
STÁŘÍ
jsme tu pro Vás…

Jak se bránit
•  Informujte se o možnostech, které 

přináší nový občanský zákoník při 
nakládání s Vaším majetkem, ať už 
za života, nebo pro případ smrti.

•  Před zásadním rozhodnutím se raději 
vždy poraďte s odborníkem.

•  Máte právo na informace a vlastní 
rozhodování.

•  Nepodepisujte žádnou smlouvu bez 
důkladného rozmyšlení, dopřejte si 
čas na její prostudování s kompeten- 
tní osobou, které důvěřujete.

•  Nemusíte přijímat pozvání na předvá-
děcí akce a nemáte povinnost nikoho 
pouštět do svého bytu nebo domu. 
Máte právo žádat ověření totožnosti 
cizí osoby.

•  Využijte poradenské anonymní služby 
nebo linku tísňového volání pro seni-
ory.

Nebojte se říci SI o pomoc a podporU
Podpořeno grantem  
Ministerstva vnitra  
České republiky

JE PŘIROZENÉ
násilí

Nejste na to sami,

Kdo jsme a co nabízíme?
Posláním služeb odborného sociálního 
poradenství je poskytování odborné 
pomoci a nehmotné podpory osobám 
ohroženým domácím násilím a osobám 
hledajícím pro ně pomoc.
Naše služby jsou anonymní, komplexní 
a bezplatné.

NIKOLI…

proFem o.p.s. 
Plzeňská 66 
150 00  Praha 5

Nebojte se říci SI o pomoc a podporU

Nabízíme:
•  sociální poradenství
•  právní poradenství
•  psychologické poradenství

Volejte na 608 22 22 77 
Pište na poradna@profem.cz 
Informace na www.profem.cz

Osobní konzultace poskytujeme na poboč-
kách v Praze, Příbrami, Benešově a Berou-
ně po předchozím telefonickém objednání.



Stáří je přirozené, násilí nikoli…

Nástrahy předváděcích akcí, 
podomních a telefonních 
prodejů

Manipulaci na předváděcích akcích 
a nebezpečné techniky podomních 
prodejců je mnohdy těžké odkrýt. Láka-
jí na nejrůznější slevy a výhry, využívají 
nátlak, otevřené a skryté agresivní vý-
hružky. Izolují seniora od skupiny nebo 
ho překvapí v jeho domácím prostředí, 
zneužívají jeho zdravotní a psychický 
stav.
•  finanční dopad – podepsání nevýhod-

ných úvěrových smluv, hrozba exe-
kuce, při pozdním zaplacení rychlý 
nárůst dluhu apod.

•  psychický dopad - stud, pocity viny, 
neschopnost se bránit, strach, bez-
moc a beznaděj

Co je to ekonomické 
zneužívání seniorů

Hmotné a finanční zneužívání seniorů 
chápeme jako užívání majetku nebo 
peněz seniora bez jeho souhlasu. 
Nezákonné nebo nečestné zneužívání 
nebo používání prostředků a zdrojů 
seniora, přivlastňování si penze nebo 
její části, vyžadování darů, vynucování 
změn v poslední vůli nebo zastrašová-
ní a nátlak ohledně přenechání majet-
ku.

Kde k němu dochází
•  v rodině a domácnosti seniorů
•  v sociálních a zdravotnických 

zařízeních
•  ve společnosti jako takové 

(předváděcí akce a výlety, 
podomní a telefonní prodeje)

Jaké jsou znaky 
ekonomického zneužívání

•  nepřesný, zmatený nebo žádný 
přehled o vlastní finanční situaci

•  nepřiměřený rozdíl mezi výškou 
příjmu a samotnou životní úrovní 
seniora

•  mimořádný zájem členů rodiny 
o majetek seniora nebo náhlý, 
bezdůvodný převod jeho majetku 
na jiné osoby

•  nevysvětlitelná nebo náhlá 
neschopnost platit účty, nakoupit 
potraviny nebo předměty 
osobní potřeby apod.

„Bála jsem se zboží odmítnout, 
i když stálo o hodně víc peněz, 
než nám původně říkali…“

Věra, 70 let

„Rodina mi neustále vyhrožuje, že mně 
dají do domova důchodců, i když se zdr-
žuji většinu času ve svém malém pokoji. 
Ani na zahradu již moc nechodím. 
Přitom můj důchod, který jim dávám, 
není až tak malý…“

Evžen, 75 let

„Všichni jsme pak zůstali zmatení, zahan-
bení, s pocity viny. Ani nevíme, jak se to 
mohlo stát, že jsme tu smlouvu podepsali. 
Nevíme, na koho se odvolat, 
jak jí zrušit…“

Senioři, 65 - 70 let


