Stali jste se

Trápí vás otázky:

Poradenství pro oběti trestných činů vám nabízí:

 Jak podat trestní oznámení?

obětí
trestného činu?
Využijte naši
kvalifikovanou pomoc!
Služby jsou poskytovány

 Jak získat informace o vyšetřování?

 Podporu při vyrovnání se s dopady
spáchaného trestného činu

 Jak sepsat odvolání?

 Pomoc při řešení obtížné situace

 Jak uplatnit nárok na náhradu škody?

 Orientaci v trestním řízení

 Jaké jsou možnosti
řešení konfliktu?

mimosoudního

 Poradenství o možnostech náhrady
škody

 Kde a jak rychle získat důležité právní
informace a informace o průběhu
trestního řízení?

 Zprostředkování
mimosoudního
řešení konfliktu a následků trestného
činu

 Co dělat v situaci, kdy pachatel odmítá
odpovědnost za trestný čin?

 Poskytování informací o tom, jaká
jsou práva oběti trestného činu

 Jak se vyrovnat s psychickou újmou,
pocity bezmoci, vzteku a strachu?

 Zprostředkování
či
zajištění
doprovodu oběti na jednání s orgány
činnými v trestním řízení a jinými
institucemi

 Je možné někomu anonymně svěřit své
obavy, nejistoty a starosti?

ZDARMA
Vystupovat můžete anonymně

 Bezpečné prostředí pro sdílení pocitů
 Zprostředkování dalších služeb

Projekt Proč zrovna já? (CZ.1.04/3.1.00/73.00001)

.

Kontakty:

Jako oběť trestného činu máte právo na:

Probační a mediační služba ČR

 respektování
vaší
osobnosti
důstojnosti, zdvořilý přístup

Poradna pro oběti trestných činů

a

 ochranu před hrozícím nebezpečím a na
opatření k zajištění vašeho bezpečí

Lužické nám. 387
(vchod mezi květinkou a pekařstvím, 1. patro)

 informace o místě a způsobu podání
trestního oznámení

408 01 Rumburk

 informace kde získat podrobnosti o
průběhu trestního řízení

Poradce:
Mgr. Michal Barák

 doprovod důvěrníkem při
v trestním řízení

Tel.: 412 332 664

úkonech

 bezplatnou odbornou pomoc a právní
informace

E-mail: mbarak@pms.justice.cz

 na peněžitou pomoc
zákonných podmínek

Provozní doba:
PONDĚLÍ od 8:00 do 10:00

při

splnění

 zajištění dalších práv, se kterými vás
seznámíme na našem poradenském
místě.

STŘEDA od 14:00 do 16:00

Osobní konzultaci je možné dojednat předem i mimo
tyto otevírací hodiny.
.

„Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo
mělo být trestným činem ublíženo na zdraví,
způsobena majetková nebo nemajetková újma
nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem
obohatil.
Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti,
považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení
přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel,
manžel nebo registrovaný partner nebo druh, jeli osobou blízkou. Je-li těchto osob více,
považuje se za oběť každá z nich.“
(Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů)
„Každou osobu, která se cítí být obětí
spáchaného trestného činu, je třeba považovat
za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li
zcela zjevně o zneužití postavení oběti podle
tohoto zákona. Na postavení oběti nemá vliv,
pokud nebyl pachatel zjištěn nebo odsouzen.“
(Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů)

