
Консультаційне бюро юстина 
пропонує наступні послуги
Соціальні консультації
• рекомендації та консультації соціального праців-

ника,  
• супровід до держустанов, лікаря та поліції, а та-

кож підтримка потерпілого в процесі розгляду 
справи, 

• розробка плану заходів щодо безпеки на випадок 
загрози,  

• консультації по спілкуванню із засобами масової 
інформації, 

• сприяння у наданні психологічної та терапевтич-
ної допомоги,   

• надання підтримки в кризових ситуаціях – особи-
сто та по телефону.   

Правова інформація
• ознайомлення з правами у кримінальному про-

цесі та допомога у їх реалізації,     
• розробка заходів щодо запобігання повторному 

нападу,  
• допомога в оформленні та поданні документів. 
 

Представлення інтересів і супровід
• представлення інтересів потерпілого протягом 

усього кримінального та пов’язаного з ним ци-
вільного судочинства,

• сприяння у наданні адвоката,  
• допомога у складанні документів (повідомлення 

про злочин, позов про відшкодування збитків, 
скарги, апеляції),  

• в обґрунтованих випадках подання конституцій-
ної скарги.   

Ми надаємо послуги безкоштовно.
 

Консультаційне бюро Юстина
 

Філія у Празі
Пн–чт з 9 до 17 годин

Еліашева 28, 160 00 Прага 6, Чехія
+420 773 177 636
poradna@in-ius.cz

 
Філія у Брні

Понеділок. З 12 до 19 години. 
 Площа Малиновського 4, 602 00 Брно, Чеська 

Республіка
+420 773 177 104

poradna.brno@in-ius.cz
 

Вся Чеська республіка
Пн–Пт 9.00-17.00

Безкоштовна лінія: 800 922 922  
poradna@in-ius.cz

www.poradnajustyna.cz

Буклет виданий за фінансової підтримки Міністерства 
юстиції Чеської Республіки за рахунок субсидій, спря-

мованих на розвиток організацій, які надають допомогу 
жертвам злочинів та фінансової підтримки магістрату 

міста Праги у рамках програми допомоги інтеграції 
іноземців у Празі на 2021 рік.

На вас напали через 
вашу національність 

чи колір шкіри?  

Консультаційне бюро Юстина допоможе 
вам захистити свої права



Напад може виглядити як:
•  словесна образа та лайка,
•  залякування, погрози або шантаж, наприклад, 

якщо зловмисник загрожує розкрити вашу сексу-
альну орієнтацію або гендерну ідентичність,

•  ображаючі графіті чи пошкодження майна,
• фізичний напад,
•  сексуальне насильство, згвалтування та домагання,
•  напад через соціальні мережі (наприклад, 

Facebook, Instagram).
 
У суспільстві існують забобони проти іноземців і лю-
дей, які не говорять чеською мовою. Бувають випад-
ки нападу на іноземців і це може бути розцінено як 
насильство на ґрунті забобонів, такий напад може 
бути скоєно будь-якою особою.  

Якщо ви стали жертвою такого нападу, повідомте 
про це особу, якій ви довіряєте. Вам не потрібно со-
ромитися того, хто ви є. Ніхто не повинен зазнава-
ти нападок за те, ким є.
        
Такий напад може тягнути за собою скоєння інших 
злочинів, а в менш серйозних випадках провин.

Що ти можеш зробити для себе?
• Ви можете зв’язатися з поліцією за номером 

екстреної допомоги 158 або подати заяву про 
порушення кримінальної справи.    

• Якщо вам загрожує безпосередня небезпека, 
знайдіть громадське місце (лікарню, поштове від-
ділення тощо).      

• Зверніться за допомогою до конкретної лю-
дини, якщо ви просите допомоги у групи людей, 
ймовірність того, що хтось вам допоможе, зни-
жується.    

• Якщо ви отримали травму, зверніться за ме-
дичною допомогою та зафіксуйте завдані вам 
пошкодження. Якщо пізніше ви приймете рішен-
ня про звернення до поліції, медичний висновок 
буде доказом. Довіртеся людині, якій вірите.         

• Якщо це лише незначне діяння (наприклад, про-
вина), подайте скаргу до відповідного муніци-
пального органу.     

• Ви також можете захистити себе від забобонів, 
подавши заяву про захист своєї особи в рамках 
цивільного чи адміністративного розгляду.   

• Зверніться за консультацією до консультаційного 
бюро Юстина.

   
Юстина допоможе захистити свої права.

Ви маєте право на:
•  отримати інформацію і безкоштовну кваліфіко-

вану допомогу   
•  отримувати інформацію на зрозумілій вам 

мові в усіх органах в тому числі і в поліції    
•  Короткочасний захист поліціею  
•  Виселення нападника зі спільного житла    
•  Попередні заходи суду у разі серйозної загрози ва-

шому життю, здоров’ю, свободі чи гідності з боку 
зловмисника  

•  Можливість не розголошувати інформацію про 
вашу особу та інші особисті дані (наприклад, ад-
ресу проживання) зловмиснику  

•  Ви маєте право не зустрічатися з нападником 
•  Ви можете вибирати, хто вас буде допитувати 

чоловік чи жінка  
•  Допит не повинен проводитися повторно і пови-

нен відбуватися делікатно  
•  Ви маєте право на супроводження довіреною осо-

бою під час допиту 
•  Фінансова допомога призначена для подолання 

несприятливого фінансового стану, спричиненого 
злочином              

•  Відшкодування збитків у кримінальному про-
вадженні      


