
Naše bezplatné služby

Sociální poradenství
•  Konzultace se sociálním pracovníkem*cí
•  Doprovod na úřady, k lékařům a na policii
•  Bezpečnostní plán v případech ohrožení
•  Mediální poradenství
•  Zprostředkování psychologické a terapeutické 

pomoci
•  Poskytnutí podpory v krizi 

Právní informace
•  Seznámení s právy v trestním řízení a pomoc  

s jejich uplatněním
•  Předcházení druhotné újmě 
•  Příprava dokumentů a podání 

Zastoupení a zmocnění
•  Zprostředkování služeb advokáta*ky
•  Zastoupení po celé trestní a související civilní 

řízení
•  Uplatnění nároku na náhradu škody
•  V odůvodněných případech podání ústavní 

stížnosti

Více informací získáte zde:

Poradna Justýna

pobočka Praha
pondělí a čtvrtek 9–17 hod.

na základě předchozího objednání 
Eliášova 28, 160 00 Praha 6 

+420 773 177 636
 poradna@in-ius.cz

pobočka Brno
pondělí 12–19 hod.

na základě předchozího objednání
 Malinovského náměstí 4, 602 00  Brno 

+420 773 177 104
poradna.brno@in-ius.cz

Celá ČR
pondělí až pátek 9–17 hod.

bezplatná tel. linka: 800 922 922 
poradna@in-ius.cz

www.poradnajustyna.cz

Leták vznikl za finanční podpory Ministerstva 
spravedlnosti České republiky, z dotačního titulu pro rozvoj 

služeb obětem trestné činnosti, a za finanční podpory 
hlavního města Prahy, z programu v oblasti prevence 

kriminality pro rok 2022.

Byli jste napadeni z důvodu 
své romské národnosti?

Poradna Justýna Vám pomůže hájit Vaše práva



Napadení může vypadat jako:
•  slovní útok a nadávky,
•  zastrašování, vyhrožování nebo vydírání, 
•  hanobící graffiti nebo poškozování majetku,
•  fyzické napadení,
•  sexuální útok, znásilnění a obtěžování,
•  útoky prostřednictvím počítačové sítě a sociál-

ních médií (např. Facebook, Instagram).

Ve společnosti existuje řada předsudků vůči Ro-
mům a Sintům. Pokud někdo na základě těchto 
předsudků Romy a Sinty slovně, fyzicky či jinak 
napadá, jde o předsudečné násilí. Útočníkem 
může být kdokoliv. 

Pokud jste se stali obětí takového útoku, svěřte 
se někomu, komu důvěřujete. Nemusíte se stydět 
za to, kým jste. Nikdo nesmí být napadán pro 
to, kým je.

Napadení může naplňovat skutkovou podstatu 
mnoha trestných činů. V méně závažných přípa-
dech může jít o přestupek.

Co pro sebe můžete udělat?
•  Můžete kontaktovat policii na tísňové lince 

158 nebo podat trestní oznámení.
•  Hrozí-li Vám bezprostřední nebezpečí, vyhle-

dejte veřejné místo (nemocnici, poštu apod.).
•  Požádejte o pomoc konkrétního člověka. Po-

kud budete žádat o pomoc anonymní skupinu 
lidí, pravděpodobnost, že Vám někdo pomůže, 
se snižuje.

•  Pokud jste byl*a zraněn*a, vyhledejte lékař-
skou pomoc. Své zranění zdokumentujte lékař-
skou zprávou a fotograficky. Může to posloužit 
jako užitečný důkaz.

•  Svěřte se člověku, kterému důvěřujete.
•  Pokud se jedná jen o méně závažné jednání 

(tj. přestupek), podejte podnět k jeho prošet-
ření u příslušného obecního úřadu.

•  Proti předsudečnému jednání se můžete brá-
nit též podáním žaloby na ochranu osobnosti  
v občanskoprávním či správním řízení.

•  Obraťte se na poradnu Justýna.

Poradna Justýna Vám pomůže hájit Vaše práva.

Máte právo na:
•  informace a bezplatnou odbornou pomoc
•  informace v jazyce, kterému rozumíte, a to  

i na policii
•  krátkodobou ochranu, kterou poskytuje policie
•  vykázání osoby ze společného obydlí
•  předběžné opatření v případě vážného ohrože-

ní vašeho života, zdraví, svobody nebo důstoj-
nosti ze strany útočníka

•  skrytí vaší totožnosti a dalších osobních úda-
jů ve spise (např. adresa bydliště) 

•  zamezení kontaktu s útočníkem
•  výběr, zda vás bude vyslýchat muž, či žena
•  jednorázový a citlivě prováděný výslech
•  doprovod důvěrníka k výslechu a zastoupení 

zmocněncem
•  peněžitou pomoc k překlenutí nepříznivé fi-

nanční situace po trestném činu
•  náhradu škody v trestním řízení


