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

Více informací získáte zde:

Poradna Justýna
pobočka Brno
Pondělí 12.00–19.00
Malinovského náměstí 4
602 00 Brno
+420 773 177 104
poradna.brno@in-ius.cz
www.poradnajustyna.cz

Zastoupení a zmocnění

• V odůvodněných případech zprostředkování
služeb zmocněnce

Tento leták vznikl za finanční podpory
Ministerstva práce a sociálních věcí.

Stali jste se zvlášť
zranitelnou obětí
trestného činu?
Poradna Justýna Vám pomůže hájit Vaše práva

Co pro sebe můžete udělat?

Kdo je zvlášť zranitelnou obětí?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Děti do 18 let
Senioři
Lidé se zdravotním postižením
Oběti sexuálního násilí
Oběti předsudečných útoků
Oběti trestného činu obchodování s lidmi
Oběti, které jsou závislé na pachatelích
Oběti násilných trestných činů
Oběti trestného činu spáchaného ve prospěch
organizované zločinecké skupiny
• Oběti trestného činu teroristického útoku
Zvlášť zranitelné oběti jsou náchylnější k druhotnému zraňování, a proto mají rozšířená práva dle
zákona o obětech trestných činů. Druhotné zraňování je proces, kdy dochází ke zraňování oběti
v průběhu vyšetřování, řízení před soudem atd.
Rozšíření práv pomáhá předcházet zraňování obětí.

• Můžete kontaktovat policii na tísňové lince
158 nebo podat trestní oznámení.
• Hrozí-li Vám bezprostřední nebezpečí, vyhledejte veřejné místo (nemocnici, poštu apod.).
• Požádejte o pomoc konkrétního člověka. Pokud budete žádat o pomoc anonymní skupinu
lidí, pravděpodobnost, že Vám někdo pomůže,
se snižuje.
• Pokud jste byl*a zraněn*a, vyhledejte lékařskou pomoc. Své zranění zdokumentujte lékařskou 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 prošetření u příslušného obecního úřadu.
• Proti předsudečnému jednání se můžete bránit 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 ohrožení Vašeho života, zdraví, svobody nebo důstojnosti ze strany útočníka
• Skrytí Vaší totožnosti a dalších osobních údajů
ve spise (např. adresy bydliště)
• Zamezení kontaktu s útočníkem
• Máte právo na výběr, zda Vás bude vyslýchat
muž či žena
• Jednorázový a citlivě prováděný výslech
• Doprovod důvěrníkem k výslechu a zastoupení
zmocněncem
• Peněžitou pomoc k překlenutí nepříznivé finanční situace po trestném činu
• Náhradu škody v trestním řízení

