An Garda Síochána

Informace pro oběti trestných činů
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Práva obětí trestných činů
Pokud jste se stali obětí trestného činu máte právo na:
•

Informace,

•

pomoc a

•

ochranu.

Tyto služby jsou poskytovány státními organizacemi trestního
soudnictví

Práva obětí

Kdo je obětí trestného činu?
Oběti trestného činu jsou osoby, které utrpěly v důsledku trestného
činu újmu a tato újma může být:

•

fyzická,

•

duševní,

•

citová,

•

ekonomická.

Rodinný příslušník, jehož blízká osoba zemřela v důsledku trestného
činu, je obětí trestného činu. Rodinným příslušníkem je rovněž
manžel/manželka nebo partner/partnerka, žijící s obětí ve společné
domácnosti. Sourozenci, závislé osoby a blízcí příbuzní jsou rovněž
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považováni za členy rodiny. To znamená, že mají právo na informace,
pomoc a ochranu.

Ohlášení trestného činu
Budu muset svědčit?
•

Jako oběť trestného činu hrajete klíčovou roli v systému
trestního soudnictví. Je možné, že budete muset svědčit u
soudu.

•

Možná budete muset svědčit v kaučním slyšení. V kaučním
slyšení žádá osoba, která vůči vám spáchala trestný čin, aby
mohla až do jednání soudu zůstat na svobodě.

•

Je možné, že budete dotázáni, zda chcete u soudu sdělit
podrobnosti o tom, jaký dopad měl na vás trestný čin. Toto
sdělení se nazývá „prohlášení o dopadu na oběť“) (Victim
Impact Statement) a soud jej obvykle zváží před přijetím
trestu.

•

Stát stíhá osoby, které spáchaly trestnou činnost. Pro
účely trestního řízení si nemusíte najímat vlastního
právního zástupce.
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Jak mám ohlásit trestný čin?
•

V případě nouze volejte 999/112.

•

Zatelefonujte na místní stanici Gardy nebo se na stanici
dostavte osobně.

Někdy je jednodušší kontaktovat stanici Gardy a domluvit si schůzku.

Pokud nemluvíte anglicky
V případě potřeby zajistíme překladatelskou službu, abyste v
nejvyšší možné míře obdrželi stejnou kvalitu služeb jako každá jiná
oběť trestného činu.

Na co se mne policisté Gardy budou při ohlášení trestného činu ptát?

Vždy, když oznámíte zločin policii An Garda Síochána, ať už jako
oběť či svědek, požádáme vás:

Abyste nám poskytli co nejvíce informací o trestném činu.

•

Abyste nám sdělili, zda máte jakékoli obavy o svou
bezpečnost (nebo bezpečnost vaší rodiny) a my vám mohli
odpovídajícím způsobem poradit.

•

Abyste nám poskytli kontaktní údaje a my vám tak mohli
poskytnout nové informace o pokrocích ve vyšetřování.

•

Abyste nám sdělili jakékoli nové informace. Je možné, že po
prvním ohlášení trestného činu zaznamenáte další ztráty či
škody.
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•

Abyste nám sdělili, pokud se u vás vyskytnou další následky
úrazu, který byl způsoben trestným činem.

•

Abyste nám oznámili změnu vašich kontaktních údajů.

•

Abyste nám sdělili, zda si přejete doporučení na služby
poskytované obětem trestných činů.
Co mohu po ohlášení očekávat?

•

Prošetříme vaše oznámení.

•

Poskytneme vám jméno, telefonní číslo a stanici
vyšetřující/ho policistky/policisty Gardy a speciální číslo –
číslo incidentu PULSE, které zaznamenává vaši zprávu.

Ohlášení trestného činu

•

Všem obětem trestných činů bude v závislosti na okolnostech
trestného činu poskytnut kontakt pro návazné informace, a
to buď na vyšetřujícího člena, úřad Gardy pro služby obětem
trestných činů (Garda Victim Service Office) nebo styčného
pracovníka pro kontakt s rodinou (Family Liaison Officer).

•

Písemně vám potvrdíme formálně učiněnou stížnost, kterou jste
podali členům Gardy.
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Tento dokument bude obsahovat základní informace o trestném
činu, který jste ohlásili. Pokud si přejete, můžeme vám tento
dokument poskytnout ve vašem jazyce.
•

V závislosti na typu trestné činnosti vám můžeme tyto
informace poskytnout osobně nikoli písemně.

•

V závislosti na povaze trestného činu vás bude vyšetřující
člen Gardy místní úřad Gardy pro pomoc obětem trestných
činů – Garda Victim Service nebo styčný pracovník pro
kontakt s rodinou – Family Liaison Officer kontaktovat a
sdělí vám informace o významných změnách ve vyšetřování
vašeho oznámení.

Může mne někdo na ohlášení trestného činu doprovodit?
Ano. Jako oběť můžete být doprovázen/a vámi zvolenou osobou,
aby vás podpořila, když:
•

ohlašujete trestný čin;

•

činíte formální prohlášení;

•

přicházíte na následný pohovor s policisty Gardaí.

Můžete vás rovněž doprovodit váš právní zástupce –
advokát.
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V některých případech vás však člen An Garda Síochána může
požádat, abyste zvolili jinou osobu, která vás bude doprovázet, a to
včetně jiného právního zástupce.
Člen An Garda Síochána může zamítnout osobu, která vás
doprovází, pokud:
•

je to v rozporu s vašimi nejlepšími zájmy;

•

by to mohlo ohrozit vyšetřování nebo trestní řízení.

Ohlášení trestného činu

To vám nebrání, abyste si vybrali jinou osobu, která vás bude
doprovázet za předpokladu, že vyšetřující člen Gardy usoudí, že je
tato osoba pro tyto účely vhodná.

Kde získám přehled o vyšetřovacím procesu?
Pro kompletní přehled o tomto procesu navštivte část Často kladené
dotazy (FAQ).
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Ochrana obětí trestných činů
•

S vaší pomocí zhodnotíme vaše potřeby jako potřeby oběti trestného
činu. Identifikujeme případné problémy s ohledem na vaši
bezpečnost. Rovněž zhodnotíme vaši zranitelnost, co se týče:

•

odvety (situace, kdy můžete být vystaveni riziku ze strany osob v
důsledku oznámení, které jste učinili);

•

zastrašování (situace, kdy se vás jiné osoby pokoušejí ovlivnit);

•

reviktimizace (situace, kdy je vám v důsledku vyšetřování vámi
oznámeného trestného činu a soudního řízení způsoben další stres).

Garda Victim Service Office
Každá divizní služba pro pomoc obětem – Garda Victim Service Office
(GVSO) je otevřena od 9.00 do 17.00 hodin od pondělí do
pátku. Všechny oběti trestných činů dostanou v závislosti na
okolnostech trestného činu kontakt pro další informace na:
•

vyšetřujícího člena Gardy

•

službu pro oběti trestných činů – Garda Victim Service Office (GVSO)

•

styčného pracovníka pro rodinu – Family Liaison Officer.
Úplný seznam míst a kontaktů na služby Garda Victim Service
Office je k dispozici na straně 29.

Dětské oběti trestných činů (oběti mladší 18 let)
Ke všem dětem, které nás kontaktují se chováme s důstojností.
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Bereme na vědomí, že děti, které se staly oběťmi, budou vždy vyžadovat
zvláštní pozornost, co se týče jejich potřeb. Jsme schopni poskytnout
speciálně vyškolené osoby, které děti vyslechnou na místech, kde se cítí
pohodlněji.
Pokud bude potřeba, provedeme doporučení na agenturu TUSLA – Agenturu
pro děti a rodinu – v souladu s:
pokyny „Children First: National Guidance for the Protection and Welfare
of Children“
(vnitrostátními pokyny pro ochranu a dobré životní podmínky dětí).

Specifické potřeby
Trpíte-li jakoukoli formou postižení, vezmeme v úvahu vaše
specifické potřeby nebo požadavky. Sdělte nám, vaše konkrétní
potřeby nebo nám poskytněte informace o tom, jaký typ
podpory vám máme poskytnout.

Sexuálně motivované trestné činy
V případech sexuálních trestných činů postupujeme obzvlášť citlivě. Pokud o to
požádáte, můžeme tam, kde je to možné, poskytnout člena Gardy stejného
pohlaví. Pokud je to možné, zajistíme, aby vás ošetřil nebo vyšetřil lékař stejného
pohlaví. Mohou však nastat situace, kdy tuto možnost nebudeme mít k dispozici.
Poskytneme vám podrobné informace o organizacích, poskytujících pomoc
obětem sexuálně motivovaných trestných činů.

Pozůstalé rodiny
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Pokud jste rodinným příslušníkem oběti vraždy či oběti jiného nezákonného zabití,
přidělíme vám styčného pracovníka Gardy pro kontakt s rodinou. Tento
pracovník bude odpovědný za kontakt s vámi během vyšetřování.
Tento člen Gardy vám poskytne včasné a přesné informace o pokroku ve
vyšetřování Gardy. Rovněž vám poskytnou kontaktní údaje na organizace pro
pomoc obětem, které mohou poskytnout pomoc i vám.

Oběti domácího násilí
V případech domácího násilí můžeme, pokud nám to zákon dovoluje, zatknout
manžela nebo partnera, abychom vás a vaši rodinu ochránili. Sdělíme vám, o
jaká ochranná opatření můžete soud požádat.
Pokud vy nebo někdo, koho znáte, zažívá domácí, sexuální nebo
genderově podmíněné násilí, existují státní a místní služby
podporované vládou.
Úplný seznam těchto služeb naleznete na adrese
www.cosc.ie.

Rasistické incidenty
Pokud jste obětí rasistického incidentu, poskytneme vám
kontakt na služby styčného pracovníka Gardy pro oblast
diverzity „Garda Diversity Officer“ ve vaší oblasti.

Lesbické, gay, bisexuální a transgender komunity
Pokud jste se stali obětí incidentu, jehož součástí bylo
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homofobní jednání, poskytneme vám kontakt styčného
pracovníka Gardy v oblasti diverzity „Garda Diversity Officer“
v rámci An Garda Síochána.

Váš případ

Jak mohu průběžně sledovat můj případ?
Během vyšetřování vašeho oznámení můžete požádat Gardu o
prošetření vašeho případu a poskytnutí informací o významných změnách
ve vyšetřování.
O tyto údaje můžete Gardu požádat kdykoli během vyšetřování
nebo po jakémkoli trestním řízení, týkajícím se vašeho případu.
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Žádost o informace můžete kdykoli změnit (upravit).
Pokud nás požádáte o aktuální informace o případu,můžeme vám dle
platných právních předpisů poskytnout tyto informace:

Údaje o vás
Pokud o to požádáte, můžeme vám poskytnout kopii vašeho
prohlášení.

Informace o zatčení a obvinění obviněné osoby
Můžeme vám poskytnout informace, týkající se:
•

zatčení a obvinění osoby;

•

typ trestného činu, ze kterého byla osoba obviněna.

Můžeme vám poskytnout informace o propuštění osoby nebo
propuštění na kauci či o jejím vzetí do vazby. Tyto informace mohou
zahrnovat podmínky jejich kauce (jejich dočasného propuštění,
zatímco čekají na soud).

Propuštění nebo útěk z vazby
Pokud o to požádáte, sdělíme vám informace o propuštění nebo
útěku pachatele ze zadržení Gardy nebo z vazby (vězení, kde čeká na
soud).

Rovněž vám mohou být poskytnuty informace o odsouzeném
13

pachateli ohledně:
•

dočasného propuštění nebo útěku z vazby;

•

úmrtí v průběhu trestu odnětí svobody.

Úřad vrchního státního zástupce
Úlohou vrchního státního zástupce – Director of Public Prosecutor
(DPP) je rozhodnout, zda bude stíhat osoby za spáchání trestných činů
a jakým obviněním budou čelit. Jakmile trestní stíhání začne, je úřad
DPP pověřen případem trestního stíhání. Pokud se chcete vyjádřit ke
službě úřadu vrchního státního zástupce (DPP) v průběhu trestního
řízení vašeho případu, kontaktujte:
Director of Public Prosecutions
Infirmary Road, Dublin7
Tel.
+353 (0)1 858 8500
Web

www.dppireland.ie
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Pokud v rámci vašeho případu nedojde k trestnímu stíhání
Pokud bude přijato rozhodnutí, že váš případ nebude předmětem
trestního stíhání nebo pokud dojde k ukončení vyšetřování, můžeme
vám poskytnout přehled odůvodnění.

Pokud bude přijato rozhodnutí, že nedojde k trestnímu stíhání, můžeme
vám poskytnout informace o tom, jakým způsobem získat přehled
odůvodnění. Na vaši žádost vám můžeme sdělit, jak takové rozhodnutí
získat.

Soud (soudní řízení)
Pokud je osoba obviněna, sdělíme vám na vaši žádost datum a místo konání
soudu.
Pokud je osoba odsouzena, sdělíme vám na vaši žádost datum a místo
odsouzení či informace o odvolání.

Zvláštní dohody
Pokud zjistíme, že se na vaší straně vyskytly jakékoli obavy, je možné učinit zvláštní
opatření, která zajistí, abyste se během soudního řízení cítili, co nejlépe.

To zahrnuje:
•

umožnit vám vstoupit a opustit soudní budovu cestou, která není přístupná
veřejnosti;
15

•

soudní řízení bez přítomnosti veřejnosti;

•

soudní řízení bez přítomnosti veřejnosti;

Poradíme vám, jak řešit vaši osobní bezpečnost, nebo jak chránit váš majetek.
Soudní náklady
Pokud jste byli požádáni, abyste svědčili u soudu, můžete požádat o uhrazení
vámi vynaložených nákladů.
V případě, že se jedná o případ, ve kterém se dostavíte k soudu, uhradí
An Garda Síochána vaše výdaje jakožto
svědka. Jedná se o náklady, které
vám vznikly v
souvislosti s poskytnutím svědectví u soudu.

Tyto výdaje mohou zahrnovat náklady na:
•

cestování;

•

stravu;

•

v některých případech ubytování.
Superintendent Gardy (oblastní důstojník) v oblasti, kde je případ stíhán vám
vaše výdaje uhradí. Kontaktní údaje na každou stanici Garda jsou k
dispozici zde.
Člen Gardy, který se zabývá vaším případem, může zajistit
proplacení vašich výdajů. Můžete být požádáni, abyste k vašim
výdajům předložili odpovídající účtenky. V některých
případech
vám
mohou být výdaje uhrazeny před soudním řízením, abyste se tak mohli
dostavit na soud.

Právní pomoc
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Za určitých okolností můžete mít jako oběť sexuálního trestného činu
nebo domácího násilí
nárok na bezplatnou právní pomoc. To vám umožní, aby vás někdo
zastupoval u soudu. Pokud jste například obětí obchodování s lidmi,
můžete mít nárok na bezplatné právní poradenství.
Další informace naleznete na webové stránce komise pro právní
pomoc – Legal Aid Board na adrese www.legalaidboard.ie.
Kontaktní vězeňská služba – Prison Liaison service
Pokud je osoba ve vazbě a byla odsouzena za spáchání trestného činu,
který byl spáchán vůči vám, můžete požádat irskou vězeňskou
službu o informace o významném vývoji trestu této osoby.

Učinit tak můžete, pokud jste se pro obdržení těchto informací
zaregistrovali. Pro více informací o tom, jak se zaregistrovat, viz
www.irishprisons.ie.
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Odškodnění
Tribunál pro odškodnění za újmu způsobenou v důsledku trestných činů –
Criminal Injuries Compensation Tribunal zváží žádosti osob, které utrpěly újmu
na zdraví nebo byly usmrceny v důsledku trestného činu či násilí.
Tribunál může přiznat odškodnění na základě jakýchkoli přímých
včetně ztráty příjmů
oběti, a to za
předpokladu, že jste
předložit potvrzení nebo jiné důkazy.

výdajů,
schopni

Incident, při kterém došlo ke zranění, musí být neprodleně oznámen Gardaí. Pro
podání žádosti je stanovena
tříměsíční lhůta, kterou lze za výjimečných
okolností prodloužit.
Pokud oběť v důsledku incidentu zemřela, může tribunál
odškodnění rodinným příslušníkům oběti.

přiznat

Pro případy smrti neexistuje žádná lhůta pro podání žádosti.

Soud (soudní řízení)

Odškodnění ze strany pachatele
Po odsouzení pachatele může soud rovněž
nařídit, aby vám bylo vyplaceno odškodnění jako součást trestu
pachatele.
Další informace získáte:

V rámci plánu pro odškodnění zranění způsobeného v důsledku
trestného činu (Criminal Injuries Compensation Scheme)
7–11 Montague Court, Montague Street, Dublin 2.
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Tel.

+353 (0)1 476 8670

E-mail

criminalinjuries@justice.ie

Jiná pomoc

Můžeme vám pomoci, pokud máte nějaké potíže, které by mohly
ovlivnit vaši schopnost vypovědět váš příběh nebo pochopit, co
vám říkáme. To může být způsobeno:
To může být způsobeno:
•

vašimi osobními okolnostmi;

•

poruchou učení;

•

z důvodu utrpěného šoku.

Tlumočníci
Jsme schopni zajistit vhodné tlumočníky. Jsou to nezávislé osoby,
které nejsou zaměstnány policií An Garda Siochána.

Přístup ke službám pro pomoc obětem trestného činu
Existuje mnoho služeb nabízejících pomoc obětem trestného
činuThere are a large number of victim support services (viz seznam
na straně 36). S vaším souhlasem, vám člen An Garda Síochána zajistí
doporučení na příslušnou službu pro pomoc obětem trestných činů.

Trestné činy spáchané mimo Irsko
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Pokud nám ohlásíte trestný čin, ke kterému došlo mimo Irsko,
můžeme zprávu neprodleně předat příslušnému orgánu v zemi, kde
k trestnému činu došlo.

Návštěvníci Irska
Pokud jste návštěvníkem Irska a stali jste se obětí trestného činu,
můžete to ohlásit na kterékoli stanici Garda. Vaše prohlášení
přijmeme okamžitě a s vaším souhlasem vás odkážeme na služby irské
služby pro turisty Irish Tourist Assistance Service (ITAS).
ITAS poskytuje bezplatnou službu na celostátní úrovni, která
poskytuje okamžitou podporu a pomoc návštěvníkům, kteří se při
návštěvě Irska stanou obětí trestné činnosti nebo zažijí jinou
traumatickou událost.

Tel

+353 (0)1 6669354

Web

www.itas.ie

Služby restorativní justice
Restorativní justice je místo, kde se koná setkání pachatele a nezávislé osoby,
která je kvalifikovaná na řízení těchto schůzek. Na setkání může oběť
vypovědět svůj příběh tak, aby pachatel mohl řešit skutečné následky
trestného činu – a napravit co nejvíce
ze způsobené škody.

Pokud jste obětí trestného činu a pachatel je mladší 18 let, můžete být
pozváni, abyste se zúčastnili rodinné konference (schůzky), na které
byste mohli vyjádřit své názory a kde mohou být vaše názory vzaty v
úvahu.
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Další informace jsou k dispozici na adrese
www.probation.ie.

Jiná pomoc

Nejste spokojeni se službou, která vám byla poskytnuta?
Pokud nejste spokojeni s našimi službami nebo máte-li nějaké dotazy,
připomínky nebo zpětnou vazbu týkající se zacházení ze strany členů An Garda
Síochána, obraťte se prosím na superintendanta místní Gardy.

Kontaktní údaje jsou k dispozici zde.
Nebo můžete kontaktovat místní úřad Gardy pro služby obětem
trestného činu – Garda Victim Service Office.
Rovněž můžete podat stížnost komisi ombudsmana –
Garda Síochána Ombudsman Commission
150 Abbey Street Upper, Dublin 1.
LoCall

1890 600 800

Tel.

+353 (0)1 871 6727
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Garda Victim Service Offices v zemi

1. Cavan/Monaghan
Ballyconnell, Co. Cavan
Tel. (0)49 952 5807
E-mail CavanMonaghan.VictimService@garda.ie

2. Clare
Ennis, Co. Clare
Tel. (0)65 684 8194
E-mail Clare.VictimService@garda.ie

3. Cork City
Anglesea Street, Cork
Tel. (0)21 454 8524
E-mail CorkCity.VictimService@garda.ie

4. Cork North
Mitchelstown, Co. Cork
Tel. (0)25 86786
E-mail CorkNorth.VictimService@garda.ie

5. Cork West
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Bandon, Co. Cork
Tel. (0)23 885 2295
E-mail CorkWest.VictimService@garda.ie

6. DMR East
Dún Laoghaire, Co. Dublin
Tel. (0)1 666 5063
E-mail DMREast.VictimService@garda.ie

7. DMR North Central
Store Street, Dublin 1
Tel. (0)1 666 8108
E-mail DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie

8. DMR North
Ballymun, Dublin 9
Tel. (0)1 666 4463
E-mail DMRNorth.VictimService@garda.ie

9. DMR South Central
Pearse Street, Dublin 2
Tel. (0)1 666 9350
E-mail DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie

10. DMR South
Crumlin, Dublin 12
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Tel. (0)1 666 6263
E-mail DMRSouth.VictimService@garda.ie
11. DMR West
Finglas, Dublin 11
Tel. (0)1 666 7563
E-mail DMRWest.VictimService@garda.ie

12. Donegal
Glenties, Co Donegal
Tel. (0)74 955 1085
E-mail Donegal.VictimService@garda.ie

13. Galway
Gort, Co. Galway
Tel. (0)91 636495
E-mail Gaillimh.VictimService@garda.ie

14. Kerry
Castleisland, Co. Kerry
Tel. (0)66 716 3303
E-mail Kerry.VictimService@garda.ie

15. Kildare
Naas, Co. Kildare
Tel. (0)45 884395
E-mail Kildare.VictimService@garda.ie
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16. Kilkenny/Carlow
Kilkenny, Co. Kilkenny
Tel. (0)56 777 5090
E-mail KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie

17. Laois/Offaly
Portlaoise, Co. Laois
Tel. (0)57 867 4195
E-mail LaoisOffaly.VictimService@garda.ie

18. Limerick
Henry Street, Limerick
Tel. (0)61 212496
E-mail Limerick.VictimService@garda.ie

19. Louth
Dunleer, Co. Louth
Tel. (0)41 686 2388
E-mail Louth.VictimService@garda.ie

20. Mayo
Swinford, Co. Mayo
Tel. (0)94 925 3139
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E-mail Mayo.VictimService@garda.ie

21. Meath
Navan, Co. Meath
Tel. (0)46 903 6194
E-mail Meath.VictimService@garda.ie

22. Roscommon/Longford
Convent Road, Roscommon
Phone (0)90 663 8389
Email RoscommonLongford.VictimService@garda.ie

23. Sligo/Leitrim
Carrick-on-Shannon
Tel. (0)71 965 0517
E-mail SligoLeitrim.VictimService@garda.ie

24. Tipperary
Templemore, Co. Tipperary
Tel. (0)504 32636
E-mail Tipperary.VictimService@garda.ie

25. Waterford
Waterford, Co. Waterford
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Tel. (0)51 305395
E-mail Waterford.VictimService@garda.ie

26. Westmeath
Delvin, Co. Westmeath
Tel. (0)44 966 8102
E-mail WestMeath.VictimService@garda.ie

27. Wexford
Wexford, Co. Wexford
Tel. (0)53 916 5297
E-mail Wexford.VictimService@garda.ie

28. Wicklow
Bray, Co. Wicklow
Tel. (0)1 666 5360
E-mail Wicklow.VictimService@garda.ie
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Užitečné webové stránky

Jako oběť trestného činu máte právo na bezplatné služby pomoci. Níže je
uveden seznam dostupných zdrojů pro oběti trestných činů. Pokud si nejste
jisti, jaké služby pomoci jsou pro vás ty pravé, můžete se telefonicky obrátit
na místní úřad Gardy pro služby obětem trestných činů Garda nebo Národní
linku pomoci obětem trestných činů na čísle 116 006, kde získáte více
informací.

AdVIC – poradenství pro oběti vražd
AdVIC kampaně za větší práva obětí vražd a jejich rodin. Spojuje rodiny
pozůstalých obětí vražd a poskytuje bezplatné odborné poradenství.
Web www.advic.ie
Tel 1800 852 000

AnyMan – služba pomoci pro muže
AnyMan poskytuje služby pomoci a informace pro muže, kteří zažili nebo
zažívají domácí násilí.
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Web www.anyman.ie
Tel. +353 (0)1 554 3811

CARI – služby pro děti a dospívající
CARI poskytuje služby pomoci dětem a dospívajícím postiženým
problematikou sexuálního zneužívání. Poskytuje také podporu ostatním
rodinným příslušníkům a pečovatelům.
Web www.cari.ie
Tel. 1890 924 567

Crime Victims Helpline
Linka pomoci pro oběti trestných činů – Crime Victims Helpline je služba, která
naslouchá a pomáhá obětem trestných činů v Irsku.
Web www.crimevictimshelpline.ie
Tel. 116 006

Dublin Rape Crisis Centre
Krizové centrum v Dublinu pro oběti znásilnění – Dublin Rape Crisis Centre je
organizace, která nabízí služby pomoci pro ženy a muže, které se staly obětí
znásilnění, sexuálního útoku, sexuálního obtěžování nebo pohlavního
zneužívání v dětství.
Web www.drcc.ie
Tel. 1800 77 8888

Missing Persons Helpline
Linka pomoci pro případy pohřešovaných osob – Missing Persons Helpline
poskytuje podporu rodinám a osobám, jejichž příbuzný, přítel/kyně nebo
kolega/kolegyně se pohřešují.
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Web www.missingpersons.ie
Tel. 1890 442 552

One In Four
Organizace One In Four poskytuje pomoc dospělým lidem, kteří se
stali obětmi sexuálního zneužívání v dětství a jejich rodinám. Pomoc
této organizace je zaměřená rovněž na osoby, které mají zkušenost se
sexuálně škodlivým chováním.
Web www.oneinfour.ie
Tel. (01) 6624070
Rape Crisis Network Ireland
Síť pro řešení krizí obětí znásilnění v Irsku je zastřešující organizací pro všechny
krizová centra pro oběti znásilnění, jež zdarma poskytuje doporučení,
poradenství a pomoc osobám, které zažily pohlavní zneužívání.
Web www.rapecrisishelp.ie
Tel. (01) 8656954
Ruhama
Ruhama poskytuje pomoc obětem prostituce a organizovaného
obchodu se sexem.
Web www.ruhama.ie
Tel (01) 8360292
Support After Homicide
Organizace pro pomoc osobám po vraždě – Support after Homicide poskytuje
citovou podporu a praktické informace pro osoby, jejichž život byl ovlivněn
vraždou.
Web www.supportafterhomicide.ie
Tel. 087 983 7322
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Women’s Aid
Organizace pro pomoc ženám Women’s Aid poskytuje služby pomoci a
informace pro ženy, které zažily nebo zažívají domácí násilí.
Web www.womensaid.ie
24-hodinová linka pomoci 1800 341 900

Jiné užitečné webové stránky
Garda www.garda.ie
Soudní služba – Courts Service www.courts.ie
Tusla www.tusla.ie
Správa zdravotnických služeb – Health Service Executive www.hse.ie

Crime Victims Helpline – Linka pomoci obětem trestných činů
Tel. 116 006
CrimeVictimsHelpline.ie
An Garda Síochána
Informace o právech obětí trestných činů, o ohlašování trestných

činů, podrobnosti o zdarma poskytované pomoci obětem atd.
Naleznete na adrese www.garda.ie
www.garda.ie
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