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Drepturile victimelor
Când sunteți victimă a unei infracțiuni, aveți dreptul la:
•

informare,

•

asistență și

•

protecție.

Aceste servicii sunt furnizate de către organizațiile de
justiție penală ale Statului (consultați „Alte tipuri de ajutor”
la pagina 18).

Cine este victima unei infracțiuni?
Victimele infracțiunilor au suferit prejudicii ca urmare a
infracțiunii respective, iar acest prejudiciu poate fi de ordin:
•

fizic,

•

psihic,

•

emoțional,

•

economic.

Un membru de familie al cărei persoane dragi a decedat din
cauza unei infracțiuni penale este victimă a unei infracțiuni.
Membrii de familie includ soțul/soția sau un partener care
locuiește împreună cu victima într-o locuință comună.
Frații/surorile, copiii aflați în întreținere și rudele imediate sunt
considerate de asemenea membrii de familie. Aceasta
înseamnă că și aceștia au dreptul la informare, asistență și
protecție.
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Raportarea unei infracțiuni
Va trebui să prezint probe?
•

În calitate de victimă a unei infracțiuni, aveți un rol
foarte important în sistemul de justiție penală. Este
posibil să prezentați probe în instanță.

•

Este posibil să vi se solicite să prezentați probe în
cadrul unei audieri pentru stabilirea cauțiunii. O
audiere pentru stabilirea cauțiunii se desfășoară atunci
când persoana care a comis infracțiunea împotriva
dvs. solicită să rămână în libertate până la înfățișarea
în instanță.

•

În calitate de victimă a unei infracțiuni, aveți un rol
foarte important în sistemul de justiție penală. Este
posibil să prezentați probe în instanță.

•

Este posibil să vi se solicite să prezentați probe în
cadrul unei audieri pentru stabilirea cauțiunii. O
audiere pentru stabilirea cauțiunii se desfășoară atunci
când persoana care a comis infracțiunea împotriva
dvs. solicită să rămână în libertate până la înfățișarea
în instanță.

Cum raportez o infracțiune?
•

Apelați 999/112 în caz de urgență.

•

Apelați Secția Garda Locală sau prezentați-vă în
persoană la secția locală.

Uneori, ar putea fi mai ușor să contactați Secția Garda și să
faceți o programare pentru a vă prezenta personal.
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În cazul în care nu vorbiți limba engleză
Dacă este necesar, vă vom furniza un serviciu de traducere,
astfel încât să primiți un serviciu de aceeași calitate, în măsura
posibilităților, asemenea oricărei victime a unei infracțiuni.

Ce îmi va solicita agentul Garda atunci când raportez o
infracțiune?
De câte ori raportați o infracțiune către An Garda Síochána,
indiferent dacă sunteți victimă sau martor, vă vom solicita:
•

Să ne oferiți cât mai multe informații posibil referitoare
la infracțiune

•

Să ne spuneți dacă sunteți îngrijorat(ă) cu privire la
siguranța dvs. (sau a familiei dvs.), astfel încât să vă
putem oferi sfaturi adecvate.

•

Să ne furnizați detaliile dvs. de contact, astfel încât să
vă putem ține la curent cu evoluția anchetei.

•

Să ne țineți la curent cu orice informații noi. După ce
raportați infracțiunea pentru prima oară, este posibil să
observați și alte pierderi sau prejudicii.

•

Anunțați-ne dacă suferiți și de alte efecte de pe urma
prejudiciului produs de infracțiune.

•

Anunțați-ne dacă se schimbă detaliile dvs. de contact.

•

Anunțați-ne dacă vă oferiți consimțământul pentru a fi
recomandați pentru serviciile de asistență a victimelor.

La ce mă pot aștepta în urma raportării mele?
 Vom ancheta reclamația dvs.
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 Vă vom oferi numele, numărul de telefon și secția
agentului anchetator Garda și un număr special –
numărul de incident PULSE – care înregistrează
raportarea dvs.
 Toate victimele infracțiunii vor primi un contact de
monitorizare fie din partea membrului anchetator Garda,
a Oficiului Garda pentru Serviciile destinate Victimelor
sau a Ofițerului de legătură cu familia, după caz, în
funcție de împrejurările producerii infracțiunii.
 Vă vom scrie pentru a confirma reclamația oficială pe
care ați înaintat-o către agenții Garda. Acest document
va include informații de bază despre infracțiunea penală
pe care ați raportat-o. Dacă doriți, vă puteți furniza acest
document în limba vorbită de dvs.
 În funcție de tipul infracțiunii, este posibil să vă oferim
aceste informații mai degrabă în persoană și nu în scris.
 Oficiul dvs. Local de Servicii destinate Victimelor,
membrul anchetator sau Ofițerul de legătură cu familia,
după caz, în funcție de natura infracțiunii, vă va contacta
pentru a vă comunica constatările semnificative pe
parcursul anchetării reclamației dvs.
Pot să vin însoțit(ă) de cineva atunci când raportez o
infracțiune?
Da. În calitate de victimă, puteți fi însoțit(ă) de o persoană la
alegerea dvs., care să vă asiste atunci când:
•

raportați o infracțiune;

•

efectuați o declarație oficială;
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•

vă supuneți unor interogatorii suplimentare cu agenții
Garda.

Cu toate acestea, în anumite condiții, un membru An Garda
Síochána vă poate solicita să alegeți o altă persoană care să
vă însoțească, inclusiv un reprezentant legal. .
Un membru An Garda Síochána poate interzice oricărei
persoane să vă însoțească dacă acest lucru:
•

contravine intereselor dvs.;

•

ar prejudicia orice anchetă sau proceduri penale.

Acest lucru nu vă împiedică să alegeți o altă persoană care să
vă însoțească, cu condiția ca agentul anchetator Garda să
considere că aceasta este adecvată.
De unde pot obține o prezentare generală a procesului
anchetei?
Pentru o prezentare generală completă a procesului, vă rugăm
să completați secțiunea noastră de Întrebări frecvente (FAQ)
de pe site-ul nostru web, www.garda.ie
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Protecția victimelor
În calitate de victimă, dacă dvs. cooperați, vom evalua
nevoile dvs. Vom identifica toate problemele referitoare la
siguranța dvs. De asemenea, vom evalua vulnerabilitatea
dvs. în raport cu:
 represaliile (situația în care sunteți supus(ă) unor
riscuri din partea unor persoane, ca urmare a
raportării dvs. către noi);
 intimidarea (situația în care alte persoane încearcă
să vă influențeze);
 re-victimizarea (situația în care vă sunt provocate
prejudicii suplimentare ca urmare a anchetării
infracțiunii asupra dvs. și a experienței dvs. în
instanță).

Oficiul Garda al Serviciilor destinate Victimelor
Fiecare Oficiu Garda Divizional pentru Serviciile destinate
Victimelor (GVSO) este deschis de luni până vineri, între
orele 9:00 și 17:00. Toate victimele unei infracțiuni vor
primi un contact de monitorizare, după caz, în funcție de
împrejurările producerii infracțiunii de la:
•

agentul anchetator Garda,

•

Oficiul Garda al Serviciilor destinate Victimelor,
• Ofițerul de legătură cu familia.
Puteți obține o listă completă cu locațiile și contactele
Oficiului Garda al Serviciilor destinate Victimelor, la pagina 21.
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Victimele copii (sub 18 ani)
Îi tratăm cu demnitate pe toți copiii care intră în contact cu noi.
Recunoaștem faptul că copiii care sunt victime vor avea
întotdeauna nevoie de atenție specială cu privire la nevoile lor.
Putem pune la dispoziție intervievatori instruiți în intervievarea
copiilor în locuri în care aceștia se simt mai confortabil.
Dacă este necesar, vom trimite un copil către – Agenția pentru
Protecția Copilului și a Familiei – în acord cu: „Copiii pe primul
loc: Îndrumarea națională pentru protecția și bunăstarea
copiilor”

Nevoi speciale
Dacă aveți orice formă de handicap, vom ține cont de
nevoile sau cerințele dvs. speciale. Vă rugăm să ne
anunțați dacă aveți o anumită nevoie sau dacă există
mijloace de asistență pe care le putem folosi pentru a vă
ajuta.

Infracțiunile de natură sexuală
Vom manifesta o sensibilitate deosebită față de
infracțiunile de natură sexuală. . La solicitarea dvs., dacă
este posibil, vă putem furniza un agent Garda de același
sex. Dacă este posibil, vom dispune să fiți tratat(ă) sau
examinat(ă) de către un doctor de același sex. Cu toate
acestea, pot exista momente când acest lucru nu este
posibil.
Vă vom oferi detalii cu privire la
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la organizațiile de asistență pentru victimele infracțiunilor de
natură sexuală.

Familiile îndurerate
Dacă sunteți ruda unei victime a unui omor sau or
sau victima unei alte omucideri ilegale, vă vom atribui un Ofițer
Garda pentru legătura cu familia. Acesta va fi responsabil pentru
a menține legătura cu dvs. pe durata anchetei.
Acesta vă va oferi informații oportune și exacte cu privire la
evoluția anchetei Garda. De asemenea, acesta vă va oferi
detaliile de contact ale organizațiilor de asistență pentru victime
care vă pot oferi asistență.

Victimele abuzului conjugal
În cazurile de abuz conjugal, putem aresta soții/soțiile sau
partenerii pentru a vă proteja pe dvs. și familia dvs., dacă
legea permite acest lucru. Vă vom anunța care sunt măsurile
de protecție pe care le puteți solicita în instanță.
Dacă dvs. sau o persoană pe care o cunoașteți suferă de
violență conjugală, sexuală sau bazată pe sex, există servicii
naționale și locale susținute de Guvern.
Pentru o listă completă a acestor servicii, vă rugăm să accesați
www.cosc.ie.

Incidentele de natură rasistă
Dacă sunteți victimă a unui incident de natură rasistă, vă
vom vom oferi informații cu privire la serviciile Ofiţerului
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Garda de legătură cu minorităţile etnice din zona dvs.

Comunitățile de lesbiene, homosexuali,
bisexuali și transsexual
Dacă sunteți victima unui incident homofob, vă vom
sfătui cu privire la serviciile Ofițerilor de diversitate Garda
din cadrul An Garda Síochána.

Cazul dvs.
Cum primesc informații pentru a rămâne la curent în
legătură cu cazul meu?
Pe durata anchetării reclamației dvs., îi puteți solicita agentului
Garda care anchetează cazul dvs. să furnizeze detalii cu privire la
constatările semnificative din cadrul anchetei.
Îi puteți solicita aceste detalii în orice moment pe durata
anchetei sau după orice proceduri penale referitoare la cazul
dvs.
De asemenea, puteți schimba (modifica) orice solicitare de
informații în orice moment.
Dacă ne solicitați informații pentru a rămâne la curent în legătură
cu cazul dvs., tipurile de informații de mai jos sunt cele pe care
vi le putem furniza:
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Informații despre dvs.
Dacă doriți, vă putem trimite o copie a declarației dvs.
Informații despre arestare și punerea sub acuzare a
acuzatului
Vă putem oferi informații cu privire la:
•
•

arestare și punerea sub acuzare a persoanei respective;
tipul de infracțiune pentru care aceasta a fost pusă sub
acuzare.

Vă putem oferi informații cu privire la eliberarea pe cauțiune a
unei persoane sau arestarea preventivă a acesteia. Aceste
informații pot cuprinde condițiile cauțiunii acesteia (eliberarea
temporară a acesteia, în așteptarea procesului în instanță).

Eliberarea sau evadarea din arest
Dacă doriți, vă putem anunța cu privire la eliberarea sau
evadarea din arest a infractorului când acesta este în arestul
Garda sau se află în arest preventiv (în închisoare, în așteptarea
procesului în instanță).
De asemenea, puteți primi următoarele detalii despre un
infractor condamnat:
•

eliberarea temporară sau evadarea din arest;

•

decesul, în cazul în care execută o sentință în închisoare.
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Office of the Director of Public
Prosecutions
Rolul Procurorului General de pe lângă Înalta Curte de Casație
și Justiție (DPP) este de a decide dacă începe urmărirea penală
a persoanelor pentru comiterea infracțiunilor și de a stabili ce
acuzații trebuie aduse. Odată ce este începută urmărirea
penală, biroul DPP este responsabil de cazul de urmărire
penală. Dacă doriți să oferiți comentarii cu privire la serviciul
Biroului Procurorului General de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție (DPP) în timpul procedurilor penale ale cazului
dvs., contactați:
Procurorul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție
Infirmary Road, Dublin 7
Telefon
Site web

+353 (0)1 858 8500
www.dppireland.ie

În situația în care cazul nu va fi continuat
Dacă s-a decis să nu se meargă mai departe cu sau să
se întrerupă o anchetă, vă putem oferi un rezumat cu
motivele pentru această situație.
Dacă se ia decizia de a nu se începe urmărirea penală, vă
putem comunica modul în care puteți obține un rezumat cu
motivele respective. Dacă ne solicitați, vă putem spune
cum puteți obține revizuirea acestei decizii.
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Procesul în instanță (urmărirea penală)
În cazul în care o persoană este pusă sub acuzare, dacă doriți,
vă putem anunța termenul de judecată și locul în care se va
desfășura procesul în instanță.
În cazul în care o persoană este condamnată, dacă doriți, vă
putem anunța data și locul sentinței sau al oricărui recurs.

Demersuri speciale
Dacă identificăm orice motive de îngrijorare, pot fi întreprinse
demersuri speciale pentru a ne asigura că vă simțiți cât mai
confortabil pe durata judecării cazului în instanță. Acestea ar
putea include:
•

acordarea permisiunii de a intra și de a ieși într-o și dintr-o
clădire a instanței pe un traseu care nu este deschis
publicului;

•

excluderea publicului din sala de judecată,

•

prezentarea probelor prin intermediul unui link de
televiziune în direct sau în spatele unui paravan.

Vă vom informa cu privire la securitatea personală sau la modul
în care vă puteți proteja bunurile.
Cheltuielile de judecată
Dacă vi s-a solicitat să vă prezentați ca martor în instanță, puteți
solicita rambursarea cheltuielilor.
Dacă un caz în care sunteți implicat ajunge în instanță,
An Garda Síochána va achita cheltuielile cu martorii.
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Acestea sunt costurile deplasării dvs. la tribunal, pentru
prezentarea probelor.
Aceste cheltuieli pot cuprinde costurile cu:
•

deplasarea;

•

mesele;

•

cazarea, în unele cazuri.

Comisarul Garda (Ofițerul districtual) din zona în care
cazul dvs. este urmărit penal vă va achita cheltuielile.
Detaliile de contact pentru fiecare Secție Garda sunt
disponibile aici.
Agentul Garda care se ocupă de cazul dvs. poate
dispune să vi se achite cheltuielile. Acesta vă poate
solicita chitanțe pentru cheltuielile dvs. În unele cazuri
s-ar putea să vi se achite cheltuielile înainte de caz,
astfel încât să vă puteți deplasa la tribunal.

Asistența juridică
În anumite condiții, în calitate de victimă a unei infracțiuni de
natură sexuală sau a unui abuz conjugal, puteți avea dreptul
la asistență juridică gratuită. Acest lucru vă permite să fiți
reprezentat(ă) în instanță de către o persoană. De asemenea,
puteți avea dreptul la consiliere juridică gratuită dacă, de
exemplu, ați fost victimă a traficului de persoane.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul web al Comisiei
de Asistență Juridică, la www.legalaidboard.ie.
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Serviciul de legături cu penitenciarele
Dacă o persoană se află în arest și a fost condamnată de
comiterea unei infracțiuni împotriva dvs., puteți solicita
Serviciului Penitenciarelor din Irlanda informații cu privire la
constatările semnificative din cadrul sentinței acesteia.
Puteți proceda astfel dacă v-ați înregistrat pentru a primi astfel
de informații. Pentru mai multe detalii despre modalitatea de
înregistrare, consultați www.irishprisons.ie.

Despăgubirea
Despăgubirea din partea Tribunalului
Tribunalul de despăgubire a prejudiciilor penale ia în
considerare solicitările din partea persoanelor care
suferă un prejudiciu personal sau decesul ca urmare a
unei infracțiuni violente.
Tribunalul poate acorda despăgubiri pe baza oricăror cheltuieli
din fonduri personale, inclusiv pierderea câștigurilor,
experimentate de către victimă, cu condiția să puteți prezenta
chitanțe sau alte probe.
Incidentul în care v-a fost provocat prejudiciul trebuie să fie fost
raportat fără întârziere către agenții Garda. Există o limită de
timp de trei luni pentru depunerea unei reclamații, dar acest
termen poate fi prelungit în situații excepționale.
Dacă victima a decedat în urma incidentului, Tribunalul poate
acorda despăgubiri membrilor de familie aflați în întreținerea
victimei.
Nu există limită de timp pentru cazurile care implică un deces.
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Despăgubirile din partea infractorului
După condamnarea unui avocat, un tribunal poate de asemenea
dispune să vi se plătească despăgubiri ca parte din sentința
infractorului.
Puteți obține mai multe informații de la:
Sistemul de despăgubiri pentru prejudiciile penale
7–11 Montague Court, Montague Street, Dublin 2.
Telefon

+353 (0)1 476 8670

E-mail

criminalinjuries@justice.ie
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Alte tipuri de ajutor
Vă putem ajuta dacă întâmpinați dificultăți care vă pot afecta
capacitata de a vă expune relatarea sau de a înțelege ceea ce
vă comunicăm. Această situație poate fi cauzată de:
•

împrejurările dvs. personale;

•

o dizabilitate de învățare;

•

șoc.

Interpreții
Vă putem pune la dispoziție interpreți corespunzători. Aceștia
sunt persoane independente care nu sunt angajați în cadrul An
Garda Síochána.
Accesul la serviciile de asistență pentru victime
Există un număr mare de servicii de asistență pentru victime
(consultați lista de la pagina 27). În cazul în care vă oferiți
consimțământul, un membru An Garda Síochána va dispune
să fiți trimis(ă) către un serviciu corespunzător de asistență
pentru victime.
Infracțiunile comise în afara Irlandei
Dacă ne raportați o infracțiune care s-a petrecut în afara
Irlandei, putem înainta raportul fără întârziere către autoritatea
corespunzătoare din țara în care s-a petrecut infracțiunea.
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Persoanele aflate în vizită în Irlanda
Dacă vă aflați în vizită în Irlanda și sunteți victimă a unei
infracțiuni, puteți raporta aceste lucru la orice Secție Garda. Vă
vom lua declarația imediat și, cu consimțământul dvs., vă vom
recomanda serviciilor Serviciului de Asistență a Turiștilor din
Irlanda (ITAS).
ITAS furnizează un serviciu gratuit la nivel național, oferind
asistență imediată și ajutor persoanelor aflate în vizită, care
experimentează infracțiuni sau alte evenimente traumatizante
pe durata vizitei în Irlanda.

Telefon
Site web

+353 (0)1 666 9354
www.itas.ie

Serviciile de justiție reparatorie
Justiția reparatorie presupune organizarea unei întâlniri între
victimă, un agresor și o persoană independentă specializată în
gestionarea întâlnirilor. În cadrul întâlnirii, victima își poate
expune relatarea, astfel încât infractorul să abordeze
consecințele reale ale infracțiunii – și să remedieze cât mai mult
posibil din prejudiciu.
Dacă sunteți victimă a unei infracțiuni, iar infractorul are sub 18
ani, ați putea fi invitat(ă) să participați la o conferință (întâlnire)
familială, în cadrul căreia vă puteți exprima opiniile și în cadrul
căreia acestea ar putea fi luate în considerare.
Mai multe informații sunt disponibile la www.probation.ie.
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Nu sunteți mulțumit(ă) de serviciul pe care l-ați
primit?
Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de serviciul nostru sau dacă aveți
întrebări, sugestii sau feedback cu privire la tratamentul din
partea membrilor An Garda Síochána, vă rugăm să contactați
Comisarul Garda local. Detaliile de contact ale acestuia sunt
disponibile aici.
Sau puteți contacta Biroul local Garda al Serviciilor destinate
Victimelor.
De asemenea, puteți depune plângere către Comisia
Ombudsmanului Garda Síochána
150 Abbey Street Upper, Dublin 1.
Telefon cu tarif special

1890 600 800

Telefon

+353 (0)1 871 6727
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Oficiile naţionale Garda pentru serviciile
destinate victimelor
1. Cavan/Monaghan
Ballyconnell, Co. Cavan
Telefon (0)49 952 5807
E-mail CavanMonaghan.VictimService@garda.ie

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

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

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

5. Cork West
Bandon, Co. Cork
Telefon (0)23 885 2295
E-mail CorkWest.VictimService@garda.ie
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6. DMR East
Dún Laoghaire, Co. Dublin
Telefon (0)1 666 5063
E-mail DMREast.VictimService@garda.ie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Mayo
Swinford, Co. Mayo
Telefon (0)94 925 3139
E-mail Mayo.VictimService@garda.ie
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21. Meath
Navan, Co. Meath
Telefon (0)46 903 6194
E-mail Meath.VictimService@garda.ie

22. Roscommon/Longford
Convent Road, Roscommon
Telefon (0)90 663 8389
E-mail RoscommonLongford.VictimService@garda.ie

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

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

25. Waterford
Waterford, Co. Waterford
Telefon (0)51 305395
E-mail Waterford.VictimService@garda.ie
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26. Westmeath
Delvin, Co. Westmeath
Telefon (0)44 966 8102
E-mail WestMeath.VictimService@garda.ie

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

28. Wicklow
Bray, Co. Wicklow
Telefon (0)1 666 5360
E-mail Wicklow.VictimService@garda.ie
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Site-uri web utile
În calitate de victimă a unei infracțiuni, aveți dreptul de a primi
servicii de asistență, cu titlu gratuit. Mai jos este o listă cu unele
resurse puse la dispoziția victimelor infracțiunilor. Dacă nu
sunteți sigur(ă) de serviciul de asistență potrivit pentru dvs.,
puteți apela Biroul local Garda al Serviciilor destinate Victimelor
sau Linia națională de asistență destinată victimelor
infracțiunilor la 116 006, pentru mai multe informații.

AdVIC – sfaturi pentru victimele omuciderilor
AdVIC promovează campanii pentru a obține mai multe drepturi
pentru victimele omuciderilor și familiile acestora. Adună
laolaltă familiile îndurerate de cazurile de omucidere și le oferă
consiliere profesională gratuită
Site web www.advic.ie
Telefon 1800 852 000
AnyMan – serviciu de asistență pentru bărbați
AnyMan oferă servicii de asistență și informații pentru bărbații
care au experimentat sau experimentează situații de violență
conjugală e.
Site web www.anyman.ie
Telefon +353 (0)1 554 3811
CARI – servicii pentru copii și adolescenți
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CARI oferă servicii de asistență copiilor și adolescenților
afectați de problema abuzurilor sexuale. De asemenea, oferă
asistență pentru alți membri de familie și îngrijitori.
Site web www.cari.ie
Telefon 1890 924 567

Linia de asistență pentru victimele infracțiunilor
Linia de asistență pentru victimele infracțiunilor este un serviciu
de ascultare și de asistență pentru victimele infracțiunilor din
Irlanda.
Site web www.crimevictimshelpline.ie
Telefon 116 006
Centrul de criză din Dublin dedicat cazurilor de viol
Centrul de criză din Dublin dedicat cazurilor de viol oferă o
gamă de servicii de asistență femeilor și bărbaților afectați de
cazurile de viol, agresiune sexuală, hărțuire sexuală sau
abuzuri sexuale petrecute în copilărie.
Site web www.drcc.ie
Telefon 1800 77 8888
Linia de asistență pentru persoanele dispărute
Linia de asistență pentru persoanele dispărute oferă asistență
familiilor și persoanelor ale căror rudă, prieten sau coleg a
dispărut.
Site web www.missingpersons.ie
Telefon 1890 442 552
28

One In Four
One In Four ajută adulții care au suferit abuzuri sexuale în
copilărie, familiile acestora și pe cei care au fost implicați întrun comportament sexual periculos.
Site web www.oneinfour.ie
Telefon (01) 662 4070
Rețeaua de criză dedicată cazurilor de viol din Irlanda
Rețeaua de criză dedicată cazurilor de viol din Irlanda
este organismul-umbrelă, reprezentativ, pentru toate
Centrele de criză membre dedicate cazurilor de viol, care
oferă sfaturi, consiliere și asistență gratuite pentru
persoanele care au supraviețuit abuzurilor sexuale.
Site web www.rapecrisishelp.ie
Telefon (01) 865 6954
Ruhama
le oferă asistență victimelor prostituției și traficului de
sex organizat.
Site web www.ruhama.ie
Telefon (01) 836 0292
Serviciul de asistență după omucidere
Serviciul de asistență după omucidere oferă asistență
emoționale și informații de ordin practic persoanelor ale căror
vieți au fost afectate de omucidere.
Site web www.supportafterhomicide.ie
Telefon 087 983 7322
Serviciul de asistență pentru femei
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Serviciul de asistență pentru femei oferă servicii de asistență și
informații pentru femeile care au experimentat sau
experimentează situații de abuz conjugal.
Site web www.womensaid.ie
Linia de asistență nonstop 1800 341 900
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Alte site-uri web utile
Garda www.garda.ie
Serviciul dedicat tribunalelor www.courts.ie
Tusla www.tusla.ie
Conducerea executivă a serviciilor medicale www.hse.ie

Linia de asistență destinată victimelor infracțiunilor
Telefon 116 006
CrimeVictimsHelpline.ie
An Garda Síochána
Pentru informații despre drepturile victimelor,
raportarea unei infracțiuni, detalii despre serviciile
gratuite de asistență a victimelor etc.,
vizitați
www.garda.ie
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