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Nukentėjusiojo teisės

Kas yra nukentėjęs nuo nusikaltimo?

Pranešimas apie nusikaltimą

Nukentėjusieji nuo nusikaltimo patyrė žalą dėl
minėto nusikaltimo ir ši žala gali būti:
•

fizinė,

•

psichologinė,

•

emocinė,

•

ekonominė.

Šeimos narys, kurio mylimas asmuo mirė
dėl nusikalstamos veikos, yra nukentėjęs nuo

Ar turėsiu duoti parodymus?
•

Baudžiamojo teisingumo sistemoje jūsų, kaip
nukentėjusio nuo nusikaltimo vaidmuo yra labai svarbus.
Jums gali tekti duoti parodymus teisme.

•

Gali būti paprašyta, kad duotumėte parodymus
lygtinio paleidimo nagrinėjime. Lygtinio paleidimo
nagrinėjimas yra, kai prieš jus padaręs nusikaltimą
asmuo, siekia iki teismo
nagrinėjimo būti laisvėje.

•

Jūsų taip pat gali paklausti, ar norėtumėte teismui
papasakoti, kaip nusikaltimas paveikė jus. Tai
vadinama „Pranešimas apie nukentėjusiajam
padarytą poveikį“. Teismas tokį pranešimą
paprastai išklauso prieš priimant nuosprendį.

•

Valstybė persekioja nusikaltimą padariusius
asmenis. Jums nereikia samdytis advokato
nusikaltimo nagrinėjimo bylai.

nusikaltimo. Šeimos nariai yra sutuoktinis(ė) arba
partneris(ė), kartu su nukentėjusiuoju kūrę bendrą
namų ūk. Šeimos nariai taip pat yra broliai,
seserys,
išlaikytiniai ir artimi giminaičiai. Vadinasi, jie taip
pat turi teisę gauti informaciją, paramą ir apsaugą.
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Pranešimas apie nusikaltimą

Kaip pranešti apie nusikaltimą?

Pranešimas apie nusikaltim
•

Pasakyti, ar turite kokių nors susirūpinimų dėl
savo (ar savo šeimos) saugumo tam, kad
jums galėtų suteikti atitinkamą patarimą.

•

Skubiai skambinkite 999/112.

•

Skambinkite arba asmeniškai nueikite į
vietinę „Garda“ nuovadą.

•

Kartais gali būti lengviau paskambinti į Gardą
nuovadą ir iš anksto susitarti dėl susitikimo.

Pateikti savo kontaktinius duomenis, kad
galėtų suteikti naujienas apie tyrimo eigą.

•

Pateikti bet kokią naujai atsiradusią informaciją. Po
pirmojo pranešimo apie nusikaltimą galite pastebėti kitų
nuostolių ar kitą žalą.

•

Pranešti, jei patirtas nusikaltimas daro jums
papildomos žalos.

•

Pranešti, jei pasikeičia jūsų kontaktiniai duomenys.

•

Pasakyti, ar norite būti nukreipti į pagalbos
nukentėjusiesiems tarnybas.

Jei nekalbate angliškai
Jei reikės, suteiksime vertimo paslaugą, kurios bus
tokios pačios kokybės vertimo paslauga, kai ir bet
kuriems nuo nusikaltimų nukentėjusiems
asmenims.

Ko „Garda“ manęs klaus, kai aš
pranešiu apie nusikaltimą?
Kai „An Garda Síochána“ pateikiate pareiškimą
dėl nusikaltimo, kad esate nukentėjęs asmuo ar
liudininkas, paprašysime jūsų:
•
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Pateikti kuo daugiau informacijos
apie teisės pažeidimą

„An Garda
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Kur galiu gauti atliekamo
tyrimo apžvalgą?
•

Išnagrinėsime jūsų skundą.

•

Suteiksime jūsų tyrimui vadovaujančio „Garda“
pareigūno vardą, telefono numerį ir
nuovados pavadinimą bei specialų PULSE incidento
numerį,
kuriame yra įrašomas jūsų pareiškimas.

Informacinis lankstinukas
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Pranešimas apie
nusikaltimą
•

Atsižvelgiant į nusikaltimo aplinkybes su visais nuo
nusikaltimo nukentėjusiais asmenimis susisieks
„Garda“ tyrėjas, „Garda“ nukentėjusiųjų tarnybos biuro
ar ryšių su šeima palaikymo pareigūnas

•

Raštu patvirtinsime jūsų „Gardaí“ pateiktą
oficialų skundą.
Šiame dokumente bus pateikta pagrindinė informacija
apie jūsų praneštą nusikaltimą.
Jei pageidaujate, šį dokumentą galime pateikti jūsų
gimtąja kalba.

•

•

Ar galiu ateiti kartu su kitu
asmeniu, kai pranešiu apie
nusikaltimą?
Taip. Jus, kaip nukentėjusįjį gali lydėti jūsų
pasirinktas asmuo, kuris palaikys, kai:
•

pranešite apie nusikaltimą;

•

pateiksite oficialų pareiškimą;

•

dalyvausite kituose apklausose su „Gardaí“

Priklausomai nuo nusikaltimo pobūdžio, šią informaciją
jums galime suteikti ne raštu, o

Taip pat su savimi galite atsivesti teisinį atstovą /
advokatą.

asmeniškai.

Tačiau tam tikrais atvejais, An Garda Síochána
darbuotojas gali paprašyti pasirinkti

Jūsų vietinė „Garda“ nukentėjusiųjų tarnyba, tyrėjas
arba ryšių su šeima palaikymo, priklausomai nuo
nusikaltimo pobūdžio, susisieks su jumis ir informuos
apie

svarbius jūsų skundo tyrimo pokyčius..
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Pranešimas apie
nusikaltimą

„An Garda
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kitą jus lydinti asmenį
ar teisinį atstovą.
„An Garda Síochána“ darbuotojas gali nepriimti jus
lydinčio asmens, jei jis / ji:

•

prieštarautų jūsų interesams;

•

pakenktų tyrimui ar baudžiamajam procesui.

Informacinis lankstinukas
nukentė jusiajam
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Pranešimas apie nusikaltimą
Galite pasirinkti kitą lydintį asmenį, jei tyrimą
atliekantis „Garda“ pareigūnas įsitikins, kad tas
asmuo yra tinkamas.

Kur galiu gauti atliekamo tyrimo
apžvalgą?
Informaciją apie išsamią tyrimo eigos apžvalgą
rasite mūsų interneto svetainės Dažniausiai
užduodamų klausimų (DUK) skiltyje:.

Nukentė jusių jų apsauga

Bendradarbiaudami su jumis kaip su nukentėjusiuoju,
įvertinsite mūsų reikmes. Nustatysime su jūsų saugumu
susijusias problemas. Taip pat įvertinsime jūsų
pažeidžiamumą:

•
•
•

atsakomieji veiksmai (kai dėl pateikto mums pranešimo,
tas asmuo jums gali kelti pavojų);
bauginimas (kai kiti asmenys bando
jus paveikti);
pakartotinis nukentėjimas (kai dėl nusikaltimo
tyrimo ir patirties teisme jums atsirado papildomų
sunkumų).

„Garda“ Nukentėjusiems teikiamų paslaugų
biuras
Kiekvienas „Garda“ nukentėjusių asmenų paslaugų biuro
skyrius (GVSO)“ dirba pirmadieniais ir penktadieniais nuo
9.00 val. ir 17.00 val. Priklausomai nuo nusikaltimo
aplinkybių, su visais nuo nusikaltimo nukentėjusiais
asmenimis
susisieks

„An Garda Síochána“
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Nukentėjusiųjų apsauga
su visais nuo nusikaltimo nukentėjusiais asmenimis
susisieks

•

tyrėjas,

•

„Garda nukentėjusiųjų tarnybos biuras“

•

Ryšių su šeima palaikymo pareigūnas.

Galite kreiptis dėl visų „Garda“ nukentėjusių paslaugų
teikimo skyrių sąrašą
Skyrių vietovės ir kontaktiniai duomenys pateikti psl. 29.

Nukentėjusiųjų apsauga

Specifiniai poreikiai
Atsižvelgsime į jūsų visus su turima negalia susijusius
poreikius ar reikalavimus. Praneškite, jei turite kokių nors
ypatingų poreikių arba kokią paramą galėtume jums
pasiūlyti.

Seksualinio pobūdžio nusikaltimai

Suprantame, kad nukentėjusiems vaikams, atsižvelgiant į
jų poreikius, visada reikės skirtį

Seksualinio pobūdžio nusikaltimus traktuojame labai
jautriai. Jums pageidaujant, bendrauti su jumis gali tos
pačios lytis „Garda“ pareigūnas.
Jei įmanoma, pasirūpinsime, kad jus gydytų ar ištirtų tos
pačios lyties gydytojas. Tačiau, kai kuriais atvejais tai gali
būti neįmanoma.

ypatingą dėmesį. Galime paskirti specialiai apmokytus
apklausai atlikti darbuotojus, kurie vaiką

Galime suteikti informaciją apie nuo seksualinių nusikaltimų
nukentėjusiems
Padedančias paramos organizacijas.

Nukentėję vaikai (iki 18 m. amžiaus)
Su visais vaikais elgiamės garbingai.

apklausti ten, kur vaikas jaučiasi patogiausiai.
Prireikus ir remiantis – Vaikų ir šeimos tarnyba – pagal Pirmenybė vaikams:
Nacionalinės vaikų apsaugos ir gerovės gaires vaiką
perduosime „Tusla“ įstaigai.
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Netektį išgyvenančios šeimos
Jei esate nukentėjęs nuo žmogžudystės ar kito neteisėto nužudymo,
jums paskirsime
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Nukentėjusiųjų apsauga
„Garda ryšių“ su šeima pareigūną. Jie bus atsakingi už
ryšių su jumis palaikymą tyrimo metu.
Jie jums suteiks laiku ir tikslią informaciją apie „Garda“
atliekamo tyrimo eigą. Jie taip pat suteiks informacijos
apie jums galinčias padėti paramos nukentėjusiems
organizacijas.

Nukentėję nuo smurto šeimoje
Įvykus smurto šeimoje atvejui, siekiant apsaugoti jus ir
jūsų šeimą ir remiantis įstatymas galime sutuoktinius ar
partnerius sulaikyti. Informuosime kokių apsaugos
priemonių galite prašyti teismuose.

Nukentėjusiųjų apsauga

Rasistinio pobūdžio incidentai
Nukentėjusiems nuo rasistinio incidento pranešime apie
jūsų rajone dirbančio„Garda“ etninių ryšių palaikymo
pareigūno paslaugas.

Lesbiečių, gėjų, biseksualių ir
transseksualių asmenų
bendruomenės
Nukentėjusiems nuo homofobinio incidento pranešime
apie jūsų rajone dirbančio„Garda“ etninių ryšių palaikymo
pareigūno paslaugas.

Jei jūs arba kitas jums pažįstamas asmuo kenčia smurtą
šeimoje, seksualinę ar lytinę prievartą, atsiminkite, kad
pagalbą gali suteikti vyriausybės remiamos nacionalines ir
vietines tarnybos.
Visą tarnybų sąrašą galite rasti čia:
www.cosc.ie.

14 „An Garda
Síochána“

Informacinis lankstinukas
nukentė jusiajam
15

Jūsų byla

Kaip galiu sužinoti
mano byla?

informacija apie save
Galime atsiųsti jūsų pareiškimo kopiją,
jei pageidaujate.

Skundo tyrimo metu, jūsų bylą tiriančio „Garda“

Informacija apie kaltinamojo sulaikymą ir kaltinimų
pateikimą
Jums galime suteikti informaciją apie:

pareigūno, galite paprašyti pateikti išsamios informacijos

•

asmens sulaikymą ir jam pateiktus kaltinimus;

apie svarbius jūsų tyrimo pokyčius.

•

nusikaltimo, dėl kurio jie buvo kaltinami,
pobūdį.

Tokių duomenų paprašyti galite bet kuriuo tyrimo metu
arba po bet kokio su jūsų byla susijusio
baudžiamojo proceso.
Taip pat, bet kuriuo metu galite keisti (taisyti) prašymą
dėl informacijos.
Jei paprašysite, kad jus informuotumėme apie bylą,
toliau yra informacija, kurią galime jums pateikti.

Jums galime suteikti informaciją apie asmens lygtinį
paleidimą ar jo kardomąjį įkalinimą. Taip pat galime
suteikti informaciją apie jų lygtinio paleidimo sąlygas
(laikinas paleidimas į laisvę, kol jie laukia teisminio
nagrinėjimo).

Paleidimas arba pabėgimas iš kalinimo vietos
Jei norite, jums galime pranešti apie nusikaltėlio paleidimą
ar pabėgimą iš „Garda“ kalinimo vietos arba kardomojo
kalinimo (kalėjime laukia teismo) vietos.
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Jūsų byla
Taip pat galite gauti informacijos apie:
nuteistąjį:

Jūsų byla

Jei byla nebetęsiama

•

laikiną paleidimą arba pabėgimą iš kalinimo vietos;

Nusprendus nebetęsti tyrimo arba jį nutraukti, galime
pateikti tokio sprendimo priežasčių santrauką.

•

mirtį, jei atliko laisvės atėmimo bausmę.

Nusprendus kaltinimą nutraukti, galime jums paaiškinti, kaip
gauti tokio sprendimo priežasčių santrauką. Jei

Valstybinių kaltinimų vadovo
(generalinio prokuroro)
biuras

pageidaujate, galime paaiškinti, kaip paprašyti tokio
sprendimo peržiūros.

Valstybinių kaltinimų vadovas (VKV) nusprendžia, ar
patraukti asmenis baudžiamojon
atsakomybėn už nusikaltimus ir kokie turėtų būti pateikti
jiems kaltinimai. Pradėjus baudžiamąjį procesą, VKV
tarnybos biuras yra atsakingas už prokuratūros bylą. Jei
norite pateikti pastabas apie valstybinių kaltinimų
vadovo tarnybos paslaugas baudžiamojo proceso metu,
kreipkitės į:
„Director of Public Prosecutions“ (generalinis

prokuroras)
Infirmary Road, Dublin 7
Tel.:
+353 (0)1 858 8500
Tinklapis www.dppireland.ie
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Teismo procesas (baudžiamasis
persekiojimas)

Teismo procesas (baudžiamasis
persekiojimas)
Jei asmeniui yra pateikti kaltinimai, jums galime
pranešti apie teisminio nagrinėjimo datą ir vietą.
Jei asmuo yra nuteistas, jums galime pranešti apie
nuteisimo datą ir vietą arba bet kokį skundą.

Specialūs susitarimai

Informuosime apie jū sų asmeninį saugumą ar
kaip apsaugoti savo turtą .

Teismo išlaidos
Jei buvote paprašytas liudyti teisme,
tada galite susigrąžinti dėl to patirtas išlaidas.
Jei byla, kurioje dalyvaujate, yra perduodama į teismą,
„An Garda Síochána“ sumoka liudytojo išlaidas. Tai
išlaidos, sietinos su atvykimu į teismą teikti parodymų.
Šios išlaidos gali apimti:

Identifikavus tam tikrus susirūpinimus, gali būti susitarta dėl
specialių priemonių, kad teismo proceso metu jaustumėtės
kuo patogiau.
Tai gali būti:

•

kelionės išlaidas;

•

maitinimą;

•

kai kuriais atvejais gyvenamąją vietą.

•

įėjimas į ir išėjimas iš teismo pastato viešajai publikai
nematomu keliu;

•

į teismo salę neįleisti viešosios publikos;

•

Jūsų išlaidas padengs to regiono „Garda“ vyresnysis
inspektorius (regiono pareigūnas), kurioje apygardoje
nagrinėjama byla. Kiekvienos „Garda“ nuovados
kontaktiniai duomenys prieinami čia.

parodymus pateikti per tiesioginę televizijos
programą arba už širmos.

20 „An Garda
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„Garda“ administruojanti jūsų bylą, gali pasirūpinti, kad
būtų pamokėtos jūsų išlaidos. Todėl gali būti paprašyta
pateikti jūsų išlaidų kvitus. . Kai kuriais atvejais,
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Teismo procesas
(baudžiamasis
jums gali būti suteiktas avansas, kad galėtumėte atvykti į
teismą.

Teisinė pagalba
Tam tikromis aplinkybėmis, pvz., jei nukentėjote nuo
seksualinio nusikaltimo ar smurto šeimoje,
jums gali būti suteikta nemokama teisinė pagalba. Tokiu
atveju, teisme jums atstovaus teisininkas. Jūs taip pat
galite gauti nemokamą teisinę pagalbą, jei buvote,
pavyzdžiui, prekybos
žmonėmis auka.

Teismo procesas
(baudžiamasis

Kompensacija
Tribunolo skirta kompensacija
Žalos kompensacijos nukentėjusiems nuo kriminalinių
nusikaltimų tribunolas nagrinėja asmenų, kurie patyrė
kūno sužalojimą ar mirtį dėl smurtinio nusikaltimo,
prašymus.
Tribunolas gali skirti kompensaciją, kad padengti
nukentėjusiajam atsiradusias išlaidas, įskaitant
prarasto darbo užmokesčio nuostolius, su sąlyga, kad
galite parodyti kvitus ar kitus įrodymus.

Daugiau informacijos rasite Teisinės pagalbos valdybos
internetinėje svetainėje: www.legalaidboard.ie.

Incidentas, kurio metu buvo patirta trauma, turi būti
nedelsiant registruojamas „Gardaí “. Prašymo pateikimo
terminas yra trys mėnesiai, tačiau išskirtinėmis
aplinkybėmis terminas gali būti pratęstas.

Ryšių su kalėjimu tarnyba

Tribunolas gali skirti kompensaciją nukentėjusiojo
išlaikytiniams, jei nukentėjusysis dėl incidento mirė.

Jei asmuo yra sulaikytas ir nuteistas už jums padarytą
nusikaltimą, galite Airijos kalėjimų tarnybos paprašyti
informacijos apie reikšmingus jo bausmės pokyčius,

Laiko terminai mirties bylų atvejų nėra taikomi.

Tokią informaciją galite gauti tik dėl to užsiregistravę.
Daugiau informacijos apie registraciją rasite čia:
www.irishprisons.ie.

22 „An Garda
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Teismo procesas (baudžiamasis persekiojimas)

Kompensacija iš nusikaltė lio

Kita pagalba

Po to, kai nusikaltėliui yra paskirta bausmė,
teismas taip pat gali pareikalauti, kad jums būtų mokama kompensacija
teisės pažeidėjo nuosprendis.
Galite gauti išsamesnės informacijos iš:
Kompensacijos už nusikaltimu padarytą žalą programa
(Criminal Injuries Compensation Scheme)
7–11 Montague Court, Montague Street, Dublin 2.
Tel.:
+353 (0)1 476 8670
El. paštas:

criminalinjuries@justice.ie

Mes galime jums padėti, jei turite kokių nors
sunkumų, galinčių įtakoti jūsų gebėjimą papasakoti
savo istoriją ar suprasti, ką mes jums sakome.
Tai gali būti dėl:

•

jūsų asmeninių aplinkybių;

•

mokymosi negalios;

•

šoko.

Vertėjai
Galime pasirūpinti atitinkamais vertėjais. Jie yra
nepriklausomi asmenys, kurie nėra „An Garda
Siochána“ darbuotojai.

Galimybė pasinaudoti nukentėjusiųjų tarnybų
parama
Įsteigta daug pagalbą nukentėjusiems teikiančių tarnybų
(žr. sąrašą psl. 36). Jei sutinkate, „An Garda Síochána“
darbuotojas nukreips jus
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Kita pagalba
į atitinkamą nukentėjusiųjų
paramos tarnybą.

Už Airijos ribų įvykdyti nusikaltimai
Jei pranešate apie už Airijos ribų įvykdytą nusikaltimą, tokį
pranešimą mes galime nedelsiant perduoti į tos šalies, to
kurioje įvyko nusikaltimas atitinkamą instituciją.

Kita pagalba
Tel.

+353 (0)1 666 9354

Tinklapis:

www.itas.ie

Atkuriamojo teisingumo paslaugos
Atkuriamojo teisingumo metu vyksta susitikimas tarp
nukentėjusiojo, nusikaltėlio ir kvalifikuoto vadovauti tokiam
susitikimui nepriklausomo asmens. Susitikime
nukentėjusysis gali papasakoti savo istoriją, kad

Besilankantys Airijoje

nusikaltėlis galėtų suprasti tikrąsias nusikaltimo pasekmes

Jei lankotės Airijoje, ir tapo nuo nusikaltimo nukentėjęs

ir geriausias tokios žalos pataisymo galimybes

asmuo, galite pranešti apie tai bet kuriai „Garda“

Jei esate nuo nusikaltimo nukentėjęs asmuo ir pažeidėjas

nuovadai. Iš karto paimsime jūsų pareiškimą ir, su jūsų

yra jaunesnis nei 18 metų amžiaus, galite dalyvauti

sutikimu, nukreipsime į Airijos

šeimos posėdyje, kuriame galėsite pareikšti savo
nuomonę ir į ją gali būti atsižvelgta.

turizmo pagalbos tarnybą (ITAS).

Išsamesnės informacijos galima rasti:

ITAS ITAS - visos šalies mastu teikiama nemokama, skubi
parama ir
pagalba asmenims, patyrusiems nusikaltimą ar kitokį
trauminį įvykį besilankant Airijoje.

www.probation.ie.
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Kita pagalba

Nepatenkinti suteikta
paslauga?
Jei esate nepatenkinti mū sų paslauga ar turite bet kokių

„Garda“ nukentėjusiems teikiamų
paslaugų biurai visoje šalyje

klausimų, pasiūlymų ar atsiliepimų dėl „An Garda
Siochana“ aptarnavimo, kreipkitės į vietinį „Garda“
nuovados viršininką. Jų kontaktiniai duomenys prieinami
čia.

12

Arba galite kreiptis į vietinį „Garda“ Nukentėjusiems
teikiamų paslaugų biurą.
Taip pat galite teikti savo skundą
„Garda Síochána Ombudsman Commission“
150 Abbey Street Upper, Dublin 1.
Vietinis tel. Nr. 1890 600 800
Tel.:
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„Garda“ nukentėjusiems teikiamų
paslaugų biurai
1

Cavan/Monaghan

„Garda“ nukentėjusiems teikiamų
paslaugų biurai
6

Ballyconnell, Co. Cavan

Dún Laoghaire, Co. Dublin tel.:
(0)1 666 5063
El. paštas: DMREast.VictimService@garda.ie

Tel. (0)49 952 5807
Email CavanMonaghan.VictimService@garda.ie

2 Clare

7

DMR North Central Store
Street, Dublin 1 tel.: (0)1
666 8108
El. paštas: DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie

8

DMR North

Ennis, Co. Clare tel. (0)65
684 8194
El. paštas Clare.VictimService@garda.ie

3 Cork City

Ballymun, Dublin 9

Anglesea Street, Cork Tel.:
(0)21 454 8524

Tel. (0)1 666 4463
El. paštas: DMRNorth.VictimService@garda.ie

El. paštas: CorkCity.VictimService@garda.ie

4 Cork North Mitchelstown,

9

Co. Cork Tel.: (0)25 86786
El. paštas: CorkNorth.VictimService@garda.ie

5 Cork West
Bandon, Co. Cork tel.:
(0)23 885 2295
El. paštas: CorkWest.VictimService@garda.ie
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DMR East

10

DMR South Central Pearse
Street, Dublin 2 tel.: (0)1 666
9350
El. paštas: DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie
DMR South
Crumlin, Dublin 12
Tel. (0)1 666 6263
El. paštas: DMRSouth.VictimService@garda.ie
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„Garda“ nukentėjusiems teikiamų
paslaugų biurai
11

DMR West
Finglas, Dublin 11
Tel. (0)1 666 7563

16

El. paštas: DMRWest.VictimService@garda.ie

12 Donegal

Kilkenny/Carlow Kilkenny,
Co. Kilkenny tel.: (0)56 777
5090
El. paštas: KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie

17

Laois/Offaly Portlaoise,
Co. Laois tel.: (0)57 867
4195
El. paštas: LaoisOffaly.VictimService@garda.ie

18

Limerick

Glenties, Co Donegal tel.:
(0)74 955 1085
El. paštas: Donegal.VictimService@garda.ie

13 Galway

„Garda“ nukentėjusiems teikiamų
paslaugų biurai

Gort, Co. Galway tel.:
(0)91 636495

Henry Street, Limerick tel.:
(0)61 212496

El. paštas: Gaillimh.VictimService@garda.ie

El. paštas Limerick.VictimService@garda.ie

14 Kerry

19

Louth

Castleisland, Co. Kerry tel.: (0)66
716 3303

Dunleer, Co. Louth tel.:
(0)41 686 2388

El. paštas: Kerry.VictimService@garda.ie

El. paštas: Louth.VictimService@garda.ie

15 Kildare
Naas, Co. Kildare

tel.: (0)45 884395
El. paštas: Kildare.VictimService@garda.ie
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20 Mayo
Swinford, Co. Mayo tel.:
(0)94 925 3139
El. paštas: Mayo.VictimService@garda.ie
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„Garda“ nukentėjusiems teikiamų paslaugų biurai
21

Meath

„Garda“ nukentėjusiems teikiamų paslaugų
biurai
26 Westmeath

Navan, Co. Meath tel.:
(0)46 903 6194

Delvin, Co. Westmeath tel.:
(0)44 966 8102

El. paštas: Meath.VictimService@garda.ie

El. paštas: WestMeath.VictimService@garda.ie

22 Roscommon/Longford Convent
Road, Roscommon tel.: (0)90
663 8389
El. paštas: RoscommonLongford.VictimService@garda.ie

23 Sligo/Leitrim

27 Wexford
Wexford, Co. Wexford tel.:
(0)53 916 5297
El. paštas:Wexford.VictimService@garda.ie

28 Wicklow

Carrick-on-Shannon tel.:
(0)71 965 0517

Bray, Co. Wicklow tel.:
(0)1 666 5360

El. paštas: SligoLeitrim.VictimService@garda.ie

El. paštas: Wicklow.VictimService@garda.ie

24 Tipperary
Templemore, Co. Tipperary tel.:
(0)504 32636
El. paštas: Tipperary.VictimService@garda.ie

25 Waterford
Waterford, Co. Waterford tel.:
(0)51 305395
El. paštas: Waterford.VictimService@garda.ie
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Naudingi tinklapiai

Naudingi tinklapiai

Kaip nukentėjusysis turite teisę paramą gauti nemokamai.
Toliau pateikiame kai kurių

„AdVIC“ - kovoja dė l nukentė jusiems nuo žmogžudystė s ir
jų šeimoms skirtų didesnių teisių . Ji suburia

žmogžudystę išgyvenančias šeimas ir teikia nemokamą
profesionalų konsultaciją.
Tinklapis: www.advic.ie
Tel.: 1800 852 000

nukentėjusiems nuo nusikaltimo skirtų paslaugų sąrašą.
Jei nesate tikri, kokios tarnybos paslaugų jums reikia,
galite kreiptis į vietinę „Garda“ nukentėjusių tarnybą
arba Nacionalinę pagalbos nukentėjusiems nuo
nusikaltimų skirtą liniją, telefonu 116 006 ir gauti
reikiamos informacijos.

„AnyMan“ – teikiama paramą vyrams
„AnyMan“ teikia paramą ir informaciją vyrams, kurie
patiria ar patyrė butinį smurtą.
Tinklapis: www.anyman.ie
Tel.: +353 (0)1 554 3811
„CARI“ – teikia paramą nuo seksualinės prievartos
nukentėjusiems vaikams ir paaugliams. Ji taip pat
teikia paramą kitiems šeimos nariams ir globėjams.
Tinklapis: www.cari.ie
Tel.: 1890 924 567
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Naudingi
tinklapiai
„Crime Victims Helpline“
Pagalbos nukentėjusiems nuo nusikaltimo telefoninė
linija išklauso ir padeda nukentėjusiems nuo
nusikaltimo Airijoje. Tinklapis
www.crimevictimshelpline.ie Tel.: 116 006
„Dublin Rape Crisis Centre“
Dublino nukentėjusiųjų nuo išprievartavimo krizių
centras teikia įvairią paramą moterims ir vyrams, kurie
patyrė išprievartavimą, seksualinį smurtą, seksualinį
priekabiavimą ar seksualinę prievartą vaikystėje.
Tinklapis: www.drcc.ie
Tel.: 1800 77 8888
„Missing Persons Helpline“
Dingusių be žinios asmenų telefoninė pagalbos linija teikia
paramą šeimoms ir asmenims, kurių giminaitis, draugas ar
kolega yra dingę be žinios.
Tinklapis: www.missingpersons.ie
Tel.: 1890 442 552
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Naudingi
tinklapiai
„One In Four“
„Vienas ketveriuose“ padeda suaugusiems, kurie patyrė
seksualinį išnaudojimą vaikystėje, jų šeimos ir tie
asmenys, kurie atliko seksualinio pobūdio veikas.
Tinklapis www.oneinfour.ie
Tel.: (01) 662 4070
„Rape Crisis Network Ireland“
„Airijos nukentėjusiųjų nuo išprievartavimo krizių
centrų tinklas“ teikia nemokamus patarimus, konsultacijas
ir paramą seksualinę prievartą išgyvenusiems asmenims.
Tinklapis: www.rapecrisishelp.ie
Tel.: (01) 865 6954
„Ruhama“
„Ruhama“ teikia paramą nukentėjusiems nuo
prostitucijos ir organizuotos seksualinės
prekybos. Tinklapis www.ruhama.ie
Tel.: (01) 836 0292

Informacinis lankstinukas
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Naudingi tinklapiai
„Support After Homicide“
„Parama po nužudymo“ - suteikia emocinę paramą ir
praktinę informaciją žmonėms, kurių gyvenimą
paveikė žmogžudystė. Tinklapis:
www.supportafterhomicide.ie Tel.: 087 983 7322
„Women’s Aid“
„Pagalba moterims - teikia pagalbą ir informaciją
moterims, patiriančioms ar patyrusioms smurtą šeimoje.
Tinklapis www.womensaid.ie
24 val. pagalbos linija: 1800 341 900

Kiti naudingi tinklapiai
„Garda“ www.garda.ie
„Courts Service“ www.courts.ie
„Tusla“ www.tusla.ie
„Health Service Executive“ (Sveikatos priežiūros administratorius) www.hse.ie

40 „An Garda
Síochána“

„Crime Victims Helpline“
Tel.: 116 006
„CrimeVictimsHelpline.ie
„An Garda Síochána“
Dėl išsamesnės informacijos apie nukentėjusiųjų
teises, nusikaltimo pranešimą, nemokamų
nukentėjusiųjų paramos tarnybų duomenų ir t. t.
apsilankykite: www.garda.ie

„An

Garda

Síochána

Headquarters“

(Policijos komisiariatas) Phoenix Park,
Dublin 8, D08 HN3X Tel.: +353 (0)1 666
0000

