An Garda Síochána
An Garda Síochána
Informácia pre obete

1

Garda.ie

Obsah

Práva obete

Nahlasovanie
trestného č inu

Váš prípad

Súdny proces
(trestné stíhanie)

Kancelárie pre
obete Garda

Užitoč né
webové stránky

Ochrana obetí

Iná pomoc

2

Práva obete

Ak ste obeťou trestného činu,
máte právo na:
•

informácie,

•

podporu a

•

ochranu.

Tieto služby zabezpečujú štátne orgány činné v trestnom konaní
(pozri časť „Iná pomoc“ na str. 25).
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Informácia pre obete

Práva obete

Kto je obeťou trestného činu?
Obete trestného činu utrpeli ujmu v dôsledku daného trestného činu
a táto ujma môže byť:

•

fyzická,

•

duševná,

•

emocionálna,

•

ekonomická.

Rodinný príslušník, ktorého blízky zomrel následkom trestného činu,
je obeťou trestného činu. Medzi rodinných príslušníkov patrí
manžel/manželka alebo partner/partnerka, ktorý žil s obeťou v
spoločnej domácnosti. Za rodinných príslušníkov sa považujú aj
súrodenci, závislé osoby a blízki príbuzní. To znamená, že aj oni majú
právo na informácie, podporu a ochranu.

An Garda Síochána
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Nahlasovanie trestného činu

Budem musieť svedčiť?
•

Ako obeť trestného činu zohrávate veľmi dôležitú úlohu v
systéme trestného súdnictva. Možno budete musieť svedčiť
na súde.

•

Môžete byť požiadaný(-á), aby ste svedčili na pojednávaní o
prepustení na kauciu. Pojednávanie o prepustení na kauciu
znamená, že sa osoba, ktorá sa dopustila trestného činu
voči vám, snaží zostať na slobode až do súdneho
pojednávania.

•

Taktiež môžete byť požiadaný(-á), aby ste informovali súd o
tom, aký dopad mal trestný čin na vás. To sa nazýva Správa
o dopade na obeť a súd si ju zvyčajne vypočuje pred
vynesením rozsudku.

•

Štát postihuje ľudí, ktorí páchajú trestné činy. Na trestné
konanie si nemusíte najať vlastného právneho zástupcu.
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Nahlasovanie trestného činu

Ako nahlásim trestný čin?
•

•

•

•
Zavolajte alebo osobne choďte na miestnu policajnú
stanicu.

V prípade núdze zavolajte na číslo 999/112.

Niekedy je jednoduchšie kontaktovať policajnú stanicu a dohodnúť si
stretnutie.

Ak nehovoríte anglicky
V prípade potreby poskytneme prekladateľské služby, aby ste ako
obeť v čo najväčšej miere dostali rovnakú kvalitu služieb.

Čo sa ma polícia bude pýtať pri nahlasovaní trestného činu?
Keď polícii nahlásite trestný čin, a to bez ohľadu na to, či ste obeť
alebo svedok, požiadame vás, aby ste:
•

Poskytli čo najviac informácií o trestnom čine.

Nahlasovanie trestného činu
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•

Nás informovali o tom, či máte obavy o svoju bezpečnosť
(alebo bezpečnosť svojej rodiny), aby sme vám mohli
poskytnúť vhodné rady.

•

Poskytli svoje kontaktné údaje, aby sme vás mohli
informovať o tom, ako prebieha vyšetrovanie.

•

Nám poskytli akékoľvek nové informácie. Po prvom
oznámení trestného činu si môžete všimnúť ďalšie straty
alebo škody.

•

Nás informovali o tom, ak budete mať ďalšie následky
úrazu, ktorý bol spôsobený trestným činom.

•

Nás informovali o tom, ak sa zmenia vaše kontaktné údaje.

•

Nás informovali o tom, či súhlasíte s tým, aby sme váš
prípad postúpili oddeleniu služieb podpory obetí.

Čo môžem čakať, že sa stane po
mojom nahlásení?
•

Vašu sťažnosť vyšetríme.

•

Poskytneme vám meno, telefónne číslo a policajnú stanicu
príslušníka polície, ktorý vykonáva vyšetrovanie, a špeciálne
číslo – číslo incidentu PULSE – ktoré označuje vašu správu.

Nahlasovanie trestného činu
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•

Všetky obete trestného činu dostanú údaje kontaktnej
osoby pre následný kontakt buď od vyšetrovateľa Gardy,
služobného úradu polície pre obete trestných činov, alebo
od styčného úradníka pre rodinu, a to podľa potreby a v
závislosti od okolností trestného činu.

•

Písomne zaznamenáme oficiálnu sťažnosť, ktorú podáte
polícii.

Tento dokument bude obsahovať základné informácie o nahlásenom
trestnom čine.
Ak si to želáte, tento dokument môžeme poskytnúť vo vašom jazyku.
•

V závislosti od typu trestného činu vám môžeme tieto
informácie poskytnúť osobne a nie písomne.

•

Miestny služobný úrad polície pre obete trestných činov,
vyšetrovateľ alebo styčný úradník pre rodinu, podľa potreby
a v závislosti od povahy trestného činu, vás bude
kontaktovať, aby vás informoval o výraznejšom pokroku vo
vyšetrovaní vašej sťažnosti.

Nahlasovanie trestného činu

Môžem priviesť niekoho so sebou, keď nahlasujem trestný čin?
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Áno. Keď ste považovaný(-á) za obeť, môže vás sprevádzať osoba
podľa vášho výberu, aby vás podporila pri:
•

nahlasovaní trestného činu;

•

oficiálnej výpovedi;

•

ďalších rozhovoroch s políciou.

Môžete so sebou priviesť aj právneho zástupcu – právneho poradcu.
V niektorých prípadoch vás však môže príslušník polície požiadať, aby
vás sprevádzala iná osoba, a to vrátane právneho zástupcu.
Príslušník polície môže zabrániť tomu, aby vás sprevádzala určitá
osoba, ak
•

je to v rozpore s vašimi najlepšími záujmami;

•

by to bránilo vyšetrovaniu alebo trestnému konaniu.

Nahlasovanie trestného činu

To vám nebráni, aby ste si vybrali inú osobu, ktorá vás bude
sprevádzať, za predpokladu, že vyšetrovateľ je presvedčený o tom, že
je daná osoba vhodná.
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Kde môžem získať prehľad o vyšetrovacom procese?
Úplný prehľad procesu nájdete v sekcii

Často kladené otázky (FAQ).

Ochrana obetí
V spolupráci s vami ako obeť ou zhodnotíme vaše potreby.
Identifikujeme všetky problémy v súvislosti s vašou
bezpeč nosť ou. Zhodnotíme aj vašu zraniteľ nosť voč i:
•

odvetným opatreniam (keď vás v dôsledku vášho
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nahlásenia môžu ohrozovať ď alšie osoby);
•

zastrašovanie (keď sa vás
iné snažia zastrašiť);

•

opakovanej viktimizácii (keď sa vám spôsobí
ď alšia ujma v dôsledku vyšetrovania trestného
č inu a vašich skúseností na súde).

Služobný úrad polície pre obete trestných
č inov
Každé oddelenie služobného úradu polície pre
obete trestných č inov (GVSO) je otvorené od 09:00 do
17:00, od pondelka do piatka. Všetky obete trestných č inov
podľ a potreby dostanú údaje kontaktnej osoby pre
následný kontakt, a to v závislosti od okolností trestného
č inu od:
•

vyšetrovateľ a,

•

Služobného úradu polície pre obete trestných
činov,

•

Styčného úradníka pre rodinu.

Kompletný zoznam pracovísk a kontaktných osôb služobného
úradu pre obete trestných č inov nájdete na strane 29.

Detské obete (do 18-tich rokov)
Dôstojne zaobchádzame so všetkými deť mi, ktoré s nami
prichádzajú do kontaktu.
Uznávame, že deti, ktoré sú obeť ami, budú vždy potrebovať
osobitnú pozornosť vo vzť ahu k ich potrebám. Dokážeme
zabezpeč iť špeciálne vyškolených vyšetrovateľ ov na rozhovor
s deť mi na miestach, kde sa cítia pohodlnejšie.
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V prípade potreby dieťa postúpime Úradu pre deti a rodinu – TUSLA – v súlade s
nariadením: Deti na prvom mieste: Národné usmernenie na

zabezpeč enie ochrany a blaha detí.

Špecifické potreby
Ak máte akúkoľ vek formu zdravotného
postihnutia, vezmeme do úvahy vaše špecifické
potreby alebo požiadavky. Informujte nás, ak máte
nejakú konkrétnu potrebu alebo o forme podpory, ktorou
vám môžeme pomôcť .

Sexuálne trestné činy
K sexuálnym trestným činom pristupujeme s mimoriadnou
citlivosťou. Ak o to požiadate, môžeme zabezpečiť príslušníka
polície rovnakého pohlavia (ak je to možné).
Ak je to možné, zariadime, aby vás ošetril alebo vyšetril
lekár rovnakého pohlavia. Môžu však nastať situácie, keď
to nie je možné.
Poskytneme vám podrobné informácie o
podporných organizáciách pre obete sexuálnych
trestných č inov.
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Pozostalé rodiny
Ak ste č lenom rodiny obete vraždy alebo
viného nezákonného zabitia, pridelíme vám Garda styč ného
úradníka pre rodinu. Tento úradník zodpovedá za spoluprácu s
vami počas vyšetrovania.
Poskytne vám vč asné a presné informácie o priebehu
policajného vyšetrovania. Tiež vám poskytne kontaktné údaje
organizácií na podporu obetí, ktoré vám môžu poskytnúť
podporu.

Obete domáceho násilia
V prípadoch domáceho násilia môžeme zatknúť
manželov/manželky alebo partnerov/partnerky, aby sme vás a
vašu rodinu chránili, ak to zákon dovoľ uje. Poskytneme vám
informácie o tom, aké ochranné opatrenia môžete požadovať
na súde.
Ak vy alebo niekto, koho poznáte, trpí domácim násilím, sexuálnym
násilím alebo násilím založeným na rodovej príslušnosti, existujú štátne
a miestne služby podporované vládou.
Úplný zoznam týchto služieb nájdete na webovej stránke

www.cosc.ie.
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Rasovo motivované incidenty
Ak ste obeť ou rasovo motivovaného incidentu,
poradíme vám ohľ adom služieb styč ného úradníka pre
etnické záležitosti vo vašej oblasti.

Lesbické, homosexuálne, bisexuálne a
transsexuálne komunity
V prípade, že ste sa stali obeťou homofóbneho činu,
usmerníme Vás na služby styčného úradníka pre LGBTQ
komunitu v rámci An Garda Síochána.
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Váš prípad

Ako sa môžem informovať o mojom prípade?
Počas vyšetrovania vašej sťažnosti môžete požiadať vyšetrovateľa o
poskytnutie informácií o výraznejšom pokroku vo
vyšetrovaní.
O tieto informácie môžete požiadať kedykoľ vek poč as
vyšetrovania alebo po akomkoľ vek trestnom konaní týkajúcom
sa vášho prípadu.
Každú žiadosť o informácie môžete kedykoľ vek zmeniť
(doplniť ).
Ak nás požiadate, aby sme vás informovali o prípade,
nižšie uvádzame druh informácií, ktoré vám môžeme poskytnúť.
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Informácie o vašej osobe
Ak si to želáte, môžeme vám poslať kópiu vaše výpovede.

Informácie o zatknutí a obvinení zodpovednej osoby
Môžeme vám poskytnúť informácie o:
•

zatknutí a obvinení osoby;

•

druhu trestného činu, z ktorého bola obvinená.

Môžeme vám poskytnúť informácie o tom, či sa daná osoba prepustí
na kauciu alebo zostane vo vyšetrovacej väzbe. Tieto informácie
môžu zahŕňať podmienky kaucie (dočasné prepustenie, kým daná
osoba čaká na súdny proces).

Prepustenie alebo útek z väzby
Ak si to želáte, môžeme vás informovať o prepustení alebo úteku
páchateľa z väzby, ak je páchateľ zadržaný políciou alebo vo
vyšetrovacej väzbe (vo väzení čaká na súdny proces).
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Môžete tiež získať nasledujúce informácie v súvislosti s odsúdeným
páchateľom:
•

doč asné prepustenie alebo útek páchateľ a z väzby;

•

smrť poč as výkonu trestu odň atia slobody.

Úrad štátneho
žalobcu
Úlohou štátneho žalobcu (Director of Public Prosecutions – DPP) je
rozhodnúť o trestnom stíhaní osôb za spáchanie trestných č inov a
obvineniach. Po začatí trestného stíhania zaň zodpovedá
úrad štátneho žalobcu. Ak sa chcete vyjadriť k
č innosti úradu štátneho žalobcu (DPP) poč as trestného
konania vo vašom prípade, obráťte sa na:
Director of Public Prosecutions
Infirmary Road, Dublin 7
Telefón

+353 (0)1 858 8500

Webová stránka

www.dppireland.ie
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Ak prípad nebude pokrač ovať
Ak sa rozhodlo o nepokrač ovaní alebo zastavení
vyšetrovania, môžeme vám poskytnúť zhrnutie dôvodov,
prečo sa tak stalo.
Ak sa rozhodlo o nestíhaní skutku, môžeme vás
informovať o tom, ako získať zhrnutie dôvodov.
Ak to budete požadovať , môžeme vás informovať o
tom, ako dosiahnuť preskúmanie tohto rozhodnutia.
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Súdny proces (trestné stíhanie)
Ak je osoba obvinená a želáte si to, môžeme vám poskytnúť dátum a
miesto konania súdneho procesu.
Ak je osoba odsúdená a želáte si to, môžeme vás informovať o
dátume a mieste vynesenia rozsudku alebo odvolania.

Osobitné opatrenia
Ak zistíme akékoľ vek problémy, môžu sa prijať
osobitné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa počas súdneho
konania budete cítiť čo najbezpečnejšie.
Tieto opatrenia môžu zahŕ ň ať :
•

umožnenie vstupu a opustenia budovy súdu cestou, ktorá nie je
prístupná verejnosti;

•

vylúč enie verejnosti zo súdneho pojednávania;

•

poskytnutie svedectva prostredníctvom živého televízneho
spojenia alebo za zástenou.
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Poskytneme vám rady v súvislosti s vašou osobnou bezpeč nosť ou
alebo ochranou majetku.
Súdne výdavky
Ak ste boli požiadaný(-á), aby ste svedč ili na súde,
máte nárok na úhradu nákladov.
Ak sa prípad, do ktorého ste zapojený(-á),
dostane na súd, An Garda Síochána uhradí náklady
vzniknuté svedkovi. Toto sú náklady spojené s dostavením
sa na súd, aby ste poskytli svedectvo.
Tieto výdavky môžu zahŕ ň ať náklady na:
•

cestovanie;

•

stravu;

•

ubytovanie (v urč itých prípadoch).

Inšpektor polície (oblastný policajný dôstojník)
v oblasti, kde sa daný prípad trestne stíha, uhradí vaše
výdavky. Kontaktné údaje jednotlivých policajných staníc nájdete sem.
Policajný útvar, ktorý rieši váš prípad, môže zariadiť
úhradu vašich výdavkov. Môže požadovať potvrdenia
vašich výdavkov. V niektorých prípadoch sa
môžu výdavky uhradiť vopred, aby ste sa mohli dostaviť na
súd.

Právna pomoc
Za urč itých okolností môžete mať ako obeť
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sexuálneho trestného č inu alebo domáceho násilia
nárok na bezplatnú právnu pomoc. To umožní, aby vás niekto
zastupoval pred súdom. Ak ste napríklad obeťou obchodovania s
ľuďmi, môžete mať nárok na bezplatné právne
poradenstvo.
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Rady pre právnu pomoc (Legal Aid Board)
na adrese www.legalaidboard.ie.

Služba spolupráce s väznicami
Ak je osoba vo väzbe a bola odsúdená za spáchanie
trestného činu proti vám, môžete požiadať írsku väzenskú
službu o informácie o významných skutoč nostiach
jej trestu.
Môžete to urobiť , ak ste sa zaregistrovali na získavanie takýchto
informácií. Viac informácií o tom, ako sa zaregistrovať, nájdete na webovej stránke
www.irishprisons.ie.

Náhrada škody
Náhrada škody priznaná súdom
Súd pre odškodnenie obetí trestných č inov
(Criminal Injuries Compensation Tribunal)
posudzuje žiadosti ľ udí, ktorí utrpeli ujmu na
zdraví alebo úmrtie v dôsledku násilného trestného
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č inuhe.
Súd môže priznať náhradu škody na základe
akýchkoľ vek finanč ných výdavkov vrátane straty príjmov
obete, za predpokladu, že to môžete doložiť potvrdeniami
alebo inými dôkazmi.
Incident, ktorý spôsobil ujmu, sa musí bezodkladne
nahlásiť polícii. Na uplatnenie nároku existuje trojmesačná
lehota, ktorá sa však môže za výnimočných okolností
predĺžiť.
Ak obeť zomrela v dôsledku incidentu, súd
môže priznať náhradu škody závislým osobám obete.
V prípadoch, keď došlo k úmrtiu, neexistuje žiadna lehota.

Súdny proces (trestné stíhanie)

Náhrada škody od páchateľa
Po odsúdení páchateľa môže súd nariadiť, aby vám bola vyplatená
náhrada škody ako súčasť trestu páchateľa.
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Viac informácií môžete získať od organizácie:
Criminal Injuries Compensation Scheme
7–11 Montague Court, Montague Street, Dublin 2.
Telefón

+353 (0)1 476 8670

E-mail

criminalinjuries@justice.ie

Ďalšia pomoc

Môžeme vám pomôcť, ak máte akékoľvek problémy, ktoré by mohli
ovplyvniť vašu schopnosť vysvetliť vašu situáciu alebo porozumieť
tomu, čo hovoríme.
Môže to byť spôsobené:
•

vašou osobnou situáciou;
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•

poruchou učenia;

•

šokom.

Tlmočníci
Môžeme zabezpečiť vhodných tlmočníkov. Sú to nezávislí jednotlivci,
ktorí nie sú zamestnancami polície.

Prístup k službám podpory pre obete
Existuje veľké množstvo služieb podpory obetí (pozri strana 36). Ak
súhlasíte, príslušník polície zabezpečí postúpenie vášho prípadu
príslušnej službe podpory pre obete.

Trestné činy spáchané mimo Írska
Ak nám nahlásite trestný čin, ku ktorému došlo mimo územia Írska,
môžeme túto správu bezodkladne odoslať príslušnému orgánu v
krajine, v ktorej došlo k trestnému činu.

Návštevníci Írska
Ak ste návštevníkom Írska a stanete sa obeťou trestného činu,
môžete to nahlásiť na ktorejkoľvek policajnej stanici. Okamžite vás
vypočujeme a s vaším súhlasom postúpime organizácii Irish Tourist
Assistance Service (ITAS) (Írske turistické centrum pomoci).
Organizácia ITAS poskytuje bezplatnú celoštátnu službu, ktorá
ponúka okamžitú podporu a pomoc návštevníkom, ktorí sa pri
návšteve Írska stanú obeťou trestného činu alebo zažijú inú
traumatickú udalosť.
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Ďalšia pomoc
Telefón

+353 (0)1 666 9354

Webová stránka www.itas.ie

Služby restoratívnej spravodlivosti
Restoratívna spravodlivosť znamená stretnutie medzi
obeťou, páchateľom a nezávislou osobou,
ktorá je kvalifikovaná na vedenie takýchto
stretnutí. Na stretnutí môže obeť porozprávať svoj príbeh,
aby páchateľ mohol riešiť skutočné následky
trestného činu a napraviť čo najviac škôd.
Ak ste obeť ou trestného č inu a páchateľ je
mladší ako 18 rokov, môžete byť pozvaný(-á),
aby ste sa zúčastnili stretnutia s rodinou, kde by ste mohli
vyjadriť svoje názory, ktoré by sa vzali do úvahy.
Ď alšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke
www.probation.ie.
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Ďalšia pomoc

Nie ste spokojný(-á) s poskytnutou službou?
Ak nie ste spokojný(-á) s našimi službami alebo máte akékoľvek
otázky, návrhy alebo pripomienky k zaobchádzaniu s vašou osobou
zo strany príslušníkov Garda Síochána, obráťte sa na miestneho
inšpektora. Kontaktné údaje sú k dispozícii sem.
Alebo sa môžete obrátiť na miestny služobný úrad polície pre obete
trestných činov.
Môžete tiež podať sťažnosť Komisii ombudsmana Garda Síochána.
150 Abbey Street Upper, Dublin 1.
LoCall

1890 600 800

Telefón

+353 (0)1 871 6727
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Kancelárie pre obete Garda na celoštátnej úrovni

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

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

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

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

5. Cork West
Bandon, Co. Cork
Telefón (0)23 885 2295
E-mail CorkWest.VictimService@garda.ie
27

Garda Victim Service Offices nationwide

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ako obeť trestného č inu máte právo na bezplatné služby podpory.
Nžšie je uvedený zoznam dostupných zdrojov pre obete trestných
č inov. Ak si nie ste istý(-á) tým, ktorá služba podpory
je pre vás tá pravá, môžete sa telefonicky obrátiť na miestny
služobný úrad polície pre obete trestných činov alebo národnú
linku pomoci pre obete trestných činov na tel. čísle 116 006.

AdVIC – poradenstvo v súvislosti s obeťami vrážd
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Kampane AdVIC za väčšie práva pre obete vraždy a ich rodiny. Spája rodiny
pozostalých a poskytuje bezplatné odborné poradenstvo
Webová stránka ww.advic.ie
Telefón 1800 52 000

AnyMan – podpora pre mužov
Organizácia AnyMan poskytuje podporné služby a informácie pre mužov, ktorí
zažili alebo zažívajú domáce násilie.
Webová stránka www.anyman.ie
Telefón

+353 (0)1 554 3811

CARI – služby pre deti a mladistvých
Organizácia CARI poskytuje podporné služby deťom a mladistvým
ovplyvneným sexuálnym zneužívaním. Poskytuje aj podporu ostatným členom
rodiny a opatrovníkom.
Webová stránka www.cari.ie
Telefón 1890 924 567
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Linka pomoci obetiam trestných činov
Linka pomoci obetiam trestných činov je služba venovania pozornosti a
podpory pre obete trestných činov v Írsku.
Webová stránka www.crimevictimshelpline.ie
Telefón 116 006

Krízové centrum pre obete znásilnenia Dublin
Krízové centrum pre obete znásilnenia Dublin ponúka širokú škálu podporných
služieb pre ženy a mužov, ktorí zažili znásilnenie, sexuálny útok, sexuálne
obťažovanie alebo sexuálne zneužívanie v detstve.
Webová stránka www.drcc.ie

Telefón 1800 77 8888

Linka pomoci pre nezvestné osoby
Linka pomoci pre nezvestné osoby poskytuje podporu rodinám a jednotlivcom,
ktoré majú nezvestného príbuzného, priateľa alebo kolegu.
Webová stránka www.missingpersons.ie

Telefón 1890 442 552

One In Four
One in Four poskytuje pomoc dospelým obetiam detského sexuálneho
zneužívania, ich rodinám ako aj tým, ktorí sa oddali nebezpečnému
sexuálnemu správaniu.
Webová stránka www.oneinfour.ie
Telefón (01) 662 4070
Írska sieť krízových centier pre obete znásilnenia
Zástupca a zastrešujúci orgán všetkých krízových centier pre obete
znásilnenia, ktorý poskytuje bezplatné poradenstvo, právne poradenstvo
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a podporu pre obete sexuálneho zneužívania.
Webová stránka www.rapecrisishelp.ie
Telefón (01) 865 6954
Ruhama
Organizácia Ruhama poskytuje podporu obetiam prostitúcie a
organizovaného sexuálneho vykorisťovania. Webová stránka
www.ruhama.ie
Telefón (01) 836 0292

Support after Homicide
Organizácia Support after Homicide poskytuje emocionálnu podporu a
praktické informácie ľuďom, ktorých životy boli ovplyvnené zabitím.
Webová stránka www.supportafterhomicide.ie

Telefón 087 983 7322
Women’s Aid
Organizácia Women’s Aid poskytuje podporné služby a informácie pre ženy,
ktoré zažili alebo zažívajú domáce násilie.
Webová stránka www.womensaid.ie

24-hodinová linka pomoci 1800 341 900

Ďalšie užitočné webové stránky
Garda www.garda.ie
Courts Service www.courts.ie
Tusla www.tusla.ie
Health Service Executive www.hse.ie
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Linka pomoci obetiam trestných činov
Telefón 116 006
CrimeVictimsHelpline.ie
An Garda Síochána
Pre viac informácií ohľadom práv obetí, nahlásenia trestného
činu, podporných služieb a iných informácií na stránke
www.garda.ie
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