Kdo je obět?

„Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat za oběť, pokud
nevyjde najevo opak nebo se nejedná o zcela zjevné zneužití postavení oběti podle zákona. Na
postavení oběti nemá vliv, zda byl pachatel zjištěn nebo odsouzen.
Právě takto definuje oběť trestného činu Zákon č. 45 /2013 Sb. – „O obětech trestného činu“. Za jeden
rok, kdy je zákon v účinnosti, se na jihlavskou poradnu Probační a mediační služby obrátilo více jak
sedmdesápět lidí, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Poradkyně paní Mgr.Karásková a Mgr. Kuklová
pomáhají lidem se zorientovat v oblasti trestního řízení a vyrovnat se s dopady trestného činu. V rámci
komplexnosti poskytovaných služeb obětem je nabízena i právní a psychosociální podpora, včetně
návazné psychoterapie.
Obětí trestného činu se rozumí člověk, jemuž byla nebo měla být způsobena majetková
či nemajetková újma anebo pokud se na jeho úkor pachatel trestného činu nezákonně obohatil.
Samostatnou kategorií jsou takzvaně zvlášť zranitelné oběti. Těmi jsou děti, mentálně, fyzicky
či psychicky postižení lidé anebo oběti sexuálních trestných činů. Mezi ně například patří i oběti
domácího násilí nebo oběti trestného činu obchodování s lidmi. Zvlášť zranitelné oběti mají v rámci
zákona zajištěnou vyšší míru podpory a práv.
Služby obětem trestného činu jsou pro všechny klienty bezplatné a anonymní. Poradenství je
nabízeno všem lidem bez ohledu na druh trestného činu nebo na stav trestního řízení.
V rámci projektu „Proč zrovna já“ je PMS hradí díky dotaci Evropského strukturálního fondu
v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost..
Veřejnost se může obrátit na středisko Probační a mediační služby, tř. Legionářů 9, Jihlava,
tel: 567 563 371 nebo 567 563 374, e-mail: mkaraskova@pms.justice.cz, hkuklova@pms.justice.cz.

Projekt „PROČ ZROVNA JÁ?“
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Pomoc a poradenství obětem trestných činů

Hledáte odpovědi na následující otázky?

Poradenské hodiny:
pondělí 15:00 – 16:00
středa 16:00 – 17:00
(poradnu můžete kontaktovat i mimo uvedené dny)






podpora a pomoc všem obětem trestných činů
poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu
poradenství v rámci orientace v trestním řízení
základní právní informace
zprostředkování dalších služeb
adresa: třída Legionářů 9, Jihlava
poradce: Mgr. Milada Karásková
telefon: 567 563 371
e-mail: mkaraskova@pms.justice.cz
poradce: Mgr. Hana Kuklová
telefon: 567 563 374
e-mail: hkuklova@pms.justice.cz

Pomoc a poradenství jsou bezplatné.
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Proč se to stalo zrovna mně? Proč zrovna já?



Jak a kde podat trestní oznámení?



Jak získat informace o vyšetřování?



Jak sepsat odvolání?



Jak uplatnit nárok na náhradu škody?



Jaké jsou možnosti mimosoudního řešení konfliktu?



Kde a jak rychle získat důležité právní informace a
informace o průběhu trestního řízení?



Co dělat v situaci, kdy pachatel odmítá odpovědnost za
trestný čin?



Jak se vyrovnat s psychickou újmou, pocity bezmoci,
vzteku a strachu?



Je možné někomu anonymně svěřit své obavy, nejistoty a
starosti?

Rádi Vám dáme či pomůžeme hledat odpovědi.
Naše služby poskytujeme zdarma a anonymně.
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