KDE NÁS NAJDETE?
Nymburk - tel.: 731 588 632 nebo 325 511 148
nám. Přemyslovců 14/11 (budova České spořitelny, 2. patro)
Osobní poradenství je možné poskytnout také v Mladé
Boleslavi (Sirotkova 1242, budova bývalého Telecomu).
Osobní poradenství je poskytováno vždy po předchozím
objednání na výše uvedených telefonech.

Pomoc obětem
trestných činů

Služba je poskytována na území okresů Nymburk, Mladá

KDO NÁS MŮŽE NAVŠTÍVIT?

Boleslav, Mělník, Kolín, Kutná Hora ambulantně na výše
uvedených pobočkách

osoba starší 18 let, která se cítí být obětí trestného činu
oběť trestného činu, např.
podvod, krádež
ublížení na zdraví

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?
Osobně na uvedených pobočkách (předem objednat)

neplnění vyživovací povinnosti

Telefonicky na čísle 731 588 632 nebo 325 511 148

nebezpečné pronásledování atd.

Emailem na poradna@respondeo.cz
Dopisem na adrese nám. Přemyslovců 14/11, Nymburk

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?
 Pomůžeme Vám zorientovat se ve Vaší situaci
 Vysvětlíme Vám Vaše práva a povinnosti,
obsah písemností, postup orgánů činných v trestním řízení

 Podpoříme Vás při vymáhání náhrady škody

Proje k t “ Pos k y tov á ní p rá v níc h i nfo rm a c í obě te m tre s tný c h č inů v e
Stře d oč e s k é m k ra ji” je fina nc ov á n
M inis te rs tv e m s p ra v e dl nos ti ČR.

 Nabídneme Vám pomoc při sepsání dokumentů
 Nasměrujeme Vás na návazné služby

Respondeo, z. s.
Respondeo, z. s.
nám. Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk
tel.: 325 511 148
mobil: 731 588 632
poradna@respondeo.cz
www.respondeo.cz

Na problémy nejste sami!

Pomáháme Vám orientovat se v trestním řízení.

WW W.R E S PO N D E O.C Z

K D Y Ž S I N E JS T E JI S T I N E B O S E V N E Z N Á MÉ S I T U A C I Z T R Á C Í T E .
Cílovou skupinou jsou oběti trestných činů a osoby trestnou činností ohrožené. Služby poskytujeme na území
Středočeského kraje, zejména pak v jeho severovýchodní části

SPOLUPRÁCE

(Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín a Kutná Hora).

Využijte zkušeností týmu konzultantů, sociálních
pracovníků a právníka. S naší pomocí máte jistotu, že v trestním řízení nic nezanedbáte a že

Trestní řízení pro většinu z nás představuje dost neurčitý pojem. Neumíme si moc představit, co vše

neuděláte chybu, kvůli které by nebylo cesty zpět.

se za změtí paragrafů a úředních postupů skrývá.

NAŠ E H LAV NÍ Z ÁS AD Y:

O to větší životní zlom zažijeme, když se nás násilí a trestná činnost osobně dotknou. Často si nejsme

• BEZPLATNOST

jisti svými právy a možnostmi. Nevíme, na co si dát pozor, na co nezapomenut, čeho se vyvarovat...

• ANONYMITA
• DISKRÉTNOST

Nabízíme Vám profesionální podporu.

• DOBROVOLNOST

JSME VÁM NABLÍZKU

ZPŮSOBY POMOCI

Posláním je podpora obětí trestné činnosti nebo

Námi poskytované sociální a právní poraden-

osob trestnou činností ohrožených, a to pro-

ství zahrnuje osobní konzultace, telefonické

střednictvím sociálně-právní pomoci.

rozhovory a e-mailovou komunikaci.

Snažíme se, aby se klient lépe orientoval v

Hojně využívaná je také aktivní pomoc při se-

trestním řízení. Nabízíme mu různé možnosti

stavování různých dokumentů, návrhů a podá-

řešení jeho případu a dbáme o to, aby je po-

ní.

chopil a svobodně se rozhodl, jakou cestou se

Dále doprovázíme a asistujeme při jednáních s

vydá. Při tom má naši plnou podporu ve všech

úřady, lékaři, policií, soudy…

souvisejících právních úkonech.

Rádi zprostředkujeme kontakt na organizace

Klienty nezastupujeme u soudu ani neřešíme

návazné péče a pokud je to třeba, zajistíme

jejich problémy za ně. Tým zkušených konzul-

Vám odborné psychologické poradenství.

tantů a právníka je vede a posiluje k samostat-

Neváhejte se na nás obrátit. Na problémy nejs-

nému řešení situace.

te sami!

• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

MÁME ZKUŠENOSTI S MNOHA RŮZNÝMI PŘÍBĚHY. MŮŽEME POMOCI I VÁM.
Zavolejte nám na telefon 731 588 632 nebo pište na poradna@respondeo.cz. Rádi Vás vyslechneme a pomůžeme najít řešení.

PLNÁ ASISTENCE
Klientovi poskytujeme podporu při veškerých
právních a bezpečnostních úkonech. V neznámé
situaci nezůstává sám. Pomáháme mu sepisovat
dokumenty, jednat s úřady, policií...

KONTAKTUJTE NÁS
Kontaktujte nás - naprosto anonymně, bezplatně
a nezávazně. Na našich stránkách najdete aktuální informace, odkazy i návody na řešení krizových situací.

