POMOC OBETĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ A JEJICH BLÍZKÝM
Stali jste se vy nebo někdo ve vašem okolí obětí trestného činu? Nevíte jak a kde získat informace o průběhu
trestního řízení, o vašich právech? Potřebujete se vyrovnat s pocity bezmoci, vzteku a strachu? S tím a dalšími
otázkami pomohou v Českých Budějovicích v THEIA –
krizovém centru o.p.s.. Poradnu najdete na adrese Mánesova 11/3b, hned proti nové budově Piana.
Pro koho jsou služby THEIA určeny?
Pomoc je určena každému, kdo se dostane do situace, kterou již nemůže řešit vlastními silami nebo za pomoci svých
nejbližších. I přes to, že se naše poradna nachází v Českých
Budějovicích, mohou ji využívat lidé i ze vzdálenějších lokalit
v rámci Jihočeského kraje. Jedinou pomyslnou hranicí je zletilost. Služby poskytujeme pouze dospělým.

trestného činu, poskytnutí potřebných právních informací
a pomoc s orientací v případném trestním řízení, pomoc se
sepsáním potřebných žádostí včetně žádosti o vyplacení
peněžité pomoci, která některým obětem náleží. Nedílnou
součástí služeb THEIA je v potřebných situacích i doprovázení našich klientů např. k jednání u soudu nebo na Polici ČR.
Často také řešíme u klientů otázku oznámení trestného činu
na Policii ČR. Klienty v tomto jednání podporujeme a doprovázíme. Není to však podmínkou pro využití našich služeb.
Jak je to s úhradou za poskytnuté služby?
Veškeré služby, které v THEIA poskytujeme, tedy i ty pro oběti
trestných činů jsou poskytovány zdarma. Jsme takto vázáni
předpisy, dle kterých jsou tyto služby poskytovány. Pomáhat
takto bezplatně můžeme jen díky donátorům, kteří naši činnost podporují a za to jim patří velký dík.

S jakými situacemi se při pomoci obětem trestných
činů nejčastěji setkáváte?
Výčet je velmi rozsáhlý. Může se jednat o ublížení na zdraví,
násilné chování, které naše klienty poškodilo, dopravní nehody, jichž byli účastníky, výjimkou nejsou ani důvody týkající se poškození jejich věcí a majetku, ale i mnohé další. Do
poradny přicházejí jak samotné oběti, tak i jejich blízcí. To, že
se něco stane někomu ve vašem okolí vás může velmi silně
zasáhnout a říct si o pomoc je zcela na místě. Našimi klienty
jsou i svědci těchto událostí. I oni se dostali do velmi náročné
životní situace, se kterou potřebují pomoci. Služeb poradny
THEIA využívají pochopitelně i pozůstalí obětí. Důležité je na
své starosti nezůstat sami, mít možnost se na někoho se obrátit.
S čím vším můžete těmto lidem pomoci?
Jedná se o ucelenou nabídku služeb spočívající v potřebné psychické podpoře, pomocí s vyrovnáním se s dopady

Prostor pro
jednani s klienty

THEIA – krizové centrum o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 2009. Základní činností organizace je poskytování odborného sociálního poradenství
a pomoci osobám v krizi a obětem násilí a trestných činů. Své
služby poskytuje ve čtyřech ambulantních poradnách v Jihočeském kraji. Pomoc svým klientům může poskytovat pouze díky podpoře ze strany donátorů a s využitím prostředků
z grantových programů. Více o THEIA najdete na:
www.theia.cz.

Kontaktní osoba pro pomoc obětem trestných činů:
Bc. Jitka Mertlíková (tel: 775 202 421/ email: mertlikova@theia.cz)
THEIA – krizové centrum o.p.s., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice (www.theia.cz)
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