Pomoc dla poszkodowanych
Stałeś się ofiara przestępstwa i potrzebujesz pomocy?
PomoŜemy Ci szybko i bez formalności.
Naszą ofertę cechuje dobrowolność oraz zaufanie w doradztwie, jak równieŜ zorientowanie wyłącznie na
Twoje indywidualne potrzeby.
Jako ofiara przestępstwa masz Swoje Prawa! Często muszą być one dochodzone samodzielnie.
Chcielibyśmy jak najlepiej wesprzeć Cię w obronie Twoich interesów. W ramach prowadzonych
indywidualnie rozmów z doradcami osób poszkodowanych przekaŜemy Ci wiele przydatnych informacji
oraz pomoŜemy w dochodzeniu własnych praw.

Skorzystanie z naszej oferty jest dla Ciebie całkowicie bezpłatne.

Rozmowy są poufne i wedle Ŝyczenia mogą zostać przeprowadzone w sposób anonimowy. Nie jest
wymagane doniesienie o przestępstwie. Warunkiem jest jednak, abyś mieszkał/a w Niedersachsen /Dolna
Saksonia/ lub przestępstwo zostało popełnione w Niedersachsen.

Nasze moŜliwości wsparcia są róŜnorodne:

Wsparcie i doradztwo psychospołeczne

Pośredniczenie między daleko idącymi ofertami pomocy oraz doradztwa

Interwencja kryzysowa

Towarzyszenie podczas procesów sądowych, konsultacji adwokackich oraz lekarskich

Wsparcie przy składaniu wniosków

Informacje na temat pomocy finansowej oraz roszczeń, np. zgodnie z niem. ustawą o
odszkodowaniu dla ofiar

W biurach pomocy ofiarom moŜesz wnioskować równieŜ o pomoc finansową. Nie istnieje przy tym
roszczenie prawne, jednakŜe prosimy zapytać o to na miejscu doradcę osób poszkodowanych.

Gwarantujemy pomoc finansową jako:

Natychmiastową pomoc bez formalności

Wsparcie przy pokryciu szkód materialnych i niematerialnych

Pomoc przy finansowaniu ofert stabilizacji psychicznej, jak na przykład doradztwo pourazowe lub
terapia pourazowa.

FAQ
1. Jak znajdę właściwe biuro zapewniające pomoc ofiarom?
Rejonizacja naszych biur odpowiada układowi obszarów sądów okręgowych. MoŜna je obejrzeć tutaj na
mapie. Podkreślone nazwy miejscowości oznaczają odpowiednią siedzibę sądu okręgowego i biura
pomocy ofiarom. Nasze biura pomocy ofiarom moŜna znaleźć w 11 miejscach w całym Niedersachsen,
takŜe w pobliŜu Państwa. Aurich, Braunschweig, Bückeburg, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Lüneburg,
Oldenburg, Osnabrück, Stade i Verden. Dane kontaktowe, dane osób kontaktowych i godziny przyjęć
moŜna wyświetlić klikając na nazwy.

W przypadku wątpliwości moŜna zwrócić się do biura znajdującego się najbliŜej.

2. W jakiej sytuacji moŜe zostać zapewniona pomoc?
ZałoŜeniem jest , Ŝe są Państwo ofiarą czynu karalnego. Ponadto muszą Państwo mieszkać sami w
Niedersachsen lub tam musiało dojść do czynu.

W innych przypadkach moŜemy tylko próbować zapewnić wsparcie w ramach pośrednictwa dot. pomocy
ofiarom.

3. Czy zgłoszenie czynu jest konieczne?
Zasadniczo nie. Wiemy, Ŝe czyny karalne prowadzą do trudnych sytuacji i obciąŜeń psychicznych
dla osób dotkniętych. To powoduje, Ŝe niekiedy zgłoszenie moŜe nie być moŜliwe. Z biegiem czasu
dochodzi jednak do relatywizacji tych przeŜyć. Z tego względu nasza pomoc nie polega na
zgłoszeniu czynu, o ile są Państwo w stanie uwiarygodnić, Ŝe do czynu doszło.

4. Jeśli zwrócę się do Państwa, czy muszę opłacać koszty i opłaty?
Nie Nasza oferta jest bezpłatna. Pomagamy bezpłatnie, bez zbędnej biurokracji i szybko.

5. Czy muszę przynieść specjalne dokumenty na rozmowę?
Nie Podczas pierwszej rozmowy mają Państwo moŜliwość przedstawienia Państwa sprawy w bezpiecznym
otoczeniu i zaufanej atmosferze. Nasi pracownicy decydują potem wspólnie z Państwem, jakie działania
zostaną podjęte w danej sprawie.
O ile porozumienie w języku niemieckim jest trudne, moŜna przybyć na pierwszą rozmowę z
tłumaczem. Koszty które wystąpią w tym zakresie, zostaną przez nas przejęte.

