Pomoc a poradenství obětem trestných činů
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Poradna pro oběti Jeseník
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Poradenské hodiny bez objednání:

Poradenské hodiny bez objednání:

úterý 15:00 – 18:00

úterý 15:00 – 18:00

pátek 15:00 – 18:00

pátek 15:00 – 18:00

(poradnu můžete kontaktovat i mimo uvedené dny)

(poradnu můžete kontaktovat i mimo uvedené dny)

Poskytujeme:
 podporu 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
 doprovázení
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adresa:
Sadová 881/4, Jeseník

adresa:
Sadová 881/4, Jeseník

Poradkyně pro oběti:
Mgr. Jana Kotková
727 940 166
kotkova.pms@gmail.com
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Pomoc a poradenství jsou bezplatné

Pomoc a poradenství jsou bezplatné

Hledáte odpovědi na následující otázky?

Hledáte odpovědi na následující otázky?









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
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informace o průběhu trestního řízení?
Co dělat v situaci, kdy pachatel odmítá odpovědnost za
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trestný čin?
Jak se vyrovnat s psychickou újmou, pocity bezmoci,
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vzteku a strachu?
Je možné někomu anonymně svěřit své obavy, nejistoty
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a starosti?

starosti?

Rádi Vám dáme či pomůžeme hledat odpovědi

Rádi Vám dáme či pomůžeme hledat odpovědi

Naše služby poskytujeme zdarma a anonymně

Naše služby poskytujeme zdarma a anonymně

