SLUŽBA POMOCI
OBETIAM
ČO JE NAŠIM CIEĽOM?
Keď sa niekto dostane priamo (poškodený) alebo aj nepriamo (napr. svedok, cez príbuzného) do kontaktu
s nejakou trestnou činnosťou, musí spracovať jeho účinky. Je samozrejmou ľudskou reakciou že sa objavia
fyzické alebo psychické problémy, ale sa môžu vyskytnúť aj finančné ťažkosti. Služba pomoci obetiam ponúka
pomoc na takéto prípady.

KOMU VIEME POMÔCŤ?
V prvom rade osobám ktoré sa stali obeťou trestnej činnosti alebo priestupku proti majetku na území
Maďarska.

AKO VIEME POMÔCŤ?
Služba pomoci obetiam pre obete trestnej činnosti a priestupkov proti majetku


poskytuje poradenstvo o ich právach a možnostiach ;



poskytuje psychickú podporu;



napomáha pri uplatnení ich záujmov;



poskytuje právnu pomoc, v prípade potreby aj so zabezpečením advokáta;



podľa žiadosti podanej do 5 dní od spáchania, v prípade krízovej situácie môže poskytnúť okamžitú
finančnú pomoc.

Okrem toho, ťažko zranené osoby ako aj príbuzní usmrtených násilným trestným činom si môžu žiadať
odškodnenie aj od štátu..
Uvedené služby sa poskytujú bezplatne.

ČO ZNAMENÁ NAPOMÁHANIE „K UPLATNENIU ZÁUJMOV”?
Služba pomoci obetiam poskytuje individualizované poradenstvo pre obete o ich základných právach ako aj o
prislúchajúcich zdravotných a sociálnych starostlivostiach.

V prípade potreby spolupracuje aj pri vyplnení

formulárov iných úradov ako aj pri nadviazaní kontaktu s kompetentným úradom, ale pomôže aj pri bezplatnom
nahradení odcudzených dokladov. Väčšina územných služieb pomoci obetiam vie poskytnúť aj pomoc
psychológa k spracovaniu následnej traumy po utrpení trestného činu.

K ČOMU SLÚŽI OKAMŽITÁ FINANČNÁ POMOC?
Obete si žiadajú, aby mali zabezpečené základné životné podmienky aj následne trestného činu spáchaného
proti nim. K tomu si môžu vyžiadať okamžitú finančnú podporu od Služby pomoci obetiam na výdavky

idegen nyelvu_áldozatsegítés_szlovák_GH.

1

2

súvisiace s pobytom, odievania, cestovania, výživu, ako aj na liečebné a pohrebné náklady. Táto pomoc ale
nie je odškodnením; jej cieľom nie je nahradenie odcudzených peňazí alebo iných hodnôt stratených
následkom trestnej

činnosti. Služba pomoci obetiam, podľa osobitného posúdenia, vie cestou finančnej

pomoci prispieť k riešeniu vzniknutej krízovej situácie.

KDE NÁS NÁJDETE?
Keď ste sa stali obeťou, bezplatne môžete volať nonstop telefónne číslo 06-80-225-225, alebo priamo územnú
službu pomoci obetiam na číslach uvedených na zadnej strane. Naši spolupracovníci informujú každého
o možnostiach ako aj o spôsobe ich využitia. Služba pomoci obetiam má možnosť v niektorých župách aj na
to, aby v prípade potreby na žiadosť poslala k volajúcemu dobrovoľníka, ktorý ho vyhľadá v jeho byte vo
vopred dohodnutom termíne, ohľadne ďalšej pomoci a uľahčenia administratívy.

ČO POTREBUJETE K TOMU ABY SME VÁM VEDELI POMÔCŤ?
Podľa okolností prípadu naši spolupracovníci Vám už telefonicky poskytnú informácie o tom aké doklady,
potvrdenia môžete potrebovať pri využívaní podpory Služby pomoci obetiam.
Naši spolupracovníci Vám vedia pomôcť aj v prípade ak ste ešte nepodali trestné oznámenie na polícií,
nakoľko k ďalšiemu postupu je potrebné potvrdenie o začatí trestného konania. Polícia je povinná na žiadosť
vydať potvrdenie neodkladne, ale najneskôr do jedného dňa – na to má každá obeť právo.

KONTAKTUJTE NÁS!

LINKA POMOCI
OBETIAM
06 80 225 225
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