Polska
Krajowy Związek Służb Pomocy Ofiarom Przestępstw Brottsofferjouren to organizacja
charytatywna pomagająca osobom, które padły ofiarą przestępstw. Istnieje ok. 93
miejscowych Służb Pomocy Ofiarom Przestępstw na terenie całego kraju. Pracują w
nich osoby specjalnie przygotowane do tego aby nieść pomoc ofiarom przestępstw. To
ludzie, którzy słuchają, udzielają rad oraz informacji na temat przysługujących Tobie
praw jak również na temat przebiegu procesów sądowych. Jeżeli czeka Cię udział w
jakimś procesie – nie będziesz musiał przechodzić przez niego sam.
Nasza pomoc jest bezpłatna. O tym co będzie tematem Twojej rozmowy z nami nie
dowie się nikt inny. Wszyscy nasi współpracownicy złożyli przysięgę zachowania
tajemnicy.
My nie mamy nic wspólnego z urzędami państwowymi. Jesteśmy politycznie i religijnie
neutralni. BOJ to siatka, która działa pod kątem Karty Praw Człowieka ONZ.
Służby Pomocy Ofiarom Przestępstw udzielają co roku pomocy ponad 40 tysiącom
osób, które padły ofiarą włamań, kradzieży, rabunków, pobicia, bezprawnych gróźb,
szykanowania, zniewag, gwałtów lub innych czynów na tle seksualnym.
Brottsofferjouren (Krajowy Związek Służb Pomocy Ofiarom Przestępstw) prowadzi
Centralę Telefoniczną, do której można dzwonić z pytaniami, w celu uzyskania
potrzebnych informacji lub aby skontaktować czy umówić się na spotkanie z
pracownikiem miejs-cowej Służby Pomocy.
Pomoc i kontakt z osobą, która mówi po polsku. Zadzwoń pod numer 08-550 488 56
i zostaw krótką wiadomość na sekretarce - imię, numer swojego telefonu i w czym
mamy Ci pomóc. Osoba mówiąca po polsku skontaktuje się z Tobą w ciągu kilku dni.
Pod numerem telefonu 0200-21 20 19 możesz otrzymać pomoc w języku szwedzkim
albo angielskim.
Poczta elektroniczna: e-maile należy wysłać na adres: kontakt@boj.se z prośbą
o kontakt po polsku.

Bliższe informacje na stronie internetowej www.brottsofferjouren.se

To ciężkie przeżycie paść ofiarą
przestępstwa.
To tak jak spaść w ciemną przepaść.
Wtedy potrzebna jest
pomocna ręka.
Nie wahaj się skontaktować ze
Służbą Pomocy Ofiarom Przestępstw!
My nie jesteśmy urzędem państwowym.
Dochowujemy tajemnicy.
Nasza pomoc jest bezpłatna.
Służba Pomocy Ofiarom Przestępstw
0200-212019 .

