Eşti victima unei infracţiuni
sau cunoşti pe cineva care este?
Brottsofferjouren [Garda victimelor de infracţiuni] îţi oferă
sprijin şi informaţii. Te ascultăm, te sfătuim şi îţi vorbim despre
procesul juridic şi despre drepturile pe care le ai.
Brottsofferjouren este o organizaţie non-profit, care acordă
sprijin victimelor, martorilor şi membrilor familiei. Ajutorul
nostru nu costă nimic. Primeşti ajutor indiferent la ce infracţiune ai fost supus(ă) şi nu este nevoie să fi făcut sesizare la poliţie.
Nu vom spune nimanui ceea ce ne spui noua.
Brottsofferjouren nu este o autoritate, organizaţia noastră este
independentă din punct de vedere politic şi religios. Cu ajutorul
a sute de cetăţeni cu pregătire ideală sprijinim toate victimele,
martori sau membri ai familiei care vin la noi. Drepturile omului constituie baza activităţii noastre.
Brottsofferjouren constă din mai multe gărzi locale ale victimelor de infracţiuni situate în toată ţara, o cancelarie de asociaţie
şi o linie telefonică naţională, la care se telefonează în mod
gratuit. La linia naţională a organizaţiei Brottsofferjouren poţi
telefona tu, care vorbeşti suedeza sau engleza, pentru a pune întrebări, a primi informaţii sau a contacta o persoană de la garda
ta locală a victimelor de infracţiuni, care te ajută.
Brottsofferjouren oferă sprijin în mai multe limbi. Consultă
site-ul www.brottsofferjouren.se/spes pentru a vedea dacă
putem oferi informaţii în limba ta. Poţi de asemenea telefona
la linia noastră telefonică naţională la numărul 0200-21 20 19,
pentru legături în suedeză sau engleză.

Sprijin care îţi redă
încrederea în puterile tale
Brottsofferjouren oferă:
- Sprijin uman din partea unei persoane care ascultă şi înţelege
- Informaţii despre sesizarea poliţiei, procesul juridic şi probleme legate de despăgubire
- Sprijin la eventuale procese juridice
- Ajutor în contactele cu autorităţi şi companii de
asigurări
Ajutorul nostru este gratuit şi poţi primi ajutor în
mai multe limbi. Nu este nevoie să fi făcut o sesizare la poliţie.
Citeşte mai mult pe site-ul:
www.brottsofferjouren.se/spes
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