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Kaip mes galime jums
padėti

gauti. Prireikus, mes galime palaikyti
jus nagrinėjant bylas Magistratų ar
Karališkuosiuose teismuose.

draugas, gali padėti suvokti, kas nutiko
bei pagelbėti rasti būdą, kaip susidoroti su
nemalonia patirtimi ir atsigauti.

Pagalbos centras „Signpost Hub“ įgyvendina
novatorišką požiūrį, kuriuo siekiame
padėti nusikaltimų aukoms Bedfordšyre,
sutelkdami visą dėmesį į nukentėjusiuosius.
Centras teikia nemokamą ir konfidencialią
pagalbą visiems nusikaltimų paveiktiems
asmenims, nepaisant to, ar apie
nusikalstamą veiką buvo pranešta policijai,
ar ne. Tokių asmenų ratas apima pačias
aukas, artimųjų netekusius giminaičius,
jaunesnių nei 18 m. amžiaus aukų tėvus ar
globėjus bei darbuotojus, kurie nukentėjo
nuo nusikaltimų darbo vietoje.

Mes taip pat papasakosime apie
„Restorative Justice Board“ tarnybą, kuri
gali suteikti jums galimybę papasakoti
nusikaltėliams apie realias jų padaryto
nusikaltimo pasekmes.

Mes galime suteikti saugią, neutralią vietą
išsakyti savo baimes, rūpesčius ir emocijas.
Mūsų emocinė parama yra konfidenciali ir
nekritikuojanti.

Kai pranešite policijai apie nusikaltimą,
jums bus užduoti keli klausimai, kad
išsiaiškintume, kaip jus ir jūsų asmenines
aplinkybes paveikė nusikaltimas ir ar
jums reikalinga papildoma pagalba. Šią
informaciją panaudosime nuspręsti, kaip
geriausiai jums padėti.
Mes galime susisiekti su jumis telefonu
arba raštu. Vienas iš mūsų kvalifikuotų
nukentėjusiųjų globos koordinatorių
įvertins, kokios pagalbos jums gali
prireikti ir kokią vietinę paramą galite

Emocinė parama
Nesvarbu, ar tik neseniai patyrėte
nusikaltimo poveikį, ar jaučiate vėlyvus
nusikalstamos veikos padarinius, mes
galime padėti jums suprasti, kas atsitiko ir
kaip susidoroti bei atsigauti nuo
išgyventos traumuojančios patirties.
Mūsų patyrę darbuotojai ir
savanoriai žino, kokias emocijas ir
iššūkius jums gali tekti išgyventi.
Jie yra specialiai apmokyti
išklausyti jus ir suteikti pagalbą
ir patarimų.
Dažnai tiesiog pokalbis su kuo
nors, ypač su tuo, kas nėra
jūsų šeimos narys ar

Mes taip pat bendradarbiaujame su
daugybe specializuotų organizacijų
ir bendruomenės paramos grupių, su
kuriomis galime padėti jums susisiekti.

PATARIMAI • PARAMA • PAGALBA

Praktinė parama
Nusikaltimo poveikis nėra tik emocinis. Jums
taip pat gali tekti susidurti su praktinėmis
problemomis, tokiomis kaip žala jūsų turtui
arba draudimo formos užpildymas, rimtos
sveikatos problemos ar būsto praradimas.
Jums net gali prireikti pagalbos suvokiant
baudžiamojo teisingumo sistemą ar kaip
pareikalauti žalos atlyginimo.
Mes suteiksime jums informacijos, reikalingos
suprasti jūsų galimybes ir kitus žingsnius.
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Kontaktinė informacija:
„Signpost Hub“
Nemokamas tel. 0800 0282 887
(nemokami skambučiai fiksuoto ryšio ir mobiliaisiais
telefonais)
El. paštas info@signpostforbedfordshire.com

Darbo valandos:
pirmadieniais–penktadieniais 8.00–20.00 val.,
šeštadieniais 9.00–17.00 val.
Po darbo valandų galite palikti balso
pranešimą ir mes jums paskambinsime.

Jei jūs ar jūsų pažįstamas asmuo nukentėjo
nuo nusikaltimo, mūsų centras gali suteikti
pagalbą, reikalingą susitvarkyti ir atsigauti
nuo patirtų įvykių ir užtikrinti, kad gausite
visą jums pagal 2015 m. Nusikaltimų aukų
praktikos kodeksą priklausančią paramą.
Ši paslauga yra nemokama ir prieinama
visiems, kurie nukentėjo dėl nusikalstamų
veikų, neatsižvelgiant į tai, kur ir kada įvyko
nusikaltimas.
Tinklalapis www.signpostforbedfordshire.com
Twitter @SignpostBedfordshire

Pagalba
nukentėjusiesiems
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Bedfordšyre

