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Na području Koprivničko – križevačke županije
i Bjelovarsko – bilogorske županije obratite se
organizaciji:

UDRUGA "HERA" KRIŽEVCI - ZA ZAŠTITU
I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA
I.Z.Dijankovečkog 5, 48 260 Križevci
tel: 048 / 271 - 335
e - mail: info@udruga-hera.info
www.udruga-hera.info
Radno vrijeme:
svaki radni dan od 08:00 do 16:00 h

Ovaj letak izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa
Republike Hrvatske. Sadržaj ovog letka isključiva je odgovornost
Ženske sobe – Centra za seksualna prava i ni na koji način ne može
se smatrati da odražava gledište Ministarstva pravosuđa.

Mreža podrške
i suradnje za
žrtve i svjedoke
kaznenih djela

CMYK

Ukoliko se pitate:
Što će mi se dogoditi ukoliko se ne
odazovem na sud, odnosno odbijem
svjedočiti?
Koliko ću se zadržati na sudu?
Mogu li doći s pratnjom?
Kako izgleda sudnica?
Gdje mogu dobiti informacije o predmetu?
Koja prava imam kao žrtva?
Kako izgleda svjedočenje?
Kako mogu ostvariti putni trošak?
Gdje mogu dobiti informaciju o imovinsko
pravnom zahtjevu?
Kako mogu dogovoriti podršku?
Ako imate neka druga pitanja ili dvojbe…
Kontaktirajte nas bez straha.

Nitko nije pripremljen da postane žrtva ili
svjedok odnosno svjedokinja kaznenog
djela, stoga je potpora od iznimne važnosti.
Sudjelovanje u sudskom postupku može
biti stresno i nelagodno iskustvo, no u
Vašoj županiji postoji mjesto gdje možete
saznati svoja prava i dobiti odgovarajuću
pomoć i podršku.
Pružanjem stručne psihosocijalne, pravne i
savjetodavne pomoći te kroz direktnu
podršku na sudu nastojimo smanjiti
nelagodu, strah i stres, osigurati povjerenje
u pravosudni sustav te osigurati
učinkovitije ostvarivanje zakonskih prava
žrtava kaznenih djela.

Koju pomoć pružamo:
Obratite nam se s povjerenjem.
emocionalnu i praktičnu podršku, tehničke i
praktične informacije te informacije o pravima
psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć
pratnju na sud
pratnju na policiju, državno odvjetništvo i/ili
centre za socijalnu skrb
podršku osobama koje nisu prijavile kazneno
djelo te podršku nakon završetka sudskog
postupka

Za više informacija posjetite:
www.mrezapodrskeisuradnje.com

