Bílý kruh bezpečí informuje
Stali jste se obětí trestného činu?
„V minulosti jsem se seznámila s mužem, který byl v té době ve vězení. Chtěla jsem
mu jen pomoci, ale pak jsem se do něj zamilovala. Postupně ode mě vylákal skoro
všechny mé úspory. Po propuštění z vězení mě vmanipuloval do situace, kterou jsem
se rozhodla řešit sebevraždou. Náhodný chodec mi zachránil život. Za obrovské
podpory rodiny, blízkých přátel a lidí z poradny pro oběti trestných činů jsem opět
našla sama sebe.“ Tereza, 45 let.
Obětí trestného činu se může stát každý. Nelze spoléhat na štěstí a myslet si, že „To
se mi stát nemůže“. Častou reakcí oběti může být otázka „Proč se to stalo právě
mně?“ Pak následují pocity lítosti, sebeobviňování a pocit opuštěnosti. Reakcí na
závažné trestné činy bývá ztráta iluze bezpečného světa. Ta může vyústit v psychické
problémy jako jsou zhoršená schopnost vnímání, špatná interpretace poskytovaných
informací, zhoršená schopnost řídit svůj život, dlouhodobá úzkost a neustálý strach.
Každý člověk je v prožitku traumatu neopakovatelný. V důsledku ztráty sebeúcty a
duševní stability dojde u obětí trestného činu ke snížení schopnosti řešit vzniklé
problémy. Důležité je mít někoho, kdo umí pomoci. Obrovskou podporou bývají
blízké osoby a odborníci, kteří vrací oběti trestných činů zpátky do života. V poradně
Bílého kruhu bezpečí vám poskytneme právní informace, psychologické a sociální
poradenství a praktické rady a informace. Nabízíme bezpečný prostor a podporu při
ventilaci
svých
oprávněných
emocí,
srozumitelné
informace
o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva dosáhnout. Dále vám
můžeme pomoci zhodnotit aktuální situaci a stanovit si nezbytné kroky k nápravě
škod, vč. znovuobnovení pocitu bezpečí.

Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali obětí trestného činu, můžete se
obrátit na pobočku Bílého kruhu bezpečí v Pardubicích.
Poradna sídlí v Pardubicích, Tř. 17. listopadu 237 (Dům služeb)
Kontaktní telefon je 732 923 462 nebo můžete volat na
celorepublikovou nonstop Linku pomoci obětem kriminality a domácího
násilí 116 006.

