Policjant wyjaśni poniższe informacje

Stopień/Numer
p
Imię i nazwisko

Incydent zgłoszony na policję
Skontaktuje się z tobą organizacja Victim Lincs
Ponowny kontakt ze strony policji w ciągu 5 dni

E-mail
@lincs.pnn.police.uk

Policja wyjaśniła zakończone dochodzenie

STAWIAMY
OFIARY NA
PIERWSZYM
MIEJSCU

Numer telefonu

Numer zdarzenia:
Numer przestępstwa:
TA KARTA NIE STANOWI DOWODU TOŻSAMOŚCI

Aby otrzymać ten dokument w innym formacie,
np. taśma dźwiękowa, Braille, telefon tekstowy,
elektronicznie lub dużym drukiem, prosimy o
kontakt pod numerem 101

POLISH

Inne języki i dalsze informacje zapraszamy na stronęwww.lincs.police.uk

Stawiamy OFIARY w CENTRUM
WSZYSTKIEGO, co robimy

Twoje prawa

Zgodnie z „Kodeksem postępowania
dotyczącym ofiar”, przysługują Ci określone
prawa. Poniżej przedstawiamy te prawa w
skrócie, a bardziej szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie
www.victimlincs.co.uk

VICTIM LINCS MOŻE ZAPEWNIĆ:

• Prawo do skierowania do ośrodków wspierających
ofiary i do otrzymywania wsparcia dostosowanego
do Twoich indywidualnych potrzeb.

Pracownicy Victim Lincs są specjalnie
przygotowani do udzielania ofiarom
bezpłatnych, poufnych porad i wskazówek.
Mogą przedstawić różne dostępne opcje
wsparcia i w razie potrzeby skierować do
specjalistycznych ośrodków udzielających
pomocy. Zwykła rozmowa telefoniczna
może Ci pomóc.

• Prawo do otrzymywania informacji i bieżących
wiadomości na temat dochodzenia.

Tel. 01522 947510
Więcej informacji: www.victimlincs.co.uk

• Prawo do tego, aby rozumieć i być rozumianym.
• Prawo do tego, aby szczegóły przestępstwa zostały
zarejestrowane bez nieuzasadnionej zwłoki.
• Prawo do otrzymania informacji przy zgłaszaniu
przestępstwa.

• Prawo do złożenia zeznań na temat skutków
przestępstwa.
• Prawo do otrzymania informacji na temat
odszkodowania.
• Prawo do otrzymania zwrotu mienia.

STAWIAMY OFIARY NA
PIERWSZYM MIEJSCU

Organizacja Victim Lincs nie jest częścią Policji
Lincolnshire i nie uczestniczy w dochodzeniu. Nie
jest w stanie udzielać informacji o postępach
w konkretnej sprawie. Jej celem jest jednak
służyć pomocą.

Informacje
Odpowiedzi na wszelkie pytania
i wątpliwości oraz udzielanie
praktycznych porad i informacji.
Wsparcie
Przedstawienie dostępnych
opcji wsparcia i jeżeli potrzebna
jest dalsza pomoc, skierowanie
do najodpowiedniejszego
specjalistycznego ośrodka.
Wysłuchanie
Organizacja Victim Lincs jest niezależna
od policji, więc wszystko, co powiesz
jest traktowane jako poufne.*
*chyba że istnieje zagrożenie dla ciebie albo
innych osób, lub jeżeli są wymogi prawne

Stawiamy OFIARY w CENTRUM WSZYSTKIEGO, co robimy

