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Jak vám můžeme pomoci?
Úloha důstojníka SOIT
Kdo jsme
Byl Vám přidělen důstojník, vyškolený v disciplíně SOIT (Sexual Offences Investigative
Techniques – Technika vyšetřování pohlavních zločinů).
Jsme důležitou součástí týmu, který vyšetřuje závažné pohlavní přepadení, které jste
nahlásil(a).
Budeme Vaším hlavním spojovacím článkem s policejním vyšetřováním. Budeme Vás
průběžně a plně informovat o tom, co děláme, a proč to děláme.

Proč jsme tady
Specializujeme se na sbírání důkazů v případech znásilnění a vážného pohlavního napadení
a na prezentaci těchto důkazů u soudu.
Všichni důstojníci SOIT jsou dobrovolníci, kteří podstoupili přísný výběrový a školící proces.
Máme zkušenosti ve spolupráci s dalšími organizacemi a s podporou obětí během obtížného
období vyšetřování.
Chceme zajistit, aby se s Vámi během policejního vyšetřování řádně zacházelo, a aby byly
Vaše potřeby a přání respektovány.

Kým nejsme
Nejsme poradenská služba. Pokud potřebujete pomoc od poradce, nebo si prostě
potřebujete s někým popovídat, můžeme Vám zprostředkovat spojení s agenturou, která
bude s to Vám pomoci.

Co děláme
K úloze důstojníka SOIT patří:
•
•
•
•
•

Pomáhat týmu vyšetřovatelů při shromažďování důkazů a informací způsobem,
který odpovídá Vašim specifickým požadavkům.
Zajistit pro Vás jediný styčný kontakt po dobu vyšetřování.
Vysvětlit Vám proces vyšetřování a proces kriminální justice a zaručit Vám plnou
informovanost a podporu po celou dobu.
Zaručit, že Vám budou poskytnuty informace o podpůrných agenturách, abyste mohli
samostatně rozhodnout, jakou pomoc a poradenství požadujete.
Pomoci Vám při přípravě podrobného prohlášení o trestném činu/trestných činech.

Ptejte se nás, prosím
Jsme tady proto, abychom Vám pomohli. Rádi zodpovíme jakékoli otázky, které se během
vyšetřování objeví.
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Některé užitečné adresy
Rape and Sexual Abuse Support Centre (RASAC) – Středisko
pomoci pro případy znásilnění a pohlavní zneužití
Postoupí dále také oběti mužského pohlaví
PO Box 383
Croydon
Surrey CR9 2AW
Telefon: 020 8683 3300

The Havens (Útočiště) – Referenční střediska pro pohlavní
napadení
The Haven - Camberwell - 020 7346 1599
The Haven - Paddington - 020 7886 1101
The Haven - Whitechapel - 020 7247 4787
www.thehavens.org.uk

Survivors (Oběti)
Podpora a informace pro oběti zneužívání v dětství
Telefon: 0845 1221 201
www.survivorsuk.org.uk

Victim Support Line (Linka podpory pro oběti)
National Office
Cranmer House
39 Brixton Road
London SW9 6DZ
Telephone: 0845 3030 900

