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Ako Vám môžeme pomôcť
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Úloha pracovníka SOIT
Kto sme
Pridelili Vám pracovníka preškoleného v SOIT (Sexual Offences Investigative
Techniques – Metódy vyšetrovania sexuálnych prečinov).
Sme dôležitou súčasťou tímu, ktorý vyšetruje vážny sexuálny prečin, ktorý ste
nahlásili.
Budeme Vaším hlavným kontaktom s policajným vyšetrovaním. Budeme Vás plne
informovať o všetkom, čo robíme, a prečo to robíme.
Prečo sme tu
Špecializujeme sa na zhromažďovanie dôkazov v prípadoch znásilnenia a vážneho
sexuálneho napadnutia a na predkladanie týchto dôkazov súdu.
Všetci pracovníci SOIT sú dobrovoľníci. Prechádzame prísnym výberom a procesom
školenia.
Máme skúsenosti so spoluprácou s ďalšími agentúrami a s poskytovaním podpory
počas náročného obdobia vyšetrovania.
Chceme zaručiť, že s Vami počas policajného vyšetrovania budeme riadne
zaobchádzať a budeme rešpektovať Vaše požiadavky a priania.
Čo nie sme
Nie sme právnici. Ak potrebujete podporu právnika alebo sa len potrebujete s niekým
porozprávať, môžeme Vás spojiť s agentúrou, ktorá Vám bude schopná pomôcť.
Čo robíme
Medzi úlohy pracovníka SOIT patrí:
•
Pomáhať tímu vyšetrovateľov pri zhromažďovaní dôkazov a informácií
spôsobom, aký vyhovuje Vašim konkrétnym požiadavkám.
•
Poskytovať Vám počas vyšetrovania jediný kontaktný bod.
•
Vysvetliť Vám proces vyšetrovania a trestného súdnictva a neustále Vás plne
informovať a podporovať.
•
Zabezpečiť, aby ste dostávali informácie o podporných agentúrach, takže sa
budete môcť rozhodnúť, akú pomoc a radu požadujete.
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Pomáhať Vám vypracovať podrobné vyhlásenie o trestnom čine (trestných
činoch).

•

Pýtajte sa, prosím
Sme tu preto, aby sme Vám pomohli. S radosťou Vám odpovieme na všetky otázky,
ktoré budete mať počas vyšetrovania.
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Niektoré užitočné podpory
Rape and Sexual Abuse Support Centre (RASAC) (Podporné stredisko pre
prípady znásilnenia a sexuálneho zneužívania)
Týka sa mužských obetí
PO Box 383
Croydon
Surrey CR9 2AW
Tel.: 020 8683 3300
The Havens – Sexual Assault Referral Centres (Strediská konzultácie v
prípadoch sexuálneho napadnutia)
The Haven – Camberwell – 020 7346 1599
The Haven – Paddington – 020 7886 1101
The Haven – Whitechapel – 020 7247 4787
www.thehavens.org.uk
Survivors (Ľudia, ktorí prežili zneužívanie)
Podpora a informácie pre ľudí, ktorí v detstve prežili zneužívanie
Tel.: 0845 1221 201
www.survivors.org.uk
Victim Support Line (Linka pomoci obetiam)
National Office
Cranmer House
39 Brixton Road
London SW9 6DZ
Tel.: 0845 3030 900

