Qualquer pessoa pode ser vítima de crime
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A
trabalhar
para
vítimas
de crime

As pessoas reagem a crime de várias formas.
Embora a maioria das vítimas não sofra danos a
longo prazo, tanto os adultos como as crianças
podem ficar seriamente afectados.

As pessoas que foram vítimas de um crime podem
precisar de informações práticas e de conselhos
ou simplesmente de alguém com quem falar.

Algumas reacções típicas :

‘ Desde o roubo, embora limpe várias vezes a
casa nunca parece limpa ‘.
‘ Continuo a pensar que vejo a pessoa que me
atacou a descer a rua na minha direcção’.
‘ Estou preocupado por ter de ir a tribunal e
enfrentar tudo novamente’.
‘ Não sabíamos que podíamos reclamar qualquer
tipo de indemnização’.

O que é o Apoio à Vítima ?
O Apoio à Vítima de Ilha de Man é um parceiro do
Apoio à Vítima (Reino Unido), uma instituição de
caridade que ajuda as pessoas a lidar com o
crime. Voluntários formados a nível local
contactam as pessoas após um crime para Ihes
oferecerem apoio gratuito e confidencial, bem
como informações. A polícia e outras
organizações enviam as pessoas ao Apoio à
Vítima ou então podemos ser contactados
directamente.
O Apoio à Vítima tem como objectivo oferecer um
serviço abrangente a todas as secções da
comunidade.
O Apoio à Vítima trabalha igualmente para os
direitos das vítimas, testemunhas e respectivas
famílias e para uma maior consciencialização dos
efeitos do crime.
Apoio à Vítima em tribunal
O Serviço de Testemunhas do Apoio à Vítima
ajuda as vítimas, as testemunhas e respectivas
famílias e amigos antes, durante e após um
julgamento
Voluntários formados oferecem apoio emocional,
bem como ajuda e informações práticas sobre
todos os aspectos dos procedimentos em tribunal.

Como pode ajudar
O apoio à Vítima de Ilha de Man é uma instituição
de caridade registada na Associação de Caridades
de Ilha de Man. Somos uma organização
independente que oferece um serviço gratuito e
confidencial, independentemente de o crime ter
sido denunciado ou não.

O Apoio à Vítima Oferece






Pode ajudar:




Patrocinando um projecto
Fazendo um donativo
Organizando um evento de caridade



Alguém com quem falar em confidência
Informações sobre a polícia dos estados e
a policícia honorária, bem como sobre os
processos judiciais
Ligação com outras organizações e
agências em nome das vítimas
Informações sobre indemnizações a
vítimas de crime
O Apoio à Vítima pode arranjar voluntários
que acompanhem as pessoas a salões
paroquiais, postos de polícia e a tribunal

Ao voluntariar-se
O Apoio à Vítima depende de pessoas que
despendem do seu tempo para ajudar as vítimas a
lidar com a angústia provocada pelo crime. São
bem-vindos voluntários de todas as secções da
comunidade.Damos formação completa.
Pode ajudar:



Formando-se como voluntário
communitário
Formando-se como voluntário em tribunal

Existem igualmente oportuniddes de ajudar de
outras formas, como por exemplo através da
angariaço de fundos e da publicidade,
secretariado ou com tradução e interpretação.

Comentarios e queixas
O Apoio à Vítima recebe de bom grado os vossos
comentários e sugestões sobre o serviço prestado
às vítimas de crime. Deste modo, se pretender
fazer uma queixa dos serviços de Apoio à Vítima
ou de Serviço de Testemunhas contacte-nos.
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