
Projekt „PRO Č ZROVNA JÁ?“ 

Pomoc a poradenství ob ětem trestných činů 

Poradenské hodiny: 
pond ělí 8:00 – 10:00 
středa 13:00 – 15:00 

(poradnu můžete kontaktovat i mimo uvedené dny) 

 
• podpora a pomoc všem obětem trestných činů 
• poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu 
• poradenství v rámci orientace v trestním řízení 
• základní právní informace 
• zprostředkování dalších služeb 

 
adresa: Smetanova 4, P řerov 750 02 
 
poradce: Mgr. Monika Kašpárková 
telefon: 737 247 469 
email: mkasparkova@pms.justice.cz 
 
poradce: Mgr. Marian Málek 
telefon:  778 486 245 
email: mmalek@pms.justice.cz 

 

Pomoc a poradenství jsou bezplatné. 
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Hledáte odpov ědi na následující otázky? 

 

• Proč se to stalo zrovna mně? Proč zrovna já? 

• Jak a kde podat trestní oznámení? 

• Jak získat informace o vyšetřování? 

• Jak sepsat odvolání? 

• Jak uplatnit nárok na náhradu škody? 

• Jaké jsou možnosti mimosoudního řešení konfliktu? 

• Kde a jak rychle získat důležité právní informace a 

informace o průběhu trestního řízení? 

• Co dělat v situaci, kdy pachatel odmítá odpovědnost za 

trestný čin? 

• Jak se vyrovnat s psychickou újmou, pocity bezmoci, vzteku 

a strachu? 

• Je možné někomu anonymně svěřit své obavy, nejistoty a 

starosti? 

Rádi Vám dáme či pom ůžeme hledat odpov ědi. Naše 
služby poskytujeme zdarma a anonymn ě. 
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