Pomoc psychologiczno-społeczna (Psychosoziale Prozessbegleitung)
Oferujemy Ci nasze wsparcie
Czy stałeś się ofiarą przemocy lub przestępstwa na tle seksualnym lub utraciłeś członka
rodziny w wyniku przestępstwa? A może ofiarą przemocy lub przestępstwa na tle
seksualnym stało się Twoje dziecko lub utraciło ono członka rodziny w wyniku przestępstwa?
Oprócz konieczności poradzenia sobie z samym zdarzeniem czeka Cię być może jeszcze
proces karny. Asysta psychologiczno-społeczna ma za zadanie służyć Ci pomocą.
Czym jest pomoc psychologiczno-społeczna?
Pomoc psychologiczno-społeczna jest świadczoną przez asystujące osoby trzecie formą
pomocy dla ofiar szczególnie ciężkich przestępstw lub dla członków ich rodzin. Aby proces
karny był dla ofiar lub członków ich rodzin jak najmniej uciążliwy, osoba asystująca wspiera
takie osoby w trakcie całego postępowania karnego i służy pomocą w różnych kwestiach.
Jak wygląda wsparcie płynące z pomocy psychologiczno-społecznej?
Pomoc psychologiczno-społeczna zapewnia różne rodzaje wsparcia na różnych etapach
postępowania karnego.
Przed rozprawą główną:
Osoba asystująca to osoba, do której możesz zwrócić się ze wszystkimi pytaniami
dotyczącymi przebiegu postępowania karnego i która może objaśnić Ci, jakie funkcje pełnią
poszczególni uczestnicy postępowania. Może ona pójść z Tobą na przesłuchanie przez
policję lub w prokuraturze i może pokazać Ci przed procesem budynek sądu czy salę
sądową. Osoba asystująca może ponadto udzielić Ci informacji na temat innych form
pomocy.
Podczas rozprawy głównej:
Osoba asystująca może towarzyszyć Ci w trakcie całej rozprawy sądowej. W ten sposób
może ona spędzić z Tobą przerwy pomiędzy poszczególnymi etapami rozprawy i na bieżąco
omawiać formalne aspekty procesu.
Po rozprawie głównej:
Po rozprawie głównej możesz porozmawiać z asystującą Ci osobą o swoich wrażeniach
i niejasnych kwestiach dotyczących rozstrzygnięcia sprawy.
Po zakończeniu procesu osoba ta może przekazać Ci informacje o dalszej pomocy w postaci
np. terapii, porady psychologicznej i in.
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Dla kogo przeznaczona jest pomoc psychologiczno-społeczna i kto ponosi koszty
tejże pomocy?
•

Dzieciom i młodzieży, będącym ofiarami przemocy lub przestępstw na tle seksualnym,
zawsze przysługuje prawo do asysty psychologiczno-społecznej.

•

Również dorosłe ofiary szczególnie ciężkich przestępstw przemocy i przestępstw na tle
seksualnym oraz dzieci, rodzice, rodzeństwo, małżonkowie czy partnerzy żyjący w
zarejestrowanym związku partnerskim, którzy utracili członka rodziny w wyniku
przestępstwa, mogą mieć prawo do asysty psychologiczno-społecznej.

W każdym przypadku należy złożyć w sądzie wniosek o przyznanie pomocy psychologicznospołecznej. Jeśli zostały spełnione wszystkie niezbędne warunki do otrzymania pomocy, sąd
przychyla się do wniosku. Wówczas pomoc psychologiczno-społeczna jest bezpłatna. Jeżeli
warunki uzyskania bezpłatnej asysty psychologiczno-społecznej nie zostały w Twoim
przypadku spełnione, możesz skorzystać z takiej pomocy również na koszt własny.
Czy masz dodatkowo prawo do doradztwa i przedstawicielstwa prawnego?
Tak. Jeśli masz prawo do bezpłatnej pomocy psychologiczno-społecznej, masz także prawo
do bezpłatnej pomocy adwokata.
Czego nie zawiera lub nie może zawierać pomoc psychologiczno-społeczna?
Osoba asystująca
•

nie prowadzi z Tobą rozmów o popełnionym przestępstwie ani o treści Twoich
zeznań,

•

nie może zastąpić terapii czy porad psychologicznych - może jednak poinformować
Cię o ofertach terapeutycznych lub innych formach pomocy,

•

nie może zaoferować Ci doradztwa ani przedstawicielstwa prawnego.

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe
Za realizację pomocy psychologiczno-społecznej odpowiedzialny jest w Niemczech dany kraj
związkowy (Bundesland), dlatego też dokładne informacje na ten temat oraz dane
kontaktowe znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych krajów związkowych:
http://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/Prozessbegleitung/Proz
essbegleitung_node.html
Z pomocy psychologiczno-społecznej można zacząć korzystać na każdym etapie
postępowania karnego. W razie pytań możesz w każdej chwili zwrócić się do dowolnego
komisariatu policji, instytucji oferującej pomoc ofiarom przestępstw lub swojego prawnika.

