CZY UCIERPIAŁEŚ(-AŚ)
WSKUTEK PRZESTĘPSTWA?

Programy

POMOCY

dla Ciebie.

na temat ovs

Misją Biura Usług dla Ofiar (OVS) jest
zapewnienie ogólnostanowego kierownictwa,
i najwyższej jakości rzecznictwa, usług oraz
edukacji, dostosowanych do doświadczeń
poszczególnych ofiar przestępstw.

Biuro Usług dla Ofiar (OVS) Oddziału Sądowego Stanu
Connecticut oferuje informacje, usługi oraz pomoc
finansową dla ofiar przestępstw z użyciem przemocy, oraz
ich rodzin, włączając w to:
OFEROWANE USŁUGI
• Wsparcie finansowe w związku z nierefundowanymi
kosztami wynikającymi z przestępstwa, w tym
wydatkami medycznymi, dentystycznymi,
terapeutycznymi, pogrzebowymi oraz straconymi
płacami.(1-888-286-7347).
• Rzecznicy ofiar, którzy oferują wsparcie podczas
postępowań sądowych, oraz udzielają informacji na
temat praw ofiar przestępstw, oraz systemu wymiaru
sprawiedliwości w zakresie spraw karnych, spraw osób
młodocianych i spraw cywilnych.
• Rzecznicy Ofiar przy Radzie ds. Ułaskawień oraz
Zwolnień Przedterminowych, świadczący usługi
dla ofiar przestępstw w trakcie procesu ułaskawień i
zwolnień przedterminowych
(203-805-6595 or 203-805-6687).
• Linia Pomocy z informacjami na temat praw oraz
skierowań do stanowych oraz wspólnotowych agencji
dla ofiar przestępstw (1-800-822-8428).
• Poufne programy powiadamiania ofiar o zmianach
statusu osadzonego, prośbach osadzonego o zmianę
statusu rejestracji w Rejestrze Przestępców Seksualnych,
oraz terminów wygasania nakazów ochronnych
(1-800-822-8428).
• CT SAVIN informujący o wydarzeniach sądowych,
zmianach statusu osadzonego, oraz terminach wydania,
zmiany oraz wygaśnięcia nakazu ochronnego
(1-877-846-3428).
• Szkolenie dla specjalistów w zakresie wymiaru
sprawiedliwości oraz usług dla ofiar przestępstw,
odnośnie praw i usług dla poszkodowanych.
• Finansowanie wspólnotowych agencji służących
ofiarom przestępstw w Connecticut w celu udzielania
pilnej interwencji kryzysowej, poradnictwa,
całodobowych Infolinii i innych usług.
• Śledczy ds. napaści na tle seksualnym zapewniających
troskliwą opiekę i obdukcje dla ofiar napaści na
tle seksualnym, które udają się do uczestniczących
placówek opieki zdrowotnej.
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ODSZKODOWANIA
DLA OFIAR
PRZESTĘPSTW

Program Odszkodowań dla Ofiar oferuje pomoc
finansową poszkodowanym, członkom ich
rodziny, oraz innym osobom które doznały straty
finansowej w wyniku przestępstwa.
Program Odszkodowań dla Ofiar finansuje
jedynie te wydatki związane z przestępstwem,
których nie pokrywa ubezpieczyciel lub inne
źródło finansowe.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIE?
• O
 fiara która doznała obrażeń fizycznych;
• Ofiara, która doznała urazu psychicznego wskutek
groźby uszkodzenia ciała lub śmierci, i która poddała się
leczeniu, lub dziecko które było świadkiem przemocy
domowej;

• O
 soba na utrzymaniu ofiary zabójstwa oraz osoba
wyznaczona do podejmowania decyzji prawnych w
imieniu ofiary zabójstwa;
• Krewni, wedle definicji prawa stanowego, ofiary
napaści seksualnej, przemocy w rodzinie, znęcania się
nad dzieckiem, lub ofiary zabójstwa;
• Osoba która pokryła całość, lub część, kosztów pogrzebu,
uprzątnięcia miejsca zbrodni, lub obydwu; albo
• Osoba dotknięta inwalidztwem, która posiada lub
trzyma zwierzę przewodnika, które zostało zranione
lub uśmiercone w przebiegu zbrodni.
ŚWIADCZENIA
• Do 15 000 USD za obrażenia cielesne
• Do 25 000 USD dla osoby pozostającej przy życiu
• Do 5000 USD dla osób, które doznały urazu
psychicznego oraz dzieci, które były świadkami
przemocy w rodzinie
JAKIE WYDATKI SĄ POKRYWANE? (Z PEWNYMI
OGRANICZENIAMI)

• M
 edyczne, dentystyczne, terapeutyczne, oraz wydatki
związane z realizacją recept;
• Terapia dla członków rodzin ofiar napaści seksualnych,
przemocy w rodzinie, maltretowania dzieci, oraz ofiar
zabójstwa;
• Uprzątnięcie miejsca zbrodni oraz systemy lub
urządzenia zabezpieczające (do 1000 USD);
• Pogrzeb i pochówek (do 6000 USD);
• Stracone płace lub wsparcie finansowe; oraz
• Wydatki związane z obecnością ofiar które odniosły
obrażenia fizyczne, ich rodzin, oraz rodzin i osób na
utrzymaniu ofiar zabójstwa, na postępowaniach w
sądzie spraw nieletnich, oraz Rady ds. Ułaskawień i
Zwolnień Przedterminowych.
JAKIEGO RODZAJU WYDATKI NIE SĄ
POKRYWANE?
• Utrata lub uszkodzenia mienia;
• Ból i cierpienie;
• Wydatki na potrzeby domowe;
• Czynsz lub wydatki związane z przeprowadzką;
• Przejechane mile na wizyty lekarskie; lub
• Honoraria prawnicze (oprócz honorariów prawniczych
do 15%, za pomoc przy wnoszeniu roszczenia o
odszkodowanie dla ofiar).
Istnieją inne wymogi kwalifikacyjne, które muszą zostać
spełnione. Aby uzyskać więcej informacji na temat
Programu Odszkodowań dla Ofiar, lub w celu uzyskania
wniosku, zadzwoń pod numer 1-888-286-7347 lub wejdź
na stronę OVS www.jud.ct.gov/crimevictim.

rzecznicy
ofiar przestępstw

Rzecznicy Ofiar Przestępstw pomagają ofiarom
przestępstw uczestniczyć w postępowaniach
w ramach wymiaru sprawiedliwości poprzez
wyjaśnienie ich praw, oraz tego jak korzystać
z owych praw. Rzecznicy również kierują ofiary
do źródeł pomocy, które mogą zmniejszyć skutki
związanej z przestępstwem traumy.

Rzecznicy ofiar przestępstw OVS urzędują w gmachach
sądowych na terenie całego Stanu, w celu niesienia
pomocy ofiarom przestępstw, wskutek których doszło
do obrażeń ciała, członkom ich rodzin, oraz członkom
rodziny ofiar zabójstwa. Rzecznicy ofiar urzędują
również przy Radzie ds. Ułaskawień i Zwolnień
Przedterminowych w celu zapewnienia wsparcia dla
ofiar przestępstw w trakcie procesu ułaskawiania lub
przedterminowego zwalniania.
RZECZNICY MOGĄ POMÓC OFIAROM
POPRZEZ:
• Objaśnienie przysługujących im stanowych praw
konstytucyjnych.
• Służenie jako osoba kontaktowa pomiędzy ofiarami, a
personelem sądu oraz Rady.
• Objaśnienie systemu wymiaru sprawiedliwości w
zakresie spraw karnych, spraw osób młodocianych oraz
spraw cywilnych.
• Przekazywanie nowych informacji na temat sprawy
sądowej oraz posiedzeń Rady.
• Towarzyszenie ofiarom w trakcie postępowań
sądowych i posiedzeń Rady, oraz wstawianie się za ich
prawami.
• Skierowania do agencji usług socjalnych.
• Udzielanie informacji na temat programów
powiadamiania ofiar, oraz pomoc przy rejestrowaniu
się na owe programy.
• Objaśnianie:
– jak napisać oświadczenie z perspektywy ofiary, oraz
pomoc przy przeczytaniu oświadczenia;
– restytucji, oraz pomoc w kierowaniu próśb o
restytucję;
– Programu Odszkodowań dla Ofiar, oraz pomoc przy
wypełnianiu wniosku;
– jak odzyskać własność przetrzymywaną jako dowód
rzeczowy; oraz
– nakazów ochronnych, i pomoc w uzyskaniu owych
nakazów ochronnych.
Proszę zadzwonić do OVS pod numer 1-800-822-8428
po dodatkowe informacje na temat rzeczników
ofiar przestępstw w OVS, oraz praw ofiar przestępstw,
lub wejść na stronę internetową OVS
www.jud.ct.gov/crimevictim.
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programy
powiadamiania
ofiar

Programy powiadamiania udostępniają ważne
informacje ofiarom, i innym kwalifikującym się
osobom, na temat zmian statusu osadzonych,
próśb więźnia o zmianę statusu rejestracyjnego
w Rejestrze Przestępców Seksualnych, oraz tego
kiedy wygasają nakazy ochronne.

OVS zapewnia następujące bezpłatne i poufne programy
powiadamiające:
ZMIANA STATUSU OSADZONEGO PO SKAZANIU
OVS udostępnia informacje na temat zmiany statusu
osadzonych skazanych na odbycie kary w Wydziale
Więziennictwa. Powiadomienia obejmują:
• Rozprawy dot. Ułaskawienia
• Zwolnienia z ośrodka przejściowego
• Posiedzenia w sprawie ułaskawienia
• Zwolnienia/rozprawy w sprawie
przedterminowego zwolnienia
• Nadzorowane przepustki

• Zwolnienia
• Modyfikacje wyroku
• Rewizje Wyroku
• Nadzór przejściowy

ZMIANA STATUSU PRZESTĘPCY SEKSUALNEGO
OVS powiadamia, kiedy osadzony złoży podanie do
sądu o zmianę statusu swojej rejestracji w Rejestrze
Przestępców Seksualnych.
Więzień może poprosić o, między innymi, następujące
zmiany w Rejestrze Przestępców Seksualnych:
• Zniesienie wymogu rejestracji;
• Ograniczenie informacji podawanych do wiadomości
publicznej; lub
• Usunięcie wszelkich ograniczeń co do informacji
podawanych do wiadomości publicznej.
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ PROŚBĘ O TO, ABY BYĆ
POWIADAMIANYM?
• Ofiary przestępstw oraz członkowie ich najbliższych
rodzin;
• Członkowie rodziny ofiar zabójstwa;
• Przedstawiciel Prawny ofiar przestępstwa;
• Prokuratorzy; oraz
• Członkowie najbliższej rodziny osadzonego.
JAK MOGĘ SIĘ ZAREJESTROWAĆ?
Zadzwoń pod numer OVS 1-800-822-8428 albo wypełnij
formularz Poufna Prośba o Powiadomienia o Statusie
Osadzonego (Confidential Request for Notification
of Status of Inmate) na stronie
www.jud.ct.gov/crimevictim/powiadamiania.
POWIADOMIENIA O TERMINACH WYGASANIA
NAKAZÓW OCHRONNYCH
Osoba chroniona jest automatycznie powiadamiana
kiedy wygasa nakaz ochronny, albo 5 tygodni przed
wygaśnięciem zakazu zbliżania się lub cywilnego nakazu
ochrony.

CT SAVIN

Program Automatycznego Powiadamiania
Ofiar Przestępstw dla Stanu Connecticut (CT
SAVIN) jest poufnym serwisem udostępniającym
informacje ofiarom przestępstw, rzecznikom
ofiar, oraz innym zainteresowanym osobom, na
temat wydarzeń sądowych dot. osób dorosłych,
zmian statusu osadzenia więźnia, oraz tego
kiedy sądowy nakaz ochronny w sprawie zostaje
wydany, zmieniony oraz wygasa.

CT SAVIN jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu. Możesz zarejestrować się aby otrzymywać
powiadomienia drogą e-mail, poprzez SMS lub TTY .
INFORMACJE POTRZEBNE DO
ZAREJESTROWANIA SIĘ W SYSTEMIE
POWIADOMIEŃ
Aby się zarejestrować, musisz znać imię i nazwisko
przestępcy numer osadzonego (numer identyfikacyjny),
lub sygnaturę akt (Numer sprawy).
ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ W INTERNECIE – wejdź
na stronę www.jud.ct.gov i kliknij na przycisk CT SAVIN
(po lewej stronie). Portal internetowy CT SAVIN zawiera
instrukcje które pomogą Ci w rejestracji.
ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ POPRZEZ VINELINK –
ściągnij aplikację ze sklepu internetowego iTunes App lub
Google Play, i postępuj zgodnie z instrukcjami.
ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE –
zadzwoń pod numer 1-877-846-3428, i postępuj zgodnie z
instrukcjami. Możesz zarejestrować więcej niż 1. Numer
telefoniczny/albo adres e-mail.
ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ POPRZEZ TTY (dla
osób niesłyszących, z upośledzeniami mowy lub
niedosłyszących) – zadzwoń pod numer 1-866-847-1298
aby przedstawiciel udzielił Ci pomocy.
Tutaj zapisz swój numer PIN: _________________________
POWIADOMIENIA DROGĄ E-MAIL ORAZ SMS
(TEXT)
Wiadomości e-mail oraz sms wysyłane są jeden raz, i nie
ma potrzeby wprowadzania numeru PIN.
POWIADOMIENIA TELEFONICZNE ORAZ TTY
Będziesz otrzymywał powiadomienia do momentu kiedy
wprowadzisz swój PIN.
POWIADOMIENIA POPRZEZ VINELINK
Powiadomienia z Aplikacji przechowywane są pod ikoną
„ALERTS” (KOMUNIKATY) w aplikacji, możesz też
wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień w trybie
„push”.
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PROGRAM
ŚLEDCZYCH
DS. NAPAŚCI
SEKSUALNYCH (SAFE)

Program Śledczych ds. Napaści Seksualnych
imienia Gail Burns-Smith dysponuje specjalnie
wyszkolonymi śledczymi, których rolą jest
niesienie pomocy ofiarom napaści seksualnych w
uczestniczących placówkach opieki zdrowotnej.

Program SAFE został nazwany na cześć zmarłej Gail
Burns-Smith, krajowej i lokalnej orędowniczki praw ofiar
napaści seksualnych oraz znęcania się. Usługi SAFE
są oferowane w uczestniczących placówkach opieki
zdrowotnej na terenie Connecticut.
KIM JEST ŚLEDCZY DS. NAPAŚCI
SEKSUALNYCH?
Dyplomowany pielęgniarz(-ka), dyplomowany
pielęgniarz(-ka) z dużym stażem, pielęgniarka położna,
lekarz, specjalnie wyszkolony w pobieraniu dowodów
sądowych asystent lekarza.
NA CZYM POLEGA OBDUKCJA PO NAPAŚCI
SEKSUALNEJ?
Jest to badanie, które obejmuje pobieranie informacji
oraz dowodów, badanie związanych z napaścią urazów
ciała, zalecanie leków przeciwdziałających infekcjom
przenoszonym drogą płciową, zapobieganie ciąży, oraz
skierowania w celu uzyskania dalszej opiekę.
JAKIE SĄ KORZYŚCI PROGRAMU SAFE?
• Ofiary napaści na tle seksualnym otrzymują troskliwą i
wyspecjalizowaną opiekę;
• Lepsza jakość dowodów sądowych; oraz
• Program ułatwia bliższą współpracę pomiędzy
agencjami w celu zapewnienia usług.
KTO SIĘ KWALIFIKUJE NA USŁUGI SAFE?
• Osoba w wieku 13 lat lub starsza, będąca ofiarą napaści
seksualnej lub znęcania się;
• Napaść seksualna lub znęcanie się miało miejsce w
ciągu ostatnich 120 godzin; oraz
• Ofiara napaści seksualnej jest w stanie wydać zgodę na
wykonanie obdukcji.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Programu
SAFE imienia Gail Burns-Smith, prosimy kontakt
telefoniczny z OVS pod numerem -800-822-8428.
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PRAWA OFIAR PRZESTĘPSTW

Ofiarom przestępstw przysługują pewne prawa w oparciu
o Paragraf 8b, pierwszego artykułu Konstytucji Stanu
Connecticut.
Prawo do:
• Bycia traktowanym sprawiedliwie i z szacunkiem na
wszystkich etapach postępowania;
• Tego, aby sprawa zakończyła się terminowo po
aresztowaniu oskarżonego, pod warunkiem, że nie
naruszy to praw oskarżonego;
• Rozsądnej ochrony przed oskarżonym na wszystkich
etapach postępowania;
• Bycia informowanym o datach postępowań sądowych;
• Obecności podczas procesu oraz wszystkich innych
postępowań sądowych na których ma prawo być
obecna ofiara (pierwsze stawiennictwo, postępowanie
przedprocesowe, wydanie wyroku), chyba że będziesz
zeznawać. Wówczas sąd może zabronić Ci
obserwowania procesu do momentu kiedy Twoje
zeznania się nie zakończą;
• Opowiedzenia prokuratorowi o tym jak wpłynęło na
Ciebie przestępstwo, i uzyskania informacji na temat
sprawy karnej;
• Wyrażenia zgody lub sprzeciwu wobec jakiejkolwiek
ugody pomiędzy oskarżonym i prokuratorem, i
wypowiedzenia się przed sądem, zanim sąd podejmie
decyzję odnośnie owej ugody;
• Wypowiedzenia się przed sądem przy wydawaniu
wyroku;
• Prośby o restytucję za wydatki związane z
przestępstwem, lub stratę albo zniszczenie mienia na
skutek przestępstwa; oraz
• Do uzyskania informacji odnośnie aresztu, skazania,
wyroku, uwięzienia oraz zwolnienia oskarżonego.
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Ważne

NUMERY TELEFONÓW

DLA OFIARODSZKODOWANIA
TELEFON: 1-888-286-7347 lub 860-263-2761
FAKS: 860-263-2780
E-MAIL: OVSCOMPENSATION@JUD.CT.GOV
LINIA POMOCY
TELEFON: 1-800-822-8428 lub 860-263-2760
FAKS: 860-263-2777
E-MAIL: OVS@JUD.CT.GOV
ADMINISTRACJA
TELEFON: 860-263-2760
FAKS: 860-263-2777
E-MAIL: OVS@JUD.CT.GOV
TTY
ZADZWOŃ POD NUMER: 711 aby połączyć
się z operatorem przekazu komunikacji. Podaj
operatorowi numer OVS z którym ma się połączyć.
Operator dokona przekazu komunikacji pomiędzy
Tobą a OVS.

Aby uzyskać więcej informacji na
temat programów i usług OVS,
prosimy o obejrzenie naszych filmów
informacyjnych na stronie
www.jud.ct.gov/crimevictim.
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INFOLINIA

800-822-8428
ODSZKODOWANIA DLA OFIAR

888-286-7347

Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z
Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli potrzebujesz
udogodnień, w ramach ustawy ADA, skontaktuj się z OVS
pod numerem 1-800-822-8428.

Biuro Usług dla Ofiar
Oddział Sądowy Stanu Connecticut
www.jud.ct.gov/crimevictim

JDP-VS-17P Rev. 8/22

