Jak zgłaszać incydenty
powodowane nienawiścią:
Możesz zgłosić każdy incydent
lub przestępstwo powodowane
nienawiścią poufnie do Serwisu
Incydentów Powodowanych
Nienawiścią: 0845 38 99 528 lub 0845
075 1021. Telefony są odbierane od
poniedziałku do piątku 08.00-20.00.
Incydent można zgłosić wypełniając
formularz on-line (w języku
angielskim): www.westsussex.gov.uk/
harmreduction.
Można również uzyskać formularze
wysyłając e-mail na adres:
SussexHateIncidentReport
victimsupport.org.uk
Poza Serwisem Wsparcie dla ofiar
Victim Support można też zgłosić taki
indydent poprzez lokalną Policję, Biuro
Porad Obywatelskich, lokalny Urząd
Miasta, szkołę oraz pracowników
pracujących z młodzieżą.

Przydatne numery
Policja lokalna: 0845 60 70 999
W sytuacjach zagrożenia życia: 999
Wsparcie dla ofiar incydentów
powodowanych nienawiścią na terenie
Sussex: 0845 38 99 528
Linia do zgłaszania incydentów
powodowanych nienawiścią:
0845 075 1021
Przestępstwa i incydenty powodowane
nienawiścią i uprzedzeniami nie będą
tolerowane w West Sussex. Nie cierp
w ukryciu.
Linia wsparcia 0845 30 30 900,
informacje i wsparcie dla każdego
dotkniętego przestępstwem.
Możesz się z nami skontaktować także
używając Text Relay (usługa dla osób
niedosłyszących) wpisując 18001
przed numerami naszych telefonów.

Incydenty
powodowane
nienawiścią

Nie wspieraj – zgłaszaj!
Wsparcie dla ofiar incydentów/
przestępstw powodowanych
nienawiścią.
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Co to jest Serwis Wsparcia dla
Ofiar Incydentów Powodawanych
Nienawiścią (the Hate Incident
Support Service)?
Serwis Wsparcia dla Ofiar Incydentów
Powodawanych Nienawiścią jest
zarządzany przez organizacje
charytatywną Victim Support (Wsparcie
dla ofiar) w partnerstwie z Harm
Reduction Team (Zespołem Redukcji
Krzywdy) w West Sussex i oferuje
darmowe, poufne i indiwidualne
wsparcie ludziom, którzy doświadczyli:
• rasizmu
• nienawiści z powodu wyznania
religijnego
• homofobii
• transfobii

• kogoś z kim można poufnie
porozmawiać o tym co zaszło
(możemy zorganizować tłumaczy)
• informacje o procedurach
policyjnych i sądowych
• pomoc w kontaktach z innymi
organizacjami w relacji z incydentem
• wsparcie w sądzie, jeśli zostaniesz
powołany na świadka
• nawiązanie kontaktu z innymi
źródłami pomocy
• pomoc rodzicom w wspieraniu
ich dzieci jeśli zostały dotknięte
incydentem.

Co się dzieje, gdy skontaktujesz
się z serwisem?

Oferujemy wsparcie emocjonalne
i praktyczne porady oraz pomoc
bezpośrednio po incydencie lub
później.

Ofiary, świadkowie i każdy inny
może zgłosić incydent powodowany
nienawiścią. Możesz się z nami
skontaktować wypełniając formularz
zgłaszający incydent (zobacz na
odwrocie) lub dzwoniąc do naszego
zespołu opieki nad ofiarami
0845 3899 528.

Jak możemy pomóc:

Nasz serwis ma dwa cele:

Rodzaje wsparcia, które oferujemy:

• dać Ci możliwość zgłoszenia
incydentów poufnie

• dyskryminacji z powodu
niepełnosprawności

• pomoc z pytaniam dotyczącymi
incydentu i Twoich opcji

• pomóc Ci uzyskać pomoc, której
potrzebujesz.
Jeśli przyślesz nam formularz
zgłaszający incydent powodowany
nienawiścią i poprosisz abyśmy się z
Tobą skontaktowali , nasz dedykowany
pracownik, lub przeszkolony
wolontariusz skontaktuje się z Tobą,
aby przedyskutować pomoc jaką
potrzebujesz i zorganizować wsparcie.
Jeśli zadzwonisz do naszego zespołu
opieki nad ofiarami, poproszą oni o
szczegóły incydentu i przedyskutują
jakie wsparcie mogą zaoferować.
W żadnym wypadku, nie ujawnimy
nikomu Twoich danych osobowych,
bez Twojej zgody.

Kilka słów porady
Jeśli jesteś ofiarą incydentów
powodowanych nienawiścią postaraj
nie narażać się na większe ryzyko.
Jeśli spotkasz osobę odpowiedzialną
za te incydenty, postaraj się oddalić lub
udać do bardziej publicznego miejsca.
Jeśli możesz postaraj się zanotować
date i godzine każdego incydentu.
Pamiętaj, że nikt nie musi cierpieć z
powodu tego kim jest oraz, że pomoc
jest dostępna.

