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Usługi rzecznictwa w Edinburgh Rape Crisis (centrum pomocy kryzysowej w Edynburgu dla ofiar 

gwałtu) 

Niezależne wsparcie i informacje dla osób przechodzących przez procedury policyjne i sądowe po 

doznaniu przemocy seksualnej. 

O Edinburgh Rape Crisis Centre 
Wierzymy, słuchamy i wspieramy osoby, które doświadczyły przemocy na tle seksualnym. 

Rozumiemy wpływ traumy i podzielamy pogląd, że przemoc seksualna jest zawsze winą sprawcy i 

nigdy ofiary. 

Dla kogo są usługi rzecznictwa? 
 Dla osób, które zgłosiły lub chcą zgłosić na policji napaść na tle seksualnym lub gwałt 

 Dla osób powyżej 12. roku życia, które doświadczyły przemocy seksualnej 

 Dla wszystkich kobiet (w tym trans kobiet), osób niebinarnych i trans mężczyzn 

 Dla osób (w tym mężczyzn), które doświadczyły przemocy seksualnej i które składają 

oświadczenie w formie nagrywanego wywiadu (ang. Video Recorded Interview – VRI) 

Rzecznik jest po twojej stronie i chce cię wesprzeć, tak abyś mogła/mógł podjąć właściwe dla siebie 

decyzje. 

Usługi Edinburgh Rape Crisis Centre obejmują: 
 Wsparcie emocjonalnie podczas spotkań twarzą w twarz 

 Wsparcie mailowe 

 Wsparcie przez rozmowy wideo 

 Wsparcie kryzysowe dla tych, którzy doświadczyli gwałtu lub napaści na tle seksualnym w 

ostatnich 7 dniach 

 Rzecznictwo – dla osób przechodzących przez procedury policyjne i sądowe 

 Projekt SIA – nasze specjalistyczne usługi dla osób ze społeczności czarnoskórych i 

mniejszości etnicznych 

 Projekt STAR – dla osób młodych w wieku 12 – 18 lat 

 Nasz projekt zapobiegania przemocy seksualnej 

 

Nasze usługi rzecznictwa oferują: 
 Darmowe i poufne specjalistyczne wsparcie psychologiczne dla osób, które doświadczyły 

przemocy seksualnej i przechodzą przez procedury wymiaru sprawiedliwości w sprawach 

karnych (policja oraz sąd) 

 Przestrzeń, abyś mogła/mógł zaznajomić się z dostępnymi opcjami i zrozumieć procedury 

sądowe i policyjne 

 Wyspecjalizowanych pracowników, którzy mogą pomóc ci zrozumieć wymiar 

sprawiedliwości w sprawach karnych oraz twoje prawa 

 Usługi są niezależne od sądów i policji 
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Rzecznik może: 
 Udzielić emocjonalnego i praktycznego wsparcia na każdym etapie zgłoszenia zdarzenia, 

śledztwa policyjnego oraz procedur sądowych (przed, w trakcie oraz po) 

 Wyjaśnić ci procedury policyjne, kryminalistyczne oraz sądowe, upewniając się, że 

rozumiesz, co się dzieje na każdym etapie 

 Być z tobą podczas składania oświadczenia na policji 

 Być z tobą podczas obdukcji lekarskiej  

 Iść z tobą do sądu 

 Być z tobą podczas składania zeznań w sądzie 

 Kontaktować się z policją i sądem w twoim imieniu 

 W twoim imieniu zawiadomić policję o incydencie przemocy seksualnej lub sprawcy 

 

Rzecznik: 
 Potraktuje wszystkie wasze rozmowy w sposób poufny 

 Pomoże ci w podjęciu samodzielnych i świadomych decyzji 

 Upewni się, że twoje poglądy i opinie będą w całości wysłuchane i zakomunikowane 

Rzecznik nie: 
 Powie ci, co masz robić 

 Będzie wywierać na tobie presji, abyś podjęła/podjął jakąkolwiek decyzję 

 

Decyzja o zgłoszeniu lub niezgłoszeniu incydentu należy do ciebie i 

tylko ty możesz zadecydować, co jest dla ciebie właściwe 
"Zostałem napadnięty/napadnięta w ciągu ostatnich 7 dni".  Skontaktuj się z nami jak najszybciej, aby 

uzyskać pomoc w rozważeniu twoich opcji. Jeśli zgłosisz się na policję, powinna ona natychmiast 

zebrać wszelkie dowody kryminalistyczne, ponieważ one szybko niszczeją. Jeśli nie masz jeszcze 

pewności czy zgłosić to zdarzenie, możesz skontaktować się z NHS Scotland's Sexual Assault Response 

Coordination Service (SARCS) pod numerem 0800 148 88 88 (otwarte 24 godziny, 7 dni w tygodniu), 

aby uzyskać niezależne badanie kryminalistyczne w ciągu 7 dni od incydentu.  Takie dowody mogą być 

przechowywane przez 26 miesięcy, dając ci więcej czasu na podjęcie decyzji o tym, czy udać się na 

policję. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.nhsinform.scot/SARCS. 

 „A co jeśli to się wydarzyło dawno temu?” Napaść na tle seksulanym można zgłosić bez względu na 

to, kiedy miała ona miejsce. 

„Czy mogę zmienić zdanie?” Tak. Wycofanie się z tego procesu może być trudne, ale jest to możliwe. 

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania więcej informacji. 

„Chyba nie chcę zgłaszać się na policję.” Nie musisz! Decyzja o zgłoszeniu należy wyłącznie do ciebie. 

„Nie jestem pewna/pewien.” Zgłoszenie gwałtu lub napaści na tle seksualnym to poważna decyzja i 

brak pewności jest jak najbardziej ok. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: 

advocacy@ercc.scot. 

http://www.nhsinform.scot/SARCS
mailto:advocacy@ercc.scot
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Kontakty 
Edinburgh Rape Crisis Centre, 17 Claremont Crescent, Edinburgh EH7 4HX (nr referencyjny 

zarejestrowanej organizacji charytatywnej SC 006208) www.ercc.scot 

W celu uzyskania wsparcia rzecznika i dostępu do którejkolwiek z naszych usług, napisz email na 

adres advocacy@ercc.scot. 

Zadzwoń pod nr 0131 556 9437 i zostaw wiadomość, a my do ciebie oddzwonimy. Nr komórkowy: 

07966 067 301. 

Infolinia Rape Crisis Scotland 08088 01 03 02, od 18:00 do północy, codziennie. 
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