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ПРИЈАВЉИВАЊЕ
СЕКСУАЛНИХ ЗЛОДЕЛА
ПОЛИЦИЈИ
Ако одлучите да пријавите полицији неко сексуално злодело, однос према вама ће
бити са поштовањем, учтив и достојанствен. Од нас можете да очекујете следеће.
•

САДРЖАЈ

Добробит, безбедност и поштовање | Наш приоритет су ваша добробит
и безбедност. Ми ћемо слушати без изражавања мишљења и односити се
према вама учтиво, са поштовањем и достојанствено. Ми ћемо поштовати
ваше културолошко порекло и све ваше потребе у погледу индивидуалне
безбедности и/или доступности. Разговараћемо са вама о одлуци да ли да се
поведе званична истрага и ваша мишљења ће бити поштована и узета у обзир.

1

О овој књижици

1

Шта је сексуално злодело?

2

Пријављивање сексуалних
злодела полицији

Информације о службама за подршку | Разговараћемо са вама о вашим
потребама у погледу неформалне и службене подршке. Сарађиваћемо са вама
да би обезбедили да имате одговарајућу подршку, повезујући вас са агенцијама
за подршку жртава кривичних дела.
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Шта ако се сексуално злодело
десило одавно?

2

Како могу да пријавим полицији?

•

Помоћ од особе за подршку | У току ваше сарадње са нама, можете да имате
особу за подршку по вашем избору. Важно је да ваша особа за подршку није
сведок у овом случају и да се не меша у полицијску истрагу.
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Информације за подршку и
добробит

•

Контакт у полицији | Истрагу у вашем случају ће водити специјални детектив
који ће бити ваш главни контакт. Његови подаци за контакт могу бити уписани на
5. страници ове књижице.
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Шта је укључено у полицијску
истрагу?

2

Шта ако не желим да наставим?

Информације о истрази | Разговараћемо са вама о томе како би желели да вас
обавештавамо за време истраге и даваћемо вам информације према договору.
Бићемо на располагању да одговоримо на свако ваше питање.
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Узимање ваше изјаве

3

Форензички медицински преглед

Никада није касно да поднесете пријаву | Не постоји временско
ограничење за пријављивање сексуалних злодела. Специјални детективи
су обучени да воде истрагу о сексуалним злоделима, без обзира када су се
догодила.
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Прикупљање других доказа

3

Саслушање оптуженог

3

Разгледање доказа

О ОВОЈ КЊИЖИЦИ

3

У овој књижици се објашњава шта су сексуална злодела, шта можете да очекујете ако
одлучите да полицији пријавите сексуална злодела, шта се дешава у току истраге и
на суду, и које могућности за подршку су вам на располагању.

Одлазак на суд и подршка
сведока

3

Јавите се полицији

4

Са ким другим могу да
разговарам?

5

Речник израза

•

•

•

Неки од израза у овој књижици вам могу бити непознати и могу да постоје разлике
у изразима које користе различите организације и агенције. На 5. страници ове
књижице можете да нађете листу често коришћених израза.

ШТА ЈЕ СЕКСУАЛНО ЗЛОДЕЛО?
ДО СЕКСУАЛНОГ ЗЛОДЕЛА ДОЛАЗИ КАДА НЕКО НЕ ПРИСТАЈЕ НА
СЕКСУАЛНИ ЧИН ИЛИ ЧИНОВЕ.
Сексуална злодела се могу односити на широк опсег сексуалних понашања од
којих се нека особа осећа непријатно, уплашена или угрожена, и могу да укључују
силовање, сексуални напад и сексуално злостављање деце.
Сексуална злодела често извршава особа коју жртва и њена околина познају и у коју
имају поверење. Сексуално злостављање се може десити свуда. Може се десити
у породичном дому, у заједници и институцијама (као што су школа, црква, клуб,
старачки дом или служба за особе са специјалним потребама). Сексуално злодело се
може десити само једном или да се понавља у току дужег периода.
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ СЕКСУАЛНИХ
ЗЛОДЕЛА ПОЛИЦИЈИ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ И
ДОБРОБИТ

ПРИЈАВЉИВАЊЕ СЕКСУАЛНИХ ЗЛОДЕЛА ПОЛИЦИЈИ ЈЕ
ЗНАЧАЈАН КОРАК.

Детектив или саветник из центра CASA ће сарађивати са вама да би
се обезбедило да имате одговарајућу подршку.
Ми ћемо вам дати информације о бесплатним услугама које су вам
на располагању. Те услуге укључују:
• Настављање са краткорочним, средњерочним и дугорочним
саветовањем и подршком
• Медицинска помоћ и настављање медицинског третмана
• Информације и подршка у току истраге и судског процеса
• Смештај у хитним ситуацијама
• Подршка у вези апликација Трибуналу за помоћ жртвама
кривичних дела (Victims of Crime Assistance Tribunal)
• Информације и саветовање за породицу, пријатеље и особе за
подршку.

Ми ћемо слушати без изражања мишљења и односити се према
вама достојанствено и са поштовањем. Наши детективи су
специјалисти и обучени су да разумеју сложену и различиту
природу сексуалних злодела.
Ви не треба да бринете о томе да ли је то што вам се десило
кривично дело или није. Наш задатак је да то утврдимо. Ако сте
забринути због нечег што вам се десило, охрабрујемо вас да
разговарате са детективом из неког од наших тимова за истрагу
сексуалних злодела и злостављање деце (SOCIT) или из Радне групе
Sano (Sano Taskforce). Податке за контакт са SOCIT тимовима и
са Радном групом Sano можете да нађете на 3. страници.
То што ћете нам рећи шта вам се десило не значи да ће ваш случај
одмах бити предат суду. Разговараћемо са вама о вашим опцијама и
ваша мишљења ће бити размотрена и узета у обзир.
Разумемо да вам може бити тешко да нам пријавите ваше искуство.
Постоје агенције за подршку које могу да вам помогну, без обзира на
вашу одлуку да пријавите полицији. Листу тих агенција можете да
нађете на 4. страници.

СВАКИ ОБЛИК СЕКСУАЛНОГ ЗЛОСТАВЉАЊА ЈЕ
ОЗБИЉАН. СВАКО ИМА ПРАВО НА ЗАКОНСКУ ЗАШТИТУ.

ШТА АКО СЕ СЕКСУАЛНО ЗЛОДЕЛО
ДЕСИЛО ОДАВНО?
НИКАД НИЈЕ КАСНО ДА СЕ ПРИЈАВЕ СЕКСУАЛНА
ЗЛОДЕЛА.
Често се дешава да се сексуална злодела пријаве годинама касније.
Разумемо да већина особа које су доживеле сексуална злодела
одлажу да то некоме кажу или да можда неће никада рећи никоме.
Није важно да ли се злодело десило пре неколико сати, недеља,
месеци, година или деценија. Наши детективи ће истражити.
Охрабрујемо вас да пријавите, без обзира када се сексуално злодело
десило, чак и ако мислите или знате да је оптужена особа мртва.

КАКО МОГУ ДА ПРИЈАВИМ ПОЛИЦИЈИ?
Детективи у нашим тимовима за истрагу сексуалних злодела и
злостављање деце (SOCIT) и у Радној групи Sano (Sano Taskforce)
су специјално обучени за вођење истраге у вези сексуалних
злодела.
Да би пријавили сексуално злодело полицији:
• Јавите се вашем локалном SOCIT тиму (видите податке на 3.
страници)
• Идите у вашу локалну полициску станицу (видите податке на
police.vic.gov.au/location)
• У хитним ситуацијама јавите се на Три Нуле (000).

Информације о службама за подршку које су вам на
располагању су дате на 4. страници. Те службе су вам на
располагању независно од ваше одлуке да пријавите полицији.

ШТА ЈЕ УКЉУЧЕНО У ПОЛИЦИЈСКУ
ИСТРАГУ?
ИСТРАГЕ О СЕКСУАЛНИМ ЗЛОДЕЛИМА ВОДЕ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ДЕТЕКТИВИ.
Истрагу у вашем случају ће водити детектив који ће бити ваш главни
контакт.
Ми ћемо вас извештавати о напредовању истраге и бићемо
на располагању да одговоримо на сва питања или проблеме
које би можда имали. Можемо да разговарамо како желите да
вас извештавамо у току истраге - писменим путем, телефоном,
електронском поштом или лично. Ако више волите да вам не дајемо
нове информације, дајте нам на знање или тражите да извештаје о
напредовању истраге дајемо вашој особи за подршку.
У полицијској истрази постоји неколико фаза, укључујући
узимање ваше изјаве и прикупљање и испитивање доказа. Више
информација о томе шта је укључено у истрагу је дато на 2. и
3. страници.

ШТА АКО НЕ ЖЕЛИМ ДА НАСТАВИМ?
Ми ћемо вас охрабривати и подржавати у току истраге. Међутим,
разумемо да можете да одлучите да настављање полицијске истраге
није најбоља опција за вас.
Одлука да не наставите вас не спречава да продужите касније.
Међутим, застој у истрази може да доведе до губљења неких
доказа. Када постоји ризик за безбедност заједнице, ми можемо да
наставимо истрагу.
Без обзира на вашу одлуку, ваша сигурност и добробит ће бити наш
приоритет и ми ћемо сарађивати са вама да би вас повезали са
службама за подршку.

УЗИМАЊЕ ВАШЕ ИЗЈАВЕ
ВАЖАН АСПЕКТ ИСТРАГЕ ЈЕ ДА ПОЛИЦИЈА УЗМЕ ВАШУ
ИЗЈАВУ.

Сексуално злостављање деце (у прошлости или сада) у верским
срединама или институцијама такође може да се пријави Радној
групи Sano:
• телефоном на 1800 110 007
• електронском поштом на sanotaskforce@police.vic.gov.au

Вашу изјаву ћемо обично узети врло рано у истрази, у дискрецији. У
изјави је записано чега се сећате о томе шта вам се десило, са што је
могуће више детаља. Питаћемо вас о свему чега се сећате о догађају,
укључујући звукове, мирисе, како сте се осећали и шта сте радили.
Покушајте да ништа не изоставите. Чак и мали детаљи за које можда
мислите да нису важни, могу да нам помогну у истрази.

Ако нисте спремни да разговарате са нама, можете да се
јавите Центру против сексуалних напада (Centre Against
Sexual Assault - CASA) да би разговарали са саветником. За
више информација о центру CASA и другим службама
за подршку које су вам на располагању, видите на 4.
страници.

Знамо да присећање на сексуална злодела може да буде тешко.
Није лако поделити са неким информације личне и физички
интимне природе. Наши детективи ће се односити према вама
достојанствено и са поштовањем. Они су обучени да разумеју
последице сексуалних недела и пружаће вам подршку у току
процеса. Такође може бити присутна ваша особа за подршку, ради
емоционалне подршке.
Не журите са давањем изјаве. Важно је да се ви осећате удобно када
дајете изјаву. Давање изјаве може да траје неколико сати и некада
може требати више састанака.
Када завршите, добићете копију ваше изјаве. Ако се касније сетите
нечега или откријете грешку у изјави, разговарајте са детективом
који води ваш случај.
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ФОРЕНЗИЧКИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД
СЕКСУАЛНА ЗЛОДЕЛА НЕ ИЗАЗИВАЈУ УВЕК ФИЗИЧКЕ
ПОВРЕДЕ.
Зависно од околности ваше пријаве и временског периода,
од вас може да буде затражено да обавите форензички
медицински преглед. Ако је форензички медицински преглед
адекватан, објаснићемо вам шта он укључује и, ако се сагласите,
организоваћемо преглед.
Да ли ћете обавити форензички медицински преглед је ваш избор,
али имајте у виду да се докази могу изгубити током времена.
Форензичке медицинске прегледе обављају обучене
професионалне медицинске особе које ће испунити све непосредне
медицинске потребе, прикупити доказе за коришћење у истрази,
можда направити фотографије повреда и разговарати о свему што
вас брине у вези сексуално преносивих болести или трудноће.
Имате право да прегледу присуствује саветник-заступник из центра
CASA и/или особа за подршку.
За више информација о форензичким медицинским
прегледима молимо вас видите на вебсајту Викторијског
института за форензичку медицину на vifm.org

ОДЛАЗАК НА СУД И ПОДРШКА
СВЕДОКА
Ако предмет оде на суд, детектив или тужилац ће вам објаснити
процес и обавештавати вас у току процеса. У судском процесу
постоји неколико фаза и оне су различите, зависно од тога пред
којим судом се води ваш случај.
На суду постоје специјални аранжмани у циљу смањења трауме на
минимум. То укључује давање исказа са другог места путем видеонадзора (closed circuit television), коришћење паравана у судници да
би се обезбедило да не можете видети оптуженог, и давање дозволе
да особа за подршку буде крај вас када дајете исказ.
За више информација о одласку на суд, молимо вас видите
вебсајт Министарства за правду и безбедност заједнице на
victimsofcrime.vic.gov.au
Постоје службе које су на располагању да вама и вашој породици
помогну и пруже подршку на суду, као што је то Служба за помоћ
сведоцима (Witness Assistance Service) Јавног тужилаштва (Office
of Public Prosecution). Ако је потребно, можемо да вас упутимо тим
специјализованим службама за подршку.
За више информација, молимо вас видите вебсајт Службе за
помоћ сведоцима на victimsandwitnesses.opp.vic.gov.au

ПРИКУПЉАЊЕ ДРУГИХ ДОКАЗА

ЈАВИТЕ СЕ ПОЛИЦИЈИ

Ми ћемо прикупити доказе у вези кривичог дела. Шта ћемо
прикупити као доказ зависиће од околности сексуалног злодела.

ТИМОВИ ЗА ИСТРАГУ СЕКСУАЛНИХ ЗЛОДЕЛА И
ЗЛОСТАВЉАЊА ДЕЦЕ (SOCIT)

Докази прикупљени током истраге ће бити безбедно похрањени и
сви предмети узети као доказ ће бити чувани све док је потребно.
После завршетка судске расправе, разговараћемо са вама који
предмети желите да вам буду враћени.

Сексуална злодела можете да пријавите тимовима SOCIT.
Тимове SOCIT имамо на локацијама широм Викторије.

Узећемо изјаве од особа које су можда били сведоци сексуалног
злодела или би можда могле да дају информације које би помогле у
истрази. Разумемо да можда не би желели да детективи разговарају
са вашом породицом или пријатељима.
Ми поштујемо вашу приватност и нећемо открити ниједну
непотребну информацију када разоварамо са сведоцима. Реците нам
ако сте забринути или узнемирени у вези неког са којим би могли да
разговарамо, да би могли да разговарамо о томе.

САСЛУШАЊЕ ОПТУЖЕНОГ

Локације и телефонски бројеви тимова SOCIT су наведени на
следећој страници. Локације су распорећене по регионима,
да би вам било лакше да нађете најближи тим.

РАДНА ГРУПА SANO
Радна група Sano (SANO Taskforce) је лоцирана у Мелбурну, али
оперише широм Викторије. Сексуално злостављање деце (у
прошлости или сада) у верским срединама или институцијама
можете да пријавите Радној групи Sano.

У хитним ситуацијама јавите се на Три Нуле
(000).

Ако је оптужена особа позната или је идентификована, ми ћемо је
саслушати.

ТИМОВИ ЗА ИСТРАГУ СЕКСУАЛНИХ ЗЛОДЕЛА И
ЗЛОСТАВЉАЊА ДЕЦЕ (SOCIT)

Зависно од околности, оптужена особа може да буде задржана у
притвору, ослобођена или условно пуштена на слободу до почетка
суђења.

Северозападно градско
подручје

Ваша безбедност ће бити наш приоритет у свакој фази истраге.
Извештаваћемо вас и разговараћемо са вама како да водимо бригу о
вашој безбедности.

Mernda (03) 9216 1310
Fawkner (03) 9355 6100
Brimbank (03) 9313 3460
Melbourne (03) 8690 4056
Westgate (03) 9216 0566

РАЗГЛЕДАЊЕ ДОКАЗА

Западна Викторија

На крају истраге, све прикупљене доказе ће разгледати особа која
је специјално обучена да одлучује о предметима који би могли да
буду предати суду. Одлука се доноси после пажљивог разгледања
доступних доказа и законских одредби.

СВЕ ИСТРАГЕ НЕ ЗАВРШАВАЈУ НА СУДУ.
То не значи да вам не верујемо. То само значи да немамо довољно
доказа за испуњавање потребног нивоа за кривично гоњење. Ако се
то деси, разговараћемо са вама и објаснити вам разлоге.

Ballarat (03) 5336 6055
Central Victoria (Bendigo)
(03) 5444 6752
Colac (03) 5230 0044
Geelong (03) 5246 8100
Horsham (03) 5382 9241
Ararat (03) 5355 1500
Mildura (03) 5023 5980
Swan Hill (03) 5036 1600
Warrnambool (03) 5560 1333

Јужно градско подручје
Dandenong (03) 8769 2200
Seaford (03) 8770 1000
Bayside (03) 8530 5100

Источна Викторија

Bairnsdale (03) 5150 2677
Benalla (03) 5760 0200
Box Hill (03) 8892 3292
Knox (03) 9881 7939
Central Gippsland
(Morwell) (03) 5120 0300
Sale (03) 5142 2200
Seymour (03) 5735 0208
Shepparton (03) 5820 5878
Wangaratta (03) 5723 0848
Wodonga (02) 6049 2672

РАДНА ГРУПА SANO
1800 110 007
sanotaskforce@police.vic.gov.au
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СА КИМ ДРУГИМ МОГУ ДА РАЗГОВАРАМ?
Постоји низ организација, независно од Викторијске полиције,
којима можете да се јавите за више информација и подршку. Те
организације вам могу пружити подршку без обзира на вашу одлуку
да пријавите полицији.

ЦЕНТРИ ПРОТИВ СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА
1800 806 292
casa.org.au
Центри против сексуалног насиља (CASA) пружају бесплатно
саветовање и подршку женама, деци и мушкарцима који су жртве
сексуалног напада. За контакт са најближим центром CASA у радно
време телефонирајте на 1800 806 292.

КРИЗНА ЛИНИЈА У ВЕЗИ СЕКСУАЛНИХ НАПАДА, ВАН
РАДНОГ ВРЕМЕНА
1800 806 292
casa.org.au
Кризна телефонска линија у вези сексуалних напада, ван радног
времена, пружа кризно саветовање и подршку свим жртвама
сексуалних напада било када у њиховом животу и координише са
центрима CASA за кризну негу ван радног времена жртава недавног
сексуалног напада. Линија ради радним данима од 5 поподне до 9
ујутро следећег дана, и у току викенда и државних празника.

НАЦИОНАЛНА САВЕТОДАВНА СЛУЖБА ПРОТИВ
СЕКСУАЛНИХ НАПАДА И ДОМАЋЕГ ПОРОДИЧНОГ
НАСИЉА
1800 737 732 (1800RESPECT)

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРАВДУ И БЕЗБЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ
1800 819 817
0427 767 891 (Текст)
victimsofcrime.vic.gov.au
Министарство за правду и безбедност заједнице даје бесплатне
информације и подршку 7 дана у недељи од 8 ујутро до 11 увече.
Министарство даје информације и савете о пријављивању
кривичних дела и информације о вашим правима, судском процесу
и другим службама које могу да вам помогну. Министарство такође
може да вам помогне да поднесете захтев са одштету и финансијску
помоћ.

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ОБЕШТЕЋЕЊА
1800 737 377
nationalredress.gov.au
Национални програм обештећења (The National Redress Scheme)
пружа подршку особама које су доживеле сексуално злостављање
деце у институцијама. Програм помаже особама које су доживеле
сексуално злостављање деце у институцијама да добију саветовање,
директан лични одговор институције и исплату одштете. Са
Националним програмом обештећења се може ступити у контакт
од понедељка до петка између 8 ујутро и 5 поподне. Подаци о
бесплатним и поверљивим услугама обештећења су такоће на
располагању на nationalredress.gov.au/support или ако се јавите на
горњи број.

1800RESPECT.org.au

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Национална саветодавна служба против сексуалних напада
и домаћег породичног насиља (The National Sexual Assault,
Domestic Family Violence Counselling Service) је служба која ради
24 часа дневно, 7 дана у недељи, и пружа савете телефоном и
преко интернета жртвама недавних и ранијих сексуалних напада,
и домаћег породичног насиља у целој Аустралији. Она нуди
превођење на различите језике и на знаковни језик (Auslan).

1300 309 337
publicadvocate.vic.gov.au

SAFE STEPS
1800 015 188
safesteps.org.au
SAFE STEPS је служба која делује широм Аустралије, за жене и
децу који су изложени насиљу и злостављању од стране њиховог
партнера или бившег партнера, другог члана породице или неког ко
им је близак. Служба пружа свеобухватни низ услуга подршке да би
се омогућило женама и деци да не буду - сада и убудуће - изложени
насиљу. Жене изложене породичном насиљу могу да се јаве 24 часа
дневно, 7 дана у недељи, и разговарати у поверењу са другом женом
ради информисања о службама за подршку у вези домаћег насиља,
законским правима и могућностима смештаја.

МУЛТИКУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПРОТИВ ПОРОДИЧНОГ
НАСИЉА inTOUCH
03 9413 6500
intouch.org.au
inTouch је специјализована служба против домаћег насиља која
пружа културолошки одговарајућу подршку женама досељеничког
и избегличког порекла, које се изложене или су биле изложене
породичном насиљу. Ова услуга је бесплатна и у поверењу за
жене које живе у Викторији и имају 18 година или су старије. Жене
изложене породичном насиљу могу да се јаве служби inTouch на
1800 755 988 (бесплатно) од 9 ујутро до 5 поподне, од понедељка до
петка.

Јавно правобранилаштво (The Office of Public Advocate) промовише
и штити права и интересе особа са посебним потребама. Његова
саветодавна служба пружа стручне савете и информације
особама са специјалним потребама, њиховим породицама,
неговатељима, здравственим и социјалним професионалцима и
другим заинтересованим странама о разним питањима укључујући
старатељство (guardianship), администрирање, овлашћења (powers
of attorney), медицинску сагласност, способност (capacity) и
заступање (advocacy). Саветодавној служби можете да се јавите у
радно време. Дежурни службеник даје хитне савете ван радног
времена.

ЖЕНСКА ПРАВНА СЛУЖБА ВИКТОРИЈЕ
03 8622 0600 (Градско подручје)
1800 133 302 (Унутрашњост)
womenslegal.org.au
Женска правна служба Викторије (Women’s Legal Service Victoria)
помаже женама које су у тешкој ситуацији и имају правне проблеме
због раскида везе и насиља. Ова служба може да помогне око
питања као што су заштита од породичног насиља и за подношење
захтева за налог за интервенцију ради личне безбедности (personal
safety intervention orders), за старатељство и приступ деци (child
custody and access), за поделу имовине после раздвајања, за
раздвајање и развод, и за жртве кривичног дела. Финансијски савети
су такође на располагању женама које се суочавају са проблемима
у вези дугова, финансијских тешкоћа или приступа финансијским
правима после раскида везе.

НАЧЕЛНИК ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ БЕЗБЕДНОСТ
esafety.gov.au/key-issues/image-based-abuse
eSafety (Електронска безбедност) може да помогне око
одстрањивања слика или видео материјала, и у неким случајевима
може да предузме поступак против особе која дели интимне слике
или видео снимке без сагласности особе на сликама.
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РЕЧНИК ИЗРАЗА

ДЕТЕКТИВ:

Оптужени
Израз коришћен у овој књижици да би се описала особа која је
наводно извршила злодело. Та особа такође може да буде названа
осумњичени (suspect), преступник (offender), оптужени (defendant,
respondent) или извршилац (perpetrator), зависно од контекста.

Детектив
Високообучен специјални полицијски службеник који води истрагу
о сексуалним злоделима, злостављању деце и другим криминалним
активностима.

Форензички медицински преглед
Медицински преглед ради почетног третмана, процене,
документирања и тумачења повреда задобијених за време
кривичног дела. Преглед обавља обучена медицинска
професионална особа звана Forensic Medical Officer (форензички
медицински службеник) или Forensic Nurse Examiner (медицинска
сестра за форензичке прегледе).

Јавно тужилаштво
Правна служба која води тешке кривичне предмете у име директора
Јавног тужилаштва. То је организација одвојена од Викторијске
полиције.

РАДНА ГРУПА SANO
Специјална јединица Викторијске полиције, која испитује пријаве
о сексуалном злостављању деце (у прошлости или сада) у верским
или другим институцијама.

Сексуално злодело
Широк опсег сексуалног понашања без сагласности. То укључује
силовање, сексуални напад и сексуално злостављање деце.

Тим за истрагу сексуалних злодела и злостављања деце
(SOCIT)
Специјалистички тим детектива који испитују пријаве о сексуалним
злоделима и злостављању деце.

Изјава
Детаљан опис чињеница и догађаја које је доживело неко лице,
важних за кривично дело. Она је обично писмени документ, али
некад може да буде видео снимак.

Агенција или служба за подршку
Организација одвојена од Викторијске полиције, која нуди разне
услуге за подршку и помоћ, као што су саветовање, информације о
истрази и судском процесу, медицинску помоћ и смештај у хитним
ситуацијама.

ДАВАЊЕ ПОВРАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА

Особа за подршку

Ако мислите да се према вама нисмо односили са поштовањем или
да вам нисмо дали праве информације, можете се жалити:
• Ступајући у контакт са вашом локалном полицијском станицом
(видите податке на police.vic.gov.au/location)
• Шаљући електронску пошту на complaints@police.vic.gov.au

Особа која пружа емоционалну подршку за време истражног
процеса. То може бити пријатељ, члан породице или добровољац
из службе за подршку. Та особа не сме да буде сведок злодела и не
треба да се меша у полицијску истрагу.

Ако желите да дате позитивне повратне информације о услузи коју
сте добили, пошаљите електронски пошту на compliments@police.
vic.gov.au

Захвалност Традиционалним сопственицима
Викторијска полиција указује поштовање Традиционалним сопственицима земље на којој живимо и радимо.
Ми указујемо поштовање Старијим и свим Абориџинима и особама са Острвља у Мореузу Торес који настављају да воде
бригу о њиховој земљи, култури и народу.
Одобрила и објавила Викторијска полиција
Victoria Police Centre
PO Box 913, Melbourne VIC 3001
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