VĚZEŇSKÁ PORADNÍ SLUŽBA
(PAS - PRISONERS´ADVICE SERVICE)

KDO JSME?
PAS je nezávislá registrovaná charita. Nepřijímáme peníze od Ministerstva
vnitra (UK Home Office) ani vězeňské služby, jelikož bychom tak ohrozili svou
nezávislost. Z většiny jsme financováni z charitativních nadací a fondů. Pokud
máte s našimi službami dobrou zkušenost, velmi bychom ocenili, kdybyste nám
mohli darovat menší částku na provozní náklady naší organizace.

CO DĚLÁME?
 PAS poskytuje právní poradenství a informace pro vězně v Anglii a
Walesu týkající se jejich práv, vězeňských pravidel a podmínek uvěznění.
 PAS přijímá stížnosti vězňů týkající se způsobu, jakým je s nimi
zacházeno, a poskytuje bezplatné poradenství a asistenci individuálně a
diskrétně. V situacích, které to vyžadují, podniká příslušné právní kroky.
 PAS provozuje Skupinu pro práva vězňů (Prisoners’ Legal Rights Group),
která pravidelně vydává čtvrtletní zprávu s názvem „Práva vězňů“. Členy
této skupiny jsou vězni, právníci, advokáti, akademici a nestátní
organizace.
Můžeme vám vysvětlit fungování vězeňských pravidel, a jak se vás tato týkají.
Poradíme vám, pokud jsou ve vašem případě používána nespravedlivě. Pokud
máte stížnost na způsob, jakým se s vámi zachází, můžete se na nás obrátit pro
radu. Zároveň je užitečné předat stížnost i vašemu vězeňskému zařízení.
Poradíme vám, jak můžete sami postupovat ve věci vaší stížnosti dál, nebo ji od
vás převezmeme a budeme ji s vězením a vězeňskou službou řešit jako vaši
zástupci. Případně vám můžeme zprostředkovat kontakt na právní firmu, která
se zabývá příslušným oborem práva, a kterou můžete požádat o další asistenci.

Příklady záležitostí, se kterými vám můžeme poradit: Podmínečné propuštění,
dočasné propuštění, doživotní odnětí svobody, zařazení, vězení pro matky
s dětmi, rozsudky, výpočet délky trestu, podmínky/odvolání

Pokud si nejste jistí, jak vám můžeme konkrétně pomoci, stačí se jen zeptat.
Většinou případy vyřizujeme přes dopisy nebo telefonáty. Obecně vězení
nenavštěvujeme, kromě případů, kdy za vězně podnikáme právní kroky. Pokud
vám sami nemůžeme pomoci ve věcech vězeňského práva, poskytneme vám
seznam příslušných právníků.

JAK TO DĚLÁME?
Můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle 020 7253 3323 nebo 0845 430
8923 v době od 9.30 do 13.00 a od 14.00 do 17.30 v pondělí, středu a pátek.
Mimo tyto hodiny nám můžete zanechat vzkaz. Můžete nám také napsat dopis
na adresu PO BOX 46199, London EC1M 4XA.

NEZAPOMEŇTE
Pokud potřebujete naši pomoc, musíte nám dát váš souhlas, proto nás prosím
kontaktujte přímo. Na základě tohoto pak můžeme na vaše přáni hovořit
s vašimi příbuznými. Nemůžeme řešit případ, kterým se již zabývá jiný právník,
ale můžeme vašemu právníkovi poskytnout rady a informace ve věcech
vězeňského práva. Pokud máte obavy psát vaše osobní údaje, máte právo
napsat „využiji pravidlo č. 39“ („Rule 39 applies“) na vnější stranu obálky a
následně ji zapečetit, tak aby si vězeňská služba nemohla dopis přečíst. Pravidlo
č. 39 se týká tajné právní korespondence a dá se použít pouze v právních
záležitostech, jako jsou dopisy k soudu či právnímu poradci.
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