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Να ζητήσετε σ’ένα άτομο εμπιστοσύνης να διαβάσει τα συμβόλαια και άλλα
έγγραφα πριν να τα υπογράψετε, ειδικά αν έχουν γραφτεί σε μια γλώσσα που δεν
καταλαβαίνετε καλά.
Να αλλάξετε το πληρεξούσιό σας αν δεν έχετε πλέον εμπιστοσύνη και διαλέξτε
κάποιον που μπορείτε να εμπιστευθείτε.
Καλέστε την αστυνομία αν πιστεύετε ότι ένα έγκλημα έχει διαπραχθεί.

Ένα έγκλημα έχει διαπραχθεί εναντίον μου ή ενός αγαπημένου προσώπου. Πού
μπορώ να βρω υποστήριξη ;
Τα Κέντρα υποστήριξης για τα θύματα εγκλημάτων (CAVACs) προσφέρουν δωρεάν
εμπιστευτικές υπηρεσίες πρώτης γραμμής. Η δράση των κέντρων CAVACs αποσκοπεί
στην παροχή εργαλείων που θα επιτρέψουν στα θύματα εγκλημάτων να ανακτήσουν
την ισορροπία τους το συντομότερο δυνατόν. Προσφέρουν υποστήριξη, πληροφόρηση,
συνοδεία και παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες εαν χρειαστεί..
Μπορείτε να καλέσετε 1 866 LE CAVAC
για το κέντρο CAVACs πλησιέστερο
στο σπίτι σας. Όλες οι κλήσεις είναι
εμπιστευτικές.

1 866 532 2822

Τι σημαίνει
η οικονομική
κακομεταχείρηση;

Τι σημαίνει η οικονομική κακομεταχείρηση;
Το να αποσπά κανείς χρήματα από ένα άτομο, χρησιμοποιώντας   συναισθηματικό
εκβιασμό, κλέβοντας κοσμήματα, χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία, ασκώντας πίεση
πάνω του για να κληρονομήσει, στερώντας κονδύλια που του ανήκουν, απατώντας τον
με την χρήση της ταυτότητάς του, ή χρησιμοποιώντας με ανάρμοστο τρόπο την τραπεζική
κάρτα ή ενός τραπεζικού πληρεξουσίου.

Πώς να ξέρουμε αν κάποιος βιώνει μια οικονομική
κακομεταχείρηση;
Είναι δύσκολο να προσδιοριστούν τα ειδικά χαρακτηριστικά των κακοποιημένων ατόμων
τρίτης ηλικίας, όμως υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με το κοινωνικό
και το ανθρώπινο περιβάλλον του ηλικιωμένου και που μπορούν να ευνοήσουν το
φαινόμενο αυτό:
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Λίγη περίθαλψη παρέχεται από συγγενείς.
Διαπροσωπικές συγκρούσεις εκφράζονται με την οικογένεια ή με τους φίλους.
Ένα άτομο που έχει χάσει την αυτονομία του και ζει με έναν ή με πολλούς συγγενείς.
Ζει μόνο του (κίνδυνοι για την οικονομική εκμετάλλευση).
Υπάρχει ένταση στη σχέση του ηλικιωμένου ατόμου και το πρόσωπο που τον βοηθάει.

Οι παράγοντες αδυναμίας
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Οι διαταραχές στη σωματική ή
ψυχική υγεία.
Οι γνωστικές διαταραχές.
Η χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων.
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Η έλλειψη κοινωνικών επαφών.
Η κατάθλιψη
Η αντίσταση στην περίθαλψη

•

Ποιές είναι οι πιθανές προσφυγές για την οικονομική
κακομεταχείρηση ;
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Σε περίπτωση επικείμενου κινδύνου ή κλοπής, επικοινωνήστε με την αστυνομία,
καλώντας το 9-1-1.
Είναι σημαντικό να ενημερωθεί το τοπικό CLSC   για την κατάσταση, ειδικά με την
παρουσία πολλών παραγόντων κινδύνου.
Σε περίπτωση οικονομικής κακομεταχείρησης, μπορείτε να καλέσετε Info-Aide
Abus aux aînés στο 514 489-2287 ή χωρίς χρέωση στο 1 888 489-2287. Η υπηρεσία
αυτή είναι προσιτή στα Γαλλικά και στα Αγγλικά, προσφέρει μια εμπιστευτική
τηλεφωνική ακρόαση, και αποτελεί πηγή πληροφοριών και σημείο αναφοράς
για τους ηλικιωμένους που είναι θύματα ψυχολογικής, οικονομικής ή σωματικής
κακοποίησης.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την ικανότητα του θύματος να διαχειρίζεται
την περιουσία του, μπορείτε να καλέσετε εμπιστευτικά τον Δημόσιο Επίτροπο
1 800 363-9020 (χωρίς χρέωση).
Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Νέων μπορεί να
διερευνήσει την περίπτωση μιας οικονομικής κακομεταχείρησης που αφορά έναν
ευάλωτο άτομο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή, χωρίς χρέωση στο
1 800 361- 6477.

Ήμουν θύμα της οικονομικής κακοποίησης:
τι μπορώ να κάνω;
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Να μιλήσετε με κάποιον που εμπιστεύεστε.
Ζητήστε βοήθεια αν πιστεύετε ότι έχετε πέσει θύμα μιας οικονομικής κακοδιαχείρησης.
Να ζητήσετε να κατατίθεται η επιταγή σας απευθείας στον δικό σας τραπεζικό
λογαριασμό.
Συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο σχετικά με τις επιλογές που   προβλέπονται από το
νόμο για τη διαχείριση και την προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων.
Ρωτήστε έναν δικηγόρο ποιές επιλογές έχετε για την προστασία της περιουσίας ή των
χρημάτων σας.

