Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem w województwie podlaskim
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach
prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem z terenu woj. podlaskiego.
Ośrodek działa w ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom
Przestępstw” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości
przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.
Ośrodek, wraz z innymi podmiotami, tworzy ogólnokrajową Sieć
Pomocy Ofiarom Przestępstw i zapewnia wsparcie w uzyskaniu
bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej,
socjalnej
i
innych
świadczeń
osobom
pokrzywdzonym
przestępstwem.
Zakres działalności ośrodka
* udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej
osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin,
*
świadczenie pomocy poprzez przydzielanie osobom
pokrzywdzonym opiekuna ofiary,
* udzielanie porad prawnych i psychologicznych telefonicznie oraz z
wykorzystaniem poczty elektronicznej,
*
tworzenie sieci pomocy ofiarom przestępstw na terenie
województwa, na którym działa Ośrodek,
* prowadzenie współpracy z Ośrodkami w innych województwach
tworząc ogólnokrajową sieć pomocy ofiarom przestępstw,
* prowadzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
policji, wymiaru sprawiedliwości, służbami pomocy społecznej,
szkołami, szpitalami oraz organizacjami pozarządowymi i
kościelnymi
w
zakresie
świadczenia
pomocy
osobom

kościelnymi
w
zakresie
świadczenia
pokrzywdzonym przestępstwem.

pomocy

osobom

Zdefiniowanie pokrzywdzonego
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 lit. (a) Decyzji Ramowej Rady
Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r. za
pokrzywdzonego uważa się osobę fizyczną, która doznała krzywdy,
włączając w to uszkodzenia ciała lub szkodę psychiczną, cierpienie
emocjonalne lub stratę ekonomiczną, spowodowane bezpośrednio
przez działania lub zaniechania stanowiące naruszenie prawa
karnego Państwa Członkowskiego.
Kontakt pokrzywdzonego z ośrodkiem
Osoba pokrzywdzona nawiązuje kontakt z ośrodkiem:
* bezpośrednio, poprzez złożenie wizyty w ośrodku, 16 – 400
Suwałki, ul. Kościuszki 96
* za pośrednictwem telefonu informacyjnego: 087 565 02 58
* za pośrednictwem poczty e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl Ten
adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę
JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Specjaliści
Ośrodki współpracują ze specjalistami z zakresu prawa i
psychologii, celem profesjonalnego świadczenia pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem.
Godziny dyżurów specjalistów:
* Psycholog – wtorek: 16.00 – 20.00
* Prawnik – poniedziałek: 15.00 – 17.00, środa 14.00 – 18.00
Wolontariusz – opiekun pokrzywdzonego
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Przestępstwem jest także sprawowanie funkcji „opiekuna ofiary” –
osoby, której zadaniem jest towarzyszenie osobom pokrzywdzonym
w trakcie procedur sądowych i urzędowych związanych z
popełnionym przestępstwem.
Opiekuna pokrzywdzonego przydzielamy szczególnie wrażliwym
grupom pokrzywdzonym przestępstwem, zwłaszcza osobom
małoletnim,
starszym,
nieporadnym
życiowo.
Opiekun
pokrzywdzonego udziela porady w szczególności pokrzywdzonym
przestępstwem przeciwko życiu, przestępstwem przemocy w
rodzinie, przestępstwem popełnionym na tle seksualnym. Zadaniem
opiekuna pokrzywdzonego jest zapewnienie osobie pokrzywdzonej
przestępstwem – w niezbędnym zakresie - pomocy świadczonej
poza ośrodkiem m.in. w formie asysty, udzielania informacji, w jaki
sposób i gdzie może uzyskać dalszą pomoc oraz wsparcie w
zależności od indywidualnych potrzeb, czy też np. w załatwieniu
formalności urzędowych.
Zgłoszenie zapotrzebowania na pomoc wolontariusza: osobiście,
telefonicznie lub elektronicznie.
Dyżur Suwalskiego Biura Wolontariatu: czwartek 14.00 – 16.00.
www.pryzmat.org.pl
www.pokrzywdzeni.gov.pl
Zapraszamy
Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”
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ul. Kościuszki 96, tel./fax (087) 565 02 58,
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