KARTA INFORMACYJNA

POMOC DLA OSÓB
POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM,
ŚWIADKÓW I OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH
Opis usługi

Wsparcie udzielane przez Fundusz Sprawiedliwości dotyczy świadczenia
pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób
im najbliższych, w szczególności w przypadkach znęcania się fizycznego
i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży,
wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także
w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.
Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz
osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu,
która
udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób
pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, w tym informuje
o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów
ścigania. Ponadto kieruje osoby potrzebujące pomocy do specjalistów.
W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom
oraz osobom im najbliższym udzielane są między innymi porady prawne
oraz porady psychologiczne i pomoc finansowa np. w postaci bonów
towarowych i żywnościowych. POMOC JEST BEZPŁATNA

Kto może
skorzystać

Jednostka
prowadząca i
adres:

Każda osoba uznana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem, świadek
i osoby im najbliższe, którym nie udzielono pomocy w tym samym
zakresie z innych źródeł.
Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”
Lokalny Punkt Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Urząd Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5, pokój nr 28.

Dni i godziny
dyżurów:

wtorek i czwartek w godzinach od 15.00 do 20.00
PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM
pod numerem telefonu: 663 605 604

Inne informacje

Głównym celem lokalnych punktów jest pomoc w powrocie do
równowagi oraz ochrona przed wtórną wiktymizacją oraz zapewnienie
osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom należnych im
uprawnień, zarówno w trakcie trwania procedur karnych, jak i po ich
zakończeniu.
Wykaz miejsc świadczenia pomocy, wraz z danymi adresowymi,
i numerami telefonów całodobowych znajduje się na stronie
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodekpomocy/


Linia Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem +48 222 309 900
lub na adres e-mail info@numersos.pl.

Dodatkowe informacje:
Wykaz miejsc świadczenia pomocy, w tym poradnictwa rodzinnego, psychologicznego,
pedagogicznego z zakresu pomocy społecznej i uzależnień wraz z danymi adresowymi
i numerami telefonów znajduje się na stronie:
www.swinoujscie.pl
w zakładce

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie SOS dla rodziny z siedzibą w Szczecinie w ramach „Sieci okręgowych i lokalnych
punktów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”, na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości.

