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Ju? po raz dwunasty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie
„DZIECKO” przy??czaj? si? do dzia?a? w ramach Tygodnia Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przest?pstwem.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób
pokrzywdzonych przest?pstwem. Bior?c pod uwag? ogromn? rol? organizacji pozarz?dowych i
instytucji pomocy spo?ecznej w dzia?aniach podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych,
specjali?ci z „DZIECKA” i PCPR b?d? udziela? nieodp?atnie indywidualnych porad i wsparcia
zg?aszaj?cym si? osobom, a tak?e zaprezentuj? swoj? dzia?alno?? oraz ofert? pomocow?.

Dlatego w siedzibie PCPR w Gostyniu (ul. Wroc?awska 8) w dniach 19 - 23 lutego (od
poniedzia?ku do pi?tku) 2018 r. w godzinach 12:00 do 14.00, zostanie uruchomiony punkt
konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przest?pstwem. PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie
„DZIECKO” uruchomi te? dodatkowo dy?ury w siedzibie PCPR w ?rod? 21 lutego od 15:00 do
18:00. W godzinach wszystkich dy?urów zostanie uruchomiona te? informacyjna linia
telefoniczna 655727799.

Dzi?ki zaanga?owaniu si? wy?ej wymienionych podmiotów w obchody „Tygodnia Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym Przest?pstwem” dy?ury b?d? mia?y charakter interdyscyplinarny.
Interdyscyplinarno?? dy?urów polega? b?dzie na tym, ?e informacji i pomocy udziela?
specjali?ci: psycholodzy, pracownicy socjalni, mediatorzy s?dowi, pedagodzy, terapeuci i
specjali?ci pracy z ofiarami przemocy. Ze wzgl?du na du?e zainteresowanie w latach
poprzednich pomoc? w ramach tej akcji organizatorzy prosz? o wcze?niejszy kontakt
telefoniczny (65 572 75 28) i umawianie si? z poszczególnymi specjalistami.

Ka?da ze zg?aszaj?cych si? osób pokrzywdzonych przest?pstwem, oprócz uzyskania
informacji na temat przys?uguj?cych jej uprawnie?, otrzyma specjaln? edycj? Polskiej Karty
Praw Ofiary, wydan? przez PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”. B?dzie te? mog?a
otrzyma? wersj? elektroniczn? licz?cego 176 stron "Poradnika dla pokrzywdzonego: Jestem
pokrzywdzony przest?pstwem i co dalej?", wydanego przez Uniwersyteck? Poradni? Prawn?
Uniwersytetu Jagiello?skiego. Do?wiadczenia ostatnich lat pokaza?y, ?e akcja cieszy?a si?
sporym zainteresowaniem, dlatego istnieje potrzeba jej kontynuowania.

Ofiar? w rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary jest osoba fizyczna, której dobro prawem
chronione zosta?o bezpo?rednio naruszone lub zagro?one przez przest?pstwo, a tak?e jej
najbli?si (art. 115 § 11 Kodeksu karnego [k.k.], Rezolucja 40/34 Zgromadzenia Ogólnego ONZ
z 29 XI 1985 r., Deklaracja podstawowych zasad sprawiedliwo?ci dla ofiar przest?pstw
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i nadu?y? w?adzy , pkt. A [ONZ 85], art. 47 Konstytucji RP, art. 49 i art. 51 § 2 Kodeksu
post?powania karnego [k.p.k.]).

2. Ofiara ma prawo do:
1) pomocy,
2) godno?ci, szacunku i wspó?czucia,
3) wolno?ci od wtórnej wiktymizacji,
4) dost?pu do wymiaru sprawiedliwo?ci,
5) mediacji i pojednania ze sprawc?,
6) do restytucji i kompensacji (ONZ 85, art. 2 Konstytucji RP, art. 2 § 1 [k.p.k.]).

Idea Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przest?pstwem zwi?zana jest z obchodzonym
22 lutego Mi?dzynarodowym Dniem Ofiar Przest?pstw. W Polsce dzie? ten zosta? ustanowiony
Dniem Ofiar Przest?pstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego
Dniem Ofiar Przest?pstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).
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