MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
KOMISJA EUROPEJSKA
Zapobieganie I Zwalczanie Przestępczości 2007

JEDNOLITE STANDARDY PRACY Z OSOBAMI POKRZYWDZONYMI
W OŚRODKACH POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH PROJEKTU „SIEĆ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW”.
1 . Część wstępna
Podstawowym obowiązkiem państwa jest stworzenie warunków gwarantujących rzeczywistą
ochronę kaŜdego człowieka przed zachowaniami

naruszającymi jego prawnie chronione dobra.

Osiągnięcie tych celów następuje jednak nie z chwilą ustanowienia odpowiednich norm prawnych, ale
po ich skutecznym zastosowaniu i pod warunkiem konsekwentnego przestrzegania.
Państwo stoi na straŜy porządku i bezpieczeństwa publicznego przede wszystkim poprzez
realizację działań zapobiegających popełnianiu przestępstw. Obowiązkiem państwa jest podejmowanie
działań mających na celu przywrócenie naruszonego w wyniku przestępstwa porządku i bezpieczeństwa
publicznego.
Do niedawna osoba pokrzywdzona przestępstwem była niedostatecznie dostrzegana przez
społeczeństwo, a zwłaszcza organy ścigania. KaŜdy dokonany czyn przestępny rozpatrywany był przez
wymiar sprawiedliwości w kierunku ustalenia sprawcy, wymierzenia kary i przywrócenia porządku
prawnego. Pokrzywdzony postrzegany był jedynie jako źródło dowodu, a realizację roszczeń
odszkodowawczych traktowano jako prywatną sprawę pokrzywdzonego. Pokrzywdzony był zatem nie
tylko ofiarą przestępstwa ale przede wszystkim jego następstw, które często sprowadzały się do
emocjonalnej izolacji, nierzadko takŜe ostracyzmu społecznego.
Dokonując analiz dokonywanych przestępstw zaczęto dostrzegać, Ŝe ich ofiary dosięga
wiktymizacja pierwotna, tj. skutki będące bezpośrednim następstwem przestępstwa, uszkodzenie ciała,
okradzenie, okaleczenie, śmierć oraz wiktymizacja wtórna rozumiana jako zjawisko wynikające
z przysparzania ofierze dodatkowych cierpień i stresów przez niewłaściwe jej traktowanie tak przez
najbliŜsze otoczenie jak i aparat ścigania oraz wymiar sprawiedliwości.
Potrzeba stworzenia kompleksowego programu pomocowego wynika z potrzeb społeczeństwa
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z zaleceń wypracowanych przez społeczność międzynarodową, kształtujących politykę postępowania
z pokrzywdzonymi, w tym zwłaszcza Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW
z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym.
Zgodnie z art. 13 cyt. Decyzji, Państwa Członkowskie mają za zadanie stworzenie systemu
pomocy ofiarom przestępstw, który zapewni im pomoc zarówno na wstępnym, jak i późniejszym etapie
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postępowania. System ten mają tworzyć zarówno słuŜby publiczne, jak i uznawane oraz finansowane
organizacje pozarządowe, które bezpłatnie

wspierają pokrzywdzonych przestępstwami i działając

w odpowiednich warunkach uzupełniają działania Państwa w tym zakresie.
Działając w oparciu o wytyczne Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW
z dnia 15 marca 2001 r., oraz m.in. Zaleceń Rady Europy z 1985 r. Nr R (85)11 w sprawie pozycji
ofiary w prawie karny i Zaleceń Nr R (85)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar
przestępstw Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło z Komisją Europejską umowę o dofinansowanie
projektu pod nazwą Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw.
U podłoŜa powstania Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw legła idea stworzenia spójnego systemu
pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, uwzględniającego wszelkie kategorie pokrzywdzonych.
Budowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw polega na wykorzystaniu zasobów i bazy lokalowej
ośrodków działających w ramach pomocy prawnej, psychologicznej i społecznej do budowy systemu
wspierania pokrzywdzonych, opartego na interdyscyplinarnych działaniach wymiaru sprawiedliwości,
organów ścigania, słuŜb społecznych, medycznych, edukacyjnych i organizacji pozarządowych.
Głównym celem tworzenia Sieci jest nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy
instytucjami zajmującymi się pomocą ofierze i przywróceniem jej do stanu emocjonalnego sprzed
popełnienia przestępstwa. Aby osiągnąć pozytywne efekty naleŜy ofierze ułatwić dostęp do specjalistów
z róŜnych dziedzin. Potrzeby pokrzywdzonych powinny być rozwaŜone w sposób interdyscyplinarny w
celu uniknięcia częściowych bądź niespójnych rozwiązań, mogących doprowadzić do powtórnej
wiktymizacji. Zakończenie postępowania nie kończy jego problemów wynikających ze skutków
przestępstwa. Dlatego teŜ w realizacji pomocy pokrzywdzonym przestępstwem powinny uczestniczyć
zarówno instytucje samorządu lokalnego jak i organizacje pozarządowe działające w środowiskach
lokalnych. Interdyscyplinarność tworzonego systemu wymusza współpracę

m.in. pomiędzy

instytucjami wojewódzkimi, samorządowymi, wymiarem sprawiedliwości, policją, przedstawicielami
kościołów oraz innymi instytucjami powołanymi w celu niesienia pomocy pokrzywdzonym.
Podstawowym ogniwem Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw są Ośrodki Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem działające na terenie całego kraju. Początkowo tworzy się 16
ośrodków. Ich działanie do kwietnia 2010 r. finansowane jest ze środków unijnych, których
bezpośrednim beneficjentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Dalsze finansowanie moŜe odbywać
się z innych źródeł, w tym ze środków projektowanego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej.
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2. Zasady funkcjonowania ośrodka.
16 ośrodków tworzy wraz z innymi podmiotami, ogólnokrajową Sieć Pomocy Ofiarom
Przestępstw. Ośrodki zlokalizowane są przy obecnie funkcjonujących organizacjach pozarządowych
świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, z wykorzystaniem ich bazy lokalowej.
Ośrodek zapewnia wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej,
psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ośrodek
zapewnia pokrzywdzonemu dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy.
Dla właściwego świadczenia pomocy osobie pokrzywdzonej kaŜdy ośrodek winien dąŜyć do
nawiązania

współpracy

z

innymi

podmiotami

realizującymi

zadania

związane

z niesieniem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w szczególności z :
- ośrodkami pomocy społecznej,
- policją,
- straŜą miejską,
- straŜą poŜarną,
- sądami i prokuraturą,
- kuratorami,
- zakładami opieki zdrowotnej,
- placówkami oświatowymi,
- ośrodkami interwencji kryzysowej,
- związkami wyznaniowymi i kościołami,
- ośrodkami wsparcia dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie,
- innymi organizacjami pozarządowymi,
- oraz pozostałymi podmiotami realizującymi działania związane z pomocą osobom
pokrzywdzonym przestępstwem.

Współpraca powyŜsza polega m.in. na wymianie doświadczeń, udzielaniu specjalistycznego
wsparcia, wspólnych szkoleniach i innych interdyscyplinarnych działaniach w ramach Sieci,
a w szczególności na powoływaniu zespołów interdyscyplinarnych.
W miarę moŜliwości współpraca ta winna być sformalizowana, celem zapewnienia jej trwałości
i większej intensywności. Zaleca się aby ośrodki zawierały porozumienia z innymi podmiotami
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świadczącymi pomoc na rzecz pokrzywdzonych, w tym m.in. z ośrodkami pomocy społecznej,
kościołami czy placówkami oświatowymi.
Ośrodek prowadzi współpracę z ośrodkami w innych miastach wojewódzkich tworzących
ogólnokrajową Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw, celem wymiany doświadczeń wynikających
z funkcjonowania Sieci, analizy porad udzielonych z zakresu poszczególnych spraw.

Zdefiniowanie pokrzywdzonego
Ośrodek udziela pomocy wyłącznie osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
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 uwaŜa 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.
Definicja

pokrzywdzonego
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takŜe
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art.
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6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 97, nr 89, poz. 555) jednakŜe jest ona zbyt
szeroka, albowiem w poczet pokrzywdzonych zalicza takŜe osoby prawne, instytucje państwowe,
samorządowe lub społeczne choćby nie posiadały osobowości prawnej oraz zakład ubezpieczeń.
Podmioty wymienione w art. 49 k.p.k. poza osobami fizycznymi wyłączone są spod działania Sieci
Pomocy Ofiarom Przestępstw, albowiem w zakresie swoich praw i obowiązków reprezentowane są
przez profesjonalne podmioty świadczące pomoc prawną.

Godziny pracy ośrodka
Ośrodek powinien być ogólnodostępny dla osób pokrzywdzonych poszukujących pomocy.
Godziny pracy ośrodka powinny być dostosowane do godzin pracy oraz potrzeb osób poszukujących
pomocy. Zaleca się aby ośrodek był dostępny w godzinach popołudniowych. Nadto Ośrodki Pomocy dla
Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zobowiązane są do umieszczenia informacji o godzinach
funkcjonowania poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na budynku bądź lokalu mieszczącym
siedzibę ośrodka, a w przypadku kiedy nie będzie to moŜliwe, poprzez zamieszczenie informacji
w innym widocznym miejscu, a takŜe na ulotkach informujących o jego działalności oraz w miarę
moŜliwości na stronie internetowej danego ośrodka. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących
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godzin pracy ośrodka naleŜy poinformować o tym Ministerstwo Sprawiedliwości celem zamieszczenia
odpowiedniej informacji na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Działalność ośrodka
Pracą ośrodka zarządza, kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz koordynator projektu.
Gwarantując ciągłość pracy ośrodka koordynator powinien dąŜyć do tego aby w czasie jego
nieobecności w ośrodku pozostawała osoba mająca uprawnienia do podejmowania decyzji,
realizujących zadania ośrodka.
Ośrodek udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz udziela informacji
o moŜliwości uzyskania innych form wsparcia dla osób pokrzywdzonych. Rodzaj udzielanych porad
oraz ich zakres leŜy w gestii ośrodka. Uwzględnić przy tym naleŜy potrzeby osoby pokrzywdzonej
i sprawy go dotyczącej.
Koordynator projektu układa grafik dyŜury specjalistów.
Rekomendowanym rozwiązaniem byłoby takŜe wprowadzenie wspólnych dyŜurów prawnika
i psychologa, albowiem pozwalałoby to udzielić kompleksowego wsparcia osobie, która doświadczyła
szczególnie traumatycznych przeŜyć.
W
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z koordynatorem projektu ośrodka daje moŜliwość bieŜącej kontroli nad wszystkimi działaniami
ośrodka oraz moŜliwość modyfikowania działań podejmowanych względem osób pokrzywdzonych
przestępstwem lub samego ośrodka.
Ośrodki zobowiązane są umieścić na elewacji budynku, w którym mieści się lokal ośrodka
tablicę informacyjną wraz z odpowiednim oznaczeniem projektu Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw,
przygotowaną i dostarczoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Ośrodki przy wykorzystaniu środków projektu Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw, powinny być
wyposaŜone w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu wraz z oprogramowaniem oraz
w sprzęt biurowy, w tym aparaty telefoniczne z faksem, kserokopiarki oraz drukarki.
Ośrodki dysponują i prowadzą bazę danych podmiotów działających na rzecz przezwycięŜania
skutków przestępstwa oraz

udzielają informacji

na temat

moŜliwości

uzyskania pomocy

specjalistycznej.
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Osoba pokrzywdzona nawiązuje kontakt z ośrodkiem:


bezpośrednio, poprzez złoŜenie wizyty w ośrodku,



za pośrednictwem telefonu informacyjnego,



za pośrednictwem poczty e-mail.
Osoba pokrzywdzona moŜe takŜe trafić do ośrodka na skutek skierowania przez inną instytucję

czy organizację.
W sytuacji kiedy osoba pokrzywdzona stawia się w ośrodku bezpośrednio, bez wcześniejszego
umówienia na wizytę, naleŜy takiej osobie w miarę moŜliwości udzielić niezwłocznej pomocy.
Natomiast w sytuacji gdy z uwagi na nieobecność specjalistów w ośrodku nie ma moŜliwości
natychmiastowego udzielenia pomocy danej osobie, naleŜy ją wówczas umówić na spotkanie w innym
terminie. Na spotkanie to moŜna – za zgodą pokrzywdzonego – zaprosić specjalistów z innych
podmiotów działających na rzecz osób pokrzywdzonych, współpracujących w ramach Sieci, tworzących
zespół interdyscyplinarny.
JeŜeli ośrodek nie ma moŜliwości udzielenia pomocy, wówczas umawia pokrzywdzonego ze
specjalistą bądź udostępnia osobie pokrzywdzonej numer telefonu do innego specjalisty bądź podmiotu
działającego na rzecz osób pokrzywdzonych, celem udzielenia właściwej pomocy.
W przypadku kiedy osoba pokrzywdzona trafia bezpośrednio do ośrodka członek zespołu
przeprowadza z nią wstępną rozmowę, informując ją jednocześnie o zasadach funkcjonowania ośrodka
i rodzaju udzielanej pomocy.
Przed przystąpieniem do udzielania pomocy, osobie pokrzywdzonej wręczyć naleŜy
oświadczenie, iŜ wyraŜa ona zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby jej sprawy.
W przypadku odmowy złoŜenia podpisu pod oświadczeniem, ośrodek moŜe skorzystać z prawa do
odmowy udzielenia pomocy.
Specjalista wypełnia

Kartę Zgłoszenia, zawierającą dane osobowe i kontakt do osoby

pokrzywdzonej przestępstwem. Ośrodek zapewnia poufność informacji o pokrzywdzonym– dane te nie
są ujawniane osobom trzecim bez jego zgody. Wzór Karty Zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszych
standardów.
Specjalista dokonuje oceny sprawy osoby pokrzywdzonej przestępstwem i uwzględniając jej
potrzeby przystępuje do udzielenia pomocy. JeŜeli zachodzi taka potrzeba jest upowaŜniony do
zrobienia kserokopii dokumentów przyniesionych przez pokrzywdzonego. Nie naleŜy przyjmować
oryginałów dokumentów.
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Osobie pokrzywdzonej w trakcie konsultacji zapewnia się wsparcie, dyskrecję oraz poczucie
bezpieczeństwa.
Po zakończeniu konsultacji, specjalista wypełnia formularz z przebiegu konsultacji
z numerem sprawy nadanym w Karcie Zgłoszenia (wzór formularza stanowi załącznik do niniejszych
standardów).
Kserokopie dokumentów związanych ze sprawą pozostają zabezpieczone w miejscu do tego
przeznaczonym, w aktach poszczególnych pokrzywdzonych. NaleŜy zamieścić tam m.in. dane
dotyczące zdarzenia, ilości udzielonych porad, osoby udzielającej pomocy, czy teŜ sposobu udzielenia
pomocy.
Ośrodek prowadzi rejestr prowadzonych spraw.

Odmowa bądź odstąpienie od udzielania pomocy
W sytuacji gdy do ośrodka zgłosi się podmiot nie spełniający kryterium pokrzywdzonego
w rozumieniu Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2001 r. ośrodek uprawniony
jest do odmowy udzielania pomocy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach ośrodek moŜe odstąpić od udzielenia pomocy takŜe
osobie pokrzywdzonej. Dotyczy to sytuacji, gdy osoba pokrzywdzona przestępstwem przez zaniechanie
niezbędnej współpracy z ośrodkami uniemoŜliwia udzielenia pomocy.

Telefon informacyjny
Celem rozpowszechniania informacji, jak równieŜ podejmowania interwencji w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, ośrodek uruchomia telefon informacyjny.
Wybór operatora telekomunikacyjnego oraz podpisanie umowy na podłączenie linii telefonicznej
jak i dostarczanie usług telekomunikacyjnych naleŜy do koordynatora projektu.
Telefon słuŜy do:


prowadzenia
o

i

odpowiednich

udostępniania
słuŜbach,

pokrzywdzonym

organach

oraz

przestępstwem

wszelkich

bazy

organizacjach,

danych

instytucjach

i stowarzyszeniach działających na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, do których
zainteresowani mogą zwrócić się o pomoc,
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udzielania podstawowych informacji z zakresu prawa oraz na temat róŜnych form pomocy
dostępnych na terenie całego kraju,



podejmowania w szczególnie uzasadnionych przypadkach interwencji we właściwych organach.

Ośrodek w ramach swojej działalności rozpowszechnia przedmiotowy numer telefonu, umieszczając
informację o nim na swojej stronie internetowej, jak równieŜ w dystrybuowanych do komisariatów
Policji, jednostek StraŜy PoŜarnej, jednostek słuŜby zdrowia oraz innych instytucji niosących pomoc
pokrzywdzonym przestępstwem broszurach, ulotkach i plakatach.
Numer telefonu jest przekazywany do Ministerstwa Sprawiedliwości celem zamieszczenia go na
stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl.
Ośrodek wykonuje powyŜej wskazane zadania za pośrednictwem telefonu, w godzinach
funkcjonowania Ośrodka.
W trakcie rozmowy specjalista wysłuchuje pokrzywdzonego, udziela mu informacji
o moŜliwości uzyskania dalszej pomocy, ewentualnie kieruje go do ośrodka bądź właściwego podmiotu
udzielającego porad w ramach Sieci.

Specjaliści
Ośrodki współpracują ze specjalistami z zakresu prawa i psychologii, celem profesjonalnego
świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Dzięki konsultacjom prawnym osoby pokrzywdzone przestępstwem uzyskać mają informację
o

obowiązujących

przepisach

prawnych,

prawnych

gwarancji

bezpieczeństwa,

procedurach

umoŜliwiających ochronę prawną
Współpraca z psychologiem ma na celu przede wszystkim wzmocnienie poczucia własnej
wartości u pokrzywdzonego przestępstwem oraz pokonanie poczucia strachu i bezsilności.
Specjaliści pod kierunkiem koordynatora projektu sprawują nadzór nad działalnością i pracą
wolontariuszy. W miarę moŜliwości kaŜdy z wolontariuszy powinien mieć moŜliwość kontaktu ze
specjalistą celem omówienia danej sprawy, czy teŜ wypracowania odpowiednich reguł postępowania.
Wolontariusz – opiekun pokrzywdzonego
Praca Ośrodków opiera się w znacznej mierze na grupie wolontariuszy, którzy pełnią funkcję
opiekuna pokrzywdzonego.
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Koordynator projektu lub inna wyznaczona przez niego osoba kieruje pracą wolontariuszy opiekunów pokrzywdzonego. W zaleŜności od rodzaju sprawy i potrzeb pokrzywdzonego koordynator
projektu wyznacza osobie pokrzywdzonej opiekuna pokrzywdzonego, zgodnie z jego kwalifikacjami.
Ośrodek prowadzi ewidencję opiekunów pokrzywdzonych. W ramach środków z projektu Sieć
Pomocy Ofiarom Przestępstw ośrodek podpisuje porozumienia i obejmuje ubezpieczeniem opiekunów
pokrzywdzonego. Ośrodek przekazuje Ministerstwu Sprawiedliwości wykaz osób z którymi zawarł
porozumienia.
Od opiekuna pokrzywdzonego nie wymaga się szczególnych kwalifikacji. Powinna to być osoba,
która daje naleŜyte gwarancje wykonywania powierzonych jej obowiązków oraz ochrony interesów
pokrzywdzonego. Opiekuna pokrzywdzonego powinny wyróŜniać cechy osobowościowe pozwalające
mu na zdobycie zaufania pokrzywdzonego.
Opiekuna pokrzywdzonego przydziela się szczególnie wraŜliwym grupom pokrzywdzonym
przestępstwem,

zwłaszcza

osobom

małoletnim,

starszym,

nieporadnym

Ŝyciowo.

Opiekun

pokrzywdzonego udziela porady w szczególności pokrzywdzonym:


przestępstwem przeciwko Ŝyciu,



przestępstwem przemocy domowej,



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

moŜe

uzyskać

dalszą

pomoc

oraz

wsparcia

w zaleŜności od indywidualnych potrzeb, czy teŜ np. w załatwieniu formalności urzędowych. Działania
opiekuna pokrzywdzonego cechuje nieokreślony czas interwencji indywidualnej. Opiekun powinien –
w miarę potrzeby - przebywać z pokrzywdzonym do czasu, dopóki jego obecność jest konieczna. Rola
opiekuna nie kończy się na zakończeniu postępowania sądowego. Opiekun kieruje indywidualnym
procesem pomocy, poniewaŜ pokrzywdzony przestępstwem często nie jest w stanie sam pokierować
swoim postępowaniem po zdarzeniu.
KaŜdy opiekun pokrzywdzonego powinien konsultować z ośrodkiem działania podejmowane
w interesie pokrzywdzonych będących po jego opieką.
Opiekun pokrzywdzonego zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących
Ŝycia osobistego pokrzywdzonego, jak i spraw związanych z popełnieniem przestępstwa.
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Ośrodek powinien dysponować aktualną listą prawników, psychologów, psychoterapeutów oraz
innych specjalistów (współpracujących z ośrodkiem), których pomoc w określonym przypadku moŜe
okazać się niezbędna.

Forma kontaktu opiekuna pokrzywdzonego z pokrzywdzonym
Decyzję o przyznaniu opiekuna pokrzywdzonego osobie pokrzywdzonej, po wyraŜeniu przez nią
zgody podejmuje koordynator projektu, który informuje opiekuna o pokrzywdzonym, jednocześnie
przedstawiając mu zakres problemu. Opiekun pokrzywdzonego niezwłocznie kontaktuje się z
pokrzywdzonym oraz po uzyskaniu jego akceptacji umawia się z nim na wizytę we wspólnie ustalonym
miejscu. Koordynator projektu moŜe takŜe umówić opiekuna i pokrzywdzonego na spotkanie w
siedzibie ośrodka.
Opiekun pokrzywdzonego na bieŜąco sporządza notatki informacyjne z podejmowanych działań
i dołącza do dokumentacji sprawy.

Działania informacyjno-promocyjne
Ośrodki przeprowadzają kampanię informacyjno-promocyjną na terenie województwa w którym
prowadzą działalność, mającą na celu rozpropagowanie idei i wiedzy na temat Sieci Pomocy Ofiarom
Przestępstw.
Ośrodki podejmują działania w celu rozpowszechnienia informacji o swojej

działalności

w mediach lokalnych na terenie swojego województwa (prasa, telewizja, radio).
Zalecane są takŜe osobiste kontakty przedstawicieli ośrodków z podmiotami do których zadań
naleŜy świadczenie pomocy

na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem (w tym z ośrodkami

pomocy społecznej, z policją, z kuratorami czy teŜ z kościołami), które działają na terenie właściwości
danego ośrodka.
Ośrodki rozpowszechniają i dystrybuują materiały informacyjne, w tym plakaty i ulotki
dostarczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości m.in. do ośrodków pomocy społecznej, policji, straŜy
miejskiej, jednostek słuŜby zdrowia, centrów pomocy rodzinie i innych.

3. Współpraca ośrodka z Ministerstwem Sprawiedliwości
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Ośrodek przekazuje do Ministerstwa Sprawiedliwości dane osoby pełniącej funkcję
koordynatora projektu, dotyczące adresu ośrodka oraz informuje Ministerstwo o kaŜdej zmianie wyŜej
wymienionych danych.
Raz na kwartał ośrodki przekazują do Ministerstwa Sprawiedliwości sprawozdania merytoryczne
obejmujące informacje dotyczące pracy ośrodka i
powinno zwierać

jego funkcjonowania. PowyŜsze sprawozdanie

informacje o funkcjonowaniu Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem,

w tym o działaniach podejmowanych w ramach Sieci. W tym samym okresie ośrodki zobowiązane są do
przekazywania informacji statystycznych z wykonanej pracy (w tym danych statystycznych z
przeprowadzonych za pośrednictwem telefonu informacyjnego rozmów z pokrzywdzonymi) na drukach
według załączonych wzorów.
Raz na miesiąc ośrodek przekazuje do Ministerstwa sprawozdanie finansowe z działalności
ośrodka.
PowyŜsze sprawozdania oraz informacje statystyczne ośrodki przekazują Ministerstwu
Sprawiedliwości w formie pisemnej oraz elektronicznej.
Raz na kwartał Ministerstwo Sprawiedliwości za pośrednictwem pracownika Wydziału do spraw
Pokrzywdzonych Przestępstwem Departamentu Praw Człowieka dokonuje wizytacji ośrodka.
W ramach wizytacji pracownik Ministerstwa sprawdza stan realizacji poszczególnych postanowień
umowy jak i zgodność działań ośrodka z niniejszymi standardami, a takŜe dokonuje przeglądu not
księgowych, celem sprawdzenia zgodności wydatkowanych środków z przedmiotową umową.
Ośrodek informuje Ministerstwo Sprawiedliwości o trudnościach w zakresie realizacji programu,
o ich źródłach, a takŜe wskazuje proponowane rozwiązanie problemu.
Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia szkolenia zarówno dla specjalistów jak i dla
wolontariuszy - opiekunów pokrzywdzonych w celu podnoszenia ich kompetencji oraz wymiany
doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym, a takŜe organizuje
spotkanie koordynatorów projektu z poszczególnych ośrodków.
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