
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 23-28 lutego 2015 
 

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie warmińsko-mazurskim 

przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej świadczy pomoc osobom 

pokrzywdzonym w następujących obszarach: 

Forma pomocy Miejsce otrzymania pomocy 

1. Pomoc prawna; 

2. Mediacje; 

3. Pomoc psychologiczna, psychoterapia, grupy 

wsparcia; 

4. Doradztwo pierwszego kontaktu; 

5. Pokrywanie kosztów związanych z edukacją 

ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach 

indywidualnego kształcenia, odpowiednio do 

wieku i potrzeb edukacyjnych osób 

uprawnionych; 

6. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania 

lub udzielania schronienia; 

7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących 

zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, 

do którego osoba uprawniona posiada tytuł 

prawny, a lokal mieszkalny nie jest używany 

przez inne osoby; 

8. Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb 

osoby pokrzywdzonej przestępstwem w 

przypadku, gdy utrata sprawność fizycznej 

nastąpiła w wyniku przestępstwa; 

9. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów 

żywnościowych; 

10. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji 

publicznej lub pokrywanie kosztów transportu 

związanych z uzyskiwaniem świadczeń i 

regulowaniem spraw określonych w pkt. 1-9. 

Siedziba główna – Ośrodek Pomocy dla Osób 

Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim 

Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w 

Elblągu 

ul. Zw. Jaszczurczego 17 17 pok. 101; tel.: 55 642 44 

25; 662 171 076    esas_1@wp.pl 

 

Punt poradniczy w Elblągu – Komenda Miejska 

Policji w Elblągu 

ul. Tysiąclecia 3, tel.: 55 642 44 25; 662 171 076  

esas_1@wp.pl 

 

Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 

Przestępstwem w Pasłęku  

ul. Pl. Grunwaldzki 8/1 (Przychodnia), tel. 

692 826 058 

 

Punkt Poradniczy w Markusach  przy Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej 

tel.: 662 171 076, esas_1@wp.pl 

 

Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 

Przestępstwem w Tolkmicku przy M-GOPS 

ul. Sportowa 1; tel.: 662 171 076, esas_1@wp.pl 

 

 

W wyszczególnionych ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w 

sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w 

obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów. 

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, 

radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają 

specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - 

kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc 

psychologiczną. Dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów. 

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.pomocpokrzywdzonym.pl 
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