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TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM Z BIAŁOSTOCKIMI POLICJANTAMI
Data publikacji 19.02.2018

Komenda Miejska Policji w Białymstoku zaprasza w dniach 19 - 25 lutego 2018 roku na
skorzystanie z porad policjantów w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem”.
Dziś rozpoczął się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Osoby, które padły oﬁarami przestępstw
mogą uzyskać bezpłatne porady prawne już od dziś. Akcja potrwa do 25 lutego.
W organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcję, włączyło się również szereg instytucji m.in. Prokuratura
Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów,
Naczelna Rada Adwokacka czy Krajowa Rada Radców Prawnych.
Celem prowadzonego od 2000 roku projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji
państwowych, samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także zapewnienie
tym osobom dostępu do szeroko rozumianej pomocy. Ważne jest również uświadomienie osobom pokrzywdzonym, że
mogą liczyć na wsparcie i pomoc nie tylko podczas siedmiu dni trwania akcji ale również na co dzień.
Białostocka Policja co roku aktywnie włącza się w akcję. Przez cały okres jej trwania policjanci będą pełnić dyżury,
podczas których udzielą wszystkim zainteresowanym informacji na temat przysługujących im uprawnień, wytłumaczą
jak przejść przez procedury prawne oraz wskażą instytucje niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych. Zarówno w
Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku jak i komisariatach Policji na terenie miasta i powiatu można uzyskać pomoc
prawną od dyżurujących policjantów zajmujących się problematyką kryminalną, przemocy w rodzinie, przestępczości czy
demoralizacji nieletnich.
Ponadto wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3 pok. 204, tel. 884 657 606. Ośrodek zapewnia bezpłatną pomoc
prawną i psychologiczną oraz wsparcie ﬁnansowe osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ich rodzinom oraz świadkom
z całego województwa podlaskiego.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia i skorzystania również z porad policjantów.
Więcej informacji na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych w kraju na ich
rzecz znajduje się na stronie: www.pokrzywdzeni.gov.pl, gdzie można znaleźć m.in. informator pokrzywdzonego,
najbliższe sieci pomocy, a także specjalną zakładkę z informacjami dotyczącymi pokrzywdzonych dzieci.
Pamiętajmy! Każda osoba pokrzywdzona może liczyć na wsparcie i pomoc policjantów nie tylko podczas
siedmiu dni trwania akcji ale również na co dzień.

