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TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 22 do 28 lutego odbędzie się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Każda osoba zainteresowana będzie mogła uzyskać bezpłatną poradę prawną czy psychologiczną. Pomoc
udzielana będzie w szczególności w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych
samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. Coroczna organizacja obchodów
„Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, której  celem jest  zwrócenie szczególnej
uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, wiąże się z obchodzonym 22 lutego
Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, które wprowadzono w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku.
Przepisy wskazują na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz
działań  na  rzecz  poprawy  ich  położenia.  Podjęte  działania  mają  skutkować  uzyskaniem  przez
potrzebujących skutecznej  pomocy.  Dokładne informacje  o  miejscu i  godzinach dyżurów osób,  które
udzielą w tym czasie wsparcia pokrzywdzonym, będą dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz
stron internetowych instytucji biorących udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem”.  Instytucje,  biorące udział  w obchodach „Tygodnia  Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem”,  z  wsparcia  których  mogą  korzystać  mieszkańcy  Gminy  Siewierz  to  między  innymi:
Komenda Powiatowa Policji w Będzinie oraz podległe komisariaty w Czeladzi, Wojkowicach, Siewierzu i
Sławkowie – bedzin.policja.gov.pl

Sąd Rejonowy w Będzinie – www.bedzin.sr.gov.pl
Sąd Rejonowy w Zawierciu - www.zawiercie.sr.gov.pl

Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz adresy organizacji taką
pomoc świadczących można znaleźć na stronie :

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Pomoc psychologiczną na bieżąco można uzyskać m. in. w:

Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Będzinie oraz podległych filiach w Siewierzu i
Czeladzi (telefon do Poradni w Siewierzu 32 674-15-87);
Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu (po uzgodnieniu telefonicznym, telefon do Ośrodka: 32 67
41 683, 32 64 99 493);
Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie oraz podległych filiach w Siewierzu, Czeladzi i
Sławkowie (telefon 32 267 43 52);
Placówkach służby zdrowia, m. in. w Brudzowicach, Myszkowie, Zawierciu, Będzinie;
Fundacji DROGA - CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w Dąbrowie Górniczej (telefon 32 268 50
67, 519 016 004);

Darmowe porady prawne

Starostwo Powiatowe w Będzinie zapewnia dostęp do rzetelnego i poufnego uzyskania darmowych porad
prawnych osobom znajdujących się w trudnej sytuacji  finansowej.  Porady prawne udzielane są przez
telefon, pocztę elektroniczną i komunikatory internetowe. Kotwica Aby skorzystać z porady przez telefon
lub komunikator internetowy, należy zadzwonić pod numer telefonu 32 77 87 884 (od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.30 -15.30). Osoba pierwszego kontaktu umówi termin porady w dogodnej porze. W
przypadku chęci skorzystania z porady za pośrednictwem poczty elektronicznej,  należy nadesłać opis

https://www.siewierz.pl/www.bedzin.sr.gov.pl
https://www.siewierz.pl/www.zawiercie.sr.gov.pl
https://www.siewierz.pl/www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl


sprawy i ewentualnej dokumentacji na adres e-mail kancelaria@powiat.bedzin.pl.

(źródło:  Ministerstwo  Sprawiedliwości,  Starostwo  Powiatowe  w  Będzinie,  strony  internetowe
wymienionych  instytucji)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
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