Jeśli jesteś osobą
pokrzywdzoną przestępstwem:
zzprzeciwko

rodzinie i opiece

zzprzeciwko

mieniu

zzprzeciwko

wolności

zzprzeciwko

życiu i zdrowiu

lub osobą pokrzywdzoną:
zzwypadkiem
zzprzemocą

komunikacyjnym

Fundacja
„Dziecko w Centrum”

KRS 0000316833

ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań

786 160 100

domową

zzprzestępstwem
zzinnym

Ośrodek Pomocy
dla Osób
Pokrzywdzonych
Przestępstwem
w Poznaniu

seksualnym

przestępstwem,

skontaktuj się z nami
Według
art. 49.1. k.p.k.:

Zapraszamy do pierwszego kontaktu
telefonicznego lub osobistego
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00–18.00

Jestes osoba pokrzywdzona
przestepstwem
Nie wiesz gdzie szukac pomocy

w soboty
w godzinach 10.00–14.00

Moja wizyta w Ośrodku:

pokrzywdzonym
jest osoba fizyczna
lub prawna, której
dobro prawne
zostało bezpośrednio
naruszone lub
zagrożone przez
przestępstwo.

Szczegółowe informacje pod adresem:

www.pokrzywdzeni.poznan.pl
Adres e-mail: pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl

Ośrodek Pomocy
dla Osób
Pokrzywdzonych
Przestępstwem
w Poznaniu
Realizacja projektu

Finansowanie

Współfinansowano ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Każda osoba,
która została
pokrzywdzona
przestępstwem,
uzyska
w Ośrodku
bezpłatną
pomoc:

Ośrodek oferuje również pomoc
materialną w zakresie:

zzprawną
zzpsychologiczną
zzpsychiatryczną

zzpokrywania

zzopiekuna

osoby pokrzywdzonej
przestępstwem.

kosztów świadczeń zdrowotnych

zzzwiązanym

z edukacją

zzczasowego

zakwaterowania

zzokresowych

dopłat do bieżących zobowiązań
czynszowych za lokal mieszkalny

W Ośrodku można
skorzystać także
z psychoterapii lub pomocy
mediatorów czy też wziąć
udział w spotkaniach
grupy wsparcia dla osób
pokrzywdzonych.

zzdostosowania

lokalu mieszkalnego
lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby
pokrzywdzonej przestępstwem

zzfinansowania

przejazdów środkami komunikacji
publicznej lub pokrywania kosztów transportu

zzpokrywania

kosztów żywności lub bonów
żywnościowych

zzpokrywania

kosztów zakupu odzieży, środków
czystości i higieny osobistej.

Sześć filii
w Wielkopolsce

ul. Sportowa 1
62-080 Tarnowo Podgórne

w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej

Filia w Tarnowie
Podgórnym

ul. Jana Żupańskiego 2
62-040 Puszczykowo

w siedzibie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Puszczykowie

Filia
w Puszczykowie

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

w siedzibie Stowarzyszenia
Pogotowie Społeczne
w Poznaniu

Filia
w Poznaniu

ul. Dworcowa 10
62-095 Murowana Goślina

w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej

Filia w Murowanej
Goślinie

ul. Graniczna 1
62-800 Kalisz

w siedzibie Centrum
Interwencji Kryzysowej

Filia
w Kaliszu

ul. Staszica 17
65-500 Konin

w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie
(przy Sekcji Poradnictwa
i Interwencji Kryzysowej)

Filia
w Koninie

Kontakt z filiami następuje
przez Ośrodek w Poznaniu

