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Suwałki, dnia 8 marca 2018 r. 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z dokonanym w 2018 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyborem 

oferty Stowarzyszenia ukierunkowanej na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom 

przestępstw, zgodnie z  § 5 ust. 9 zawartej umowy, informujemy Państwa o świadczonej z 

Funduszu Sprawiedliwości pomocy. 

Świadczona przez nas pomoc udzielana jest poprzez prowadzone 4 Ośrodki 

Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, które znajdują się w Białymstoku, Hajnówce, 

Łomży i Suwałkach. 

Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewniają: 

 pomoc prawną*, 

 pomoc psychologiczną*, 

 pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację**, 

 pomoc tłumacza języka migowego**, 

 pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, 

niezbędnych w procesie leczniczym, 

 pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych, 

 pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości  

i higieny osobistej,  

 finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal 

mieszkalny, 

 pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także 

na zasadach indywidualnego kształcenia,  

 pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, 

 finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,  



 

 

 finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie 

kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw 

związanych z uzyskiwaniem pomocy, 

 pomoc opiekuna pokrzywdzonego. 

*Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty. 

** Pomoc tłumacza migowego oraz mediatora organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu 

zapotrzebowania. 

 

Z chwilą akceptacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości materiałów 

informacyjnych, do Państwa instytucji zostaną wysłane specjalne plakaty i ulotki.  
 

 

Z poważaniem,  

                    

       Prezes  

Centrum Aktywności Społecznej                     

                                      PRYZMAT 

                                dr Jarosław Ruszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonują  

w 4 miastach województwa podlaskiego: 

 

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SUWAŁKACH 

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT 

16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91 

tel./fax 87 565 02 58 

kom. 883 240 678 

e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl 

www.pryzmat.org.pl 

Godziny dyżurów specjalistów: 

Doradca ds. osób pokrzywdzonych: 

poniedziałek: 12.00-20.00, wtorek– piątek: 8.00 – 16.00, sobota: 08.00-12.00 

 

 

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W BIAŁYMSTOKU 

Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku 

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3 pok. 204 

tel. 884 657 606 

e-mail: pokrzywdzeni.bialystok@pryzmat.org.pl 

Godziny dyżurów specjalistów: 

Doradca ds. osób pokrzywdzonych: 

poniedziałek: 13.00-20.00, wtorek– piątek: 09.00 – 16.00, sobota: 08.00-12.00 

 

 

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W HAJNÓWCE 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce 

17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24 

tel. 795 676 593 

e-mail: pokrzywdzeni.hajnowka@pryzmat.org.pl 

Godziny dyżurów specjalistów: 

Doradca ds. osób pokrzywdzonych: 

poniedziałek: 13.00-20.00, wtorek– piątek: 09.00 – 16.00, sobota: 08.00-12.00 

 

 

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ŁOMŻY 

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy 

18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 113 

tel. 884 657 604 

e-mail: pokrzywdzeni.lomza@pryzmat.org.pl 

Godziny dyżurów specjalistów: 

Doradca ds. osób pokrzywdzonych: 

poniedziałek: 13.00-20.00, wtorek– piątek: 09.00 – 16.00, sobota: 08.00-12.00 


