Regulamin przyznawania pomocy
w ramach zadania pn. „Prowadzenie Okręgowego Ośrodka Pomocy
Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kłodzku wraz z Lokalnymi Punktami dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższym oraz świadków”.

Regulamin określa zasady przyznawania pomocy w zakresie wsparcia specjalistów oraz pomocy
materialnej w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (OPPP)
znajdującym się w Kłodzku oraz w 5 Lokalnych Punktach

Pomocy Pokrzywdzonym

Przestępstwem

Śląskich,

w

Dzierżoniowie,

Wałbrzychu,

Ząbkowicach

Świebodzicach

i Boguszowie Gorcach współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
§ 1.
Ilekroć mowa w Regulaminie o:
OOPPP – rozumie się przez to Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Kłodzku przy ul. Okrzei 11/2, 57-300 Kłodzko;
LPPPP - Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Dzierżoniowie,
Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich, Świebodzicach i Boguszowie Gorcach;
pomocy – rozumie się przez to wsparcie specjalistów oraz pomoc materialną;
Fundacji – rozumie się przez to Fundację Wspierania Inicjatyw Lokalnych Probus w siedzibą
w Radomierzycach 7, 59-900 Zgorzelec, podmiot prowadzący OOPPP oraz LPPPP;
specjaliście – rozumie się przez to prawnika, psychologa, psychiatrę, mediatora;
prawniku – rozumie się przez to radcę prawnego, adwokata, notariusza, komornika, aplikanta
adwokackiego/radcowskiego/notarialnego/komorniczego;
pomocy materialnej – rozumie się przez to pomoc rzeczową i/lub finansową.
§ 2.
Pomocy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie udziela się osobom pokrzywdzonym
przestępstwem oraz ich najbliższym, świadkom oraz ich najbliższym zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. 2019 r.
poz. 683 z późn. zm.).
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§ 3.
Pomoc ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –
Funduszu Sprawiedliwości udzielana jest:
1. Osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, w
szczególności poprzez:
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod
rozwiązywania konfliktów;
2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub
psychologiczną;
3) organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
4) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie
podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów
medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz
środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego
uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
5) pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach
publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku
realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na
podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób
uprawnionych;
6) pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach
dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2019 r. poz. 409 z późn. zm.);
7) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje
zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe;
8) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
9) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za
energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych
i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba
uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale
zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
10) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
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11) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia,
środków czystości i higieny osobistej.
2. Pomocy świadkom i osobom im najbliższym udziela się w szczególności przez
pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie
i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.
§ 4.
1. Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym może być
udzielona na ich wniosek, a także z inicjatywy Fundacji lub na wniosek organu postępowania
karnego po wyrażeniu przez te osoby zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do rozpatrzenia Wniosku o udzielenie pomocy i rozliczenia dotacji w zakresie
rzeczowym i finansowym.
2. Wniosek o udzielenie pomocy, a także pozostała dokumentacja związana z udzieleniem
pomocy zawierają dane wnioskodawcy, uzasadnienie okoliczności potwierdzające zasadność
udzielenia pomocy.
3. Procedura przyznania pomocy składa się z następujących etapów:
1) rozmowa z osobą pierwszego kontaktu lub specjalistą udzielającym pomocy obejmująca
wstępne rozeznanie sytuacji celem ustalenia faktu pokrzywdzenia przestępstwem;
2) złożenie Wniosku o udzielenie pomocy wraz z formularzem o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych i pozostałe dokumenty;
3) spotkanie ze specjalistą (prawnikiem, psychologiem, psychiatrą lub mediatorem).
§ 5.
1. W przypadku ubiegania się o pomoc materialną, osoba pokrzywdzona przedkłada dokument
potwierdzający fakt pokrzywdzenia przestępstwem oraz dokumenty potwierdzające jej dochody
i trudną sytuację materialną i/lub życiową i/lub zdrowotną.
2. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w zakresie określonym w § 3 ust. 1
pkt 4-10 przez minimum dwuosobową Komisję, w składzie: koordynator projektu, osoba
pierwszego kontaktu, prawnik, psycholog lub psychiatra.
3. Komisja zbiera się w razie potrzeby.
4. Wnioski o przyznanie pomocy przedkładane są Komisji przez osobę pierwszego kontaktu.
5. Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy na podstawie przedłożonej dokumentacji
z

zachowaniem

należytej

staranności,

wnikliwie

oceniając

indywidualną

wnioskodawcy.
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sytuację

6. W przypadku wątpliwości, Komisja może odmówić lub odroczyć
przyznanie wnioskowanej pomocy, o czym niezwłocznie informuje wnioskodawcę.
7. Komisja we Wniosku o udzielenie pomocy w części B uzasadnia przyznanie lub odmowę
przyznania pomocy, bądź przyznane pomocy w mniejszym zakresie.
8. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie chyba, że nastąpiły nowe okoliczności
uzasadniające przyznanie wnioskowanej pomocy. O decyzji Komisji niezwłocznie powiadamia
się wnioskodawcę drogą mailową, telefoniczną lub osobiście.
9. Realizacja przyznanych świadczeń nastąpi w sposób ustalony przez Komisję w zależności od
rodzaju udzielonej pomocy.
10. W przypadku stwierdzenia marnotrawstwa przyznanej pomocy lub wykorzystania jej
niezgodnie z celem jej przyznania, Fundacja będzie żądać od wnioskodawcy zwrotu
równowartości uzyskanej pomocy.
11. Komisja zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia wnioskowanej pomocy,
w przypadku braku danych dostatecznie uprawdopodabniających status osoby pokrzywdzonej
przestępstwem lub w przypadku braku dokumentów potwierdzających trudną sytuację
finansową/życiową/zdrowotną, jak również w przypadku wyczerpania limitu środków
finansowych na wnioskowaną pomoc.
12. Wnioskodawca, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wnioskować o ponowne
przyznanie pomocy materialnej.
§ 6.
1.

Ustalając prawa do pomocy Komisja ocenia sytuację prawną, materialną, zdrowotną i
życiową wnioskodawcy w szczególności w oparciu o następujące dokumenty:
1) Wniosek o udzielnie pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem, świadkowi lub
osobie najbliższej;
2) orzeczenia sądowe, postanowienia prokuratorskie i inne informacje organów
ścigania uprawdopodabniające status osoby pokrzywdzonej przestępstwem;
3) zaświadczenia lekarskie, potwierdzające występowanie niesprawności powstałej
wskutek przestępstwa;
4) zaświadczenie o objęciu osoby pokrzywdzonej procedurą „Niebieska Karta”;
5) zaświadczenia z OPS/MOPS/GOPS o sytuacji materialno - bytowej osoby lub rodziny,
potwierdzające korzystanie bądź niekorzystanie ze świadczeń finansowych
powyższych instytucji;
6) decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne (np. ZUS, KRUS);
7) inne zaświadczenia o dochodach;
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8) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy;
9) inne

dokumenty

uzasadniające

udzielenie

pomocy,

również

w

zakresie

wnioskowanym przez Komisję.
2. Pomocy finansowej określonej w § 3 ust. 1 pkt 5, 6, 8, 9 udziela się przez okres nie dłuższy,
niż 6 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres udzielenia pomocy może być
przedłożony na dalszy czas oznaczony.
§ 7.
1. Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanego świadczenia zgodnie z
decyzją Komisji.
2. Wnioskodawca, ubiegając się o pomoc z Funduszu Sprawiedliwości oświadcza, iż akceptuje
postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

…………………………………
Data, miejscowość

…………….…..….……………..………………
podpis Wnioskodawcy
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