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W dniach od 22 do 28 lutego 2010 r. obchodzony będzie Tydzień Ofiar Przestępstw. W
ramach prowadzonej akcji w jednostkach Policji, sądach i prokuraturach dyżurować
będą policjanci, sędziowie, kuratorzy, prokuratorzy oraz z zaproszeni specjaliści z
lokalnych organizacji „pomocowych” – pracownicy socjalni, prawnicy i psychologowie.
W czasie dyżurów osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać informacje
na temat przysługujących im uprawnień
Tydzień Ofiar Przestępstw to ogólnopolska akcja informacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości,
w której min. prokuratorzy, asesorzy i aplikanci prokuratorscy udzielają pokrzywdzonym
informacji.
Akcja ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Została ona
podjęta, by przypomnieć o cierpieniu ofiar i potrzebie ochrony ich interesów oraz konieczności
niesienia im pomocy.
Założeniem akcji jest to, aby każdy mógł uzyskać informację na temat uprawnień
przysługujących pokrzywdzonemu lub o sposobie załatwienia swojej sprawy.
Wszelkie udzielane informacje są bezpłatne.
Obchody Dnia Ofiar Przestępstw nie mają służyć świętowaniu, lecz być okazją do
nieustannego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw w naszym kraju i wyznaczania
kierunków niezbędnych do poprawienia ich położenia. Ten dzień ma być dniem dla
skrzywdzonego przestępstwem człowieka.
W związku z powyższym w siedzibach poszczególnych prokuratur rejonowych naszego
okręgu oraz w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy w godzinach urzędowania, osobom
pokrzywdzonym przestępstwami udzielane będą porady i informacje.
Grafik dyżurów, z podaniem numeru pokoju prokuratora dyżurnego, powinien być
umieszczony w widocznym miejscu - na tablicy informacyjnej każdej jednostki.
Od lat jednym z podstawowych celów akcji jest poinformowanie o uprawnieniach jakie
przysługują osobom pokrzywdzonym oraz o istnieniu szeregu organizacji pozarządowych
zajmujących się niesieniem pomocy ofiarom przestępstw.
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Wszystkie osoby potrzebujące pomocy zachęcamy do skorzystania z dyżurów w ramach
Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.
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