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Обсяг допомоги ЦДЖЗ
Центр допомоги жертвам злочинів надає допомогу всім потерпілим та їхнім
родичам, свідкам та подібним до них особам, у тому числі постраждалим від війни в
Україні, в рамках:

юридичної допомоги,

медіації,

допомоги перекладача для надання правової допомоги уповноваженій особі,
якщо вона недостатньо володіє польською мовою,

допомоги сурдоперекладача або гіда-перекладача,

психологічної допомоги,

психіатричної допомоги,

консультації при першому контакті,

покриття витрат на медичні послуги та ліки в обсязі, в якому вони не
відшкодовуються, або в частині, якій вони не підлягають відшкодуванню,

покриття витрат, пов'язаних з навчанням у державних школах та дитячих
садках, з індивідуальним навчанням включно,

покриття витрат, пов’язаних з перебуванням дітей в яслах та дитячих клубах,
що підпорядковані муніципалітетам,

покриття витрат на навчання та курси підвищення професійної кваліфікації та
покриття витрат на екзамени, що підтверджують професійну кваліфікацію,

покриття витрат на тимчасове проживання або притулок,

фінансування поточних видатків на орендні зобов'язання та платежі за
електроенергію, газ, воду та стіки, паливо, вивіз твердих побутових відходів для квартири чи
будинку, на які уповноважена особа має право власності, пропорційно кількості людей, які
постійно проживають в приміщенні або будинку,

пристосування квартири або будинку під потреби потерпілої сторони,

фінансування поїздок громадським транспортом або покриття витрат на транспорт,
пов'язаних з отриманням допомоги,

покриття витрат на харчування або продовольчі талони,

покриття витрат на придбання одягу, білизни, взуття, засобів особистої гігієни та
побутової хімії,

фінансування витрат на організацію виїзду неповнолітньої особи, яка має право до
такого виїзду,

фінансування витрат на поїздку а) уповноваженї особи з неповнолітнім підопічним,
б) уповноваженого неповнолітнього разом з опікуном,


фінансування будівельних робіт, включаючи підготовку до виконання будівельних
робіт, зокрема витрати на розробку проектної документації, підготовку ґрунту для будівництва,
експертні висновки, акти, геологічні роботи,

фінансування придбання приладів та обладнання,

фінансування придбання нематеріальних цінностей,

Центр діє у Вармінсько-Мазурському воєводстві в населених пунктах:

Окружний центр допомоги жертвам злочинів у м. Єльблонг, вул. Звйонзку
Ящурчего 17/101, тел. 55 642-44-25- відкритий щодня у понеділок в годинах 13.00-20.00
з вівторка по п'ятницю в годинах 8.00-15.00 і в суботу в годинах 8.00-13.00;

Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів у Бранєво за адресою Площа
Пілсудського 5 тел. 881-471-401- відкритий щосереди в годинах 8.00- 13.00 також в
п'ятницю з 9.00 до 14.00;

Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів в Ілаві за адресою вул,
Хелміньська 1 тел. 691-180-142– відкритий щосереди в годинах від 15.15 до 20.15 також
в суботу в годинах від 9.00 до 14.00;

Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів в Оструді за адресою вул. Яна III
Собеського 5, тел. 608-787-504, 884-033-443- відкритий щовівторка в годинах від 10.00
до 15.00 та щочетвер в годинах від 10.00 до 15.00;

Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів в Дзялдові за адресою вул.
Вольності 64, тел. 505-533-186 - відкритий щовівторка в годинах від 7.00 до 12.00 та
щочетвер в годинах від 7.00 до 12.00;

Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів у Новому Місті Любавському за
адресою вул. Грюнвальдська 3, тел. 602-625-496- відкритий щовівторка в годинах від
8.00 до 13.00 та щочетвер в годинах від 8.00-13.00.

Усі дії на користь жертв злочинів та їхніх родичів, свідків та їхніх родичів
фінансуються з коштів Фонду юстиції, яким розпоряджається Міністр юстиції.
У наведених вище справах просимо звертатися за тел. (55) 642-44-25; моб. 600 034 173
в годинах 9.00- 16.00 або за посередництвом e-mail esas_1@wp.pl.

