
OŚRODEK POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYCH PRZEST ĘPSTWEM 
 
Od 2008 r. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej prowadzi Ośrodek 

Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem, na którego działalność środki pozyskano 
z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach konkursu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” 
finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu „Zapobieganie i Zwalczanie 
Przestępczości 2007”. W Województwie Warmińsko – Mazurskim jest tylko jeden ośrodek 
dla ofiar przestępstw. Docelowo ośrodki z każdego województwa tworzą ogólnopolską siec 
pomocy ofiarom przestępstw.                 

Elbląski OPOPP jest inicjatorem utworzenia związku dziewięciu stowarzyszeń 
prowadzących OPOPP w innych województwach pod nazwą: OGÓLNOPOLSKI 
ZWI ĄZEK NA RZECZ OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTEPSTWEM  
„SUBVENIA VICTIMA” . Związek będzie reprezentował RP w ogólnoeuropejskiej 
organizacji pomagającej ofiarom przestępstw „VICTIM SUPPORT”. 

W ramach działań Ośrodka zostały podpisane porozumienia o współpracy                    
z Prezydentem Miasta Elbląg oraz z Komendą Miejską Policji w Elblągu. Pozostałymi 
stałymi partnerami w pracach Ośrodka są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z całego 
województwa jak również MOPS, GOPS i inne placówki pomagające osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem. 

Dodatkowo Centrum realizuje inne projekty merytorycznie związane z działalnością 
OPPOP, dwa finansowane przez Fundację Dzieci Niczyje pt. „Rozmowa nie przesłuchanie” - 
Działania na rzecz dzieci – ofiar przestępstw w ramach Ośrodka Pomocy dla Osób 
Pokrzywdzonych Przestępstwem” oraz Cyber-bezpieczni - czy wiesz co w sieci piszczy?” - 
działania profilaktyczne i pomocowe na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie 
w ramach Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, oraz we współpracy    
z Kaliningradzkim Regionalnym Społecznym Stowarzyszeniem „Rehabilitacyjno – 
Szkoleniowe Centrum dla dzieci inwalidów i dzieci z osłabionym zdrowiem UDACZA” 
projekt pt.: Działania na rzecz ofiar przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy 
seksualnej wobec kobiet” finansowany przez Program „Przemiany w Regionie” - RITA 
realizowanym przez Fundacje Edukacja dla Demokracji. 

Z Ośrodkiem stale współpracuje 5 wolontariuszy, pełni ących 

funkcje opiekuna ofiary oraz psychologowie i radcy prawni. 

Pracownicy O środka swoj ą wiedz ę i do świadczenie zdobywaj ą na 

licznych szkoleniach organizowanych m.in. przez Min isterstwo 

Sprawiedliwo ści czy na wizytach studyjnych m.in. w bli źniaczej 

organizacji w Republice Czeskiej. 

Tylko w 2010 roku udzielono: 780 porad prawnych, 36 porad psychologicznych, 
przydzielono asystenta ofiar dla 10 pokrzywdzonych, ok. 20  porad e-mail, ok. 150 porad 
telefonicznych. Ponad to: 30 osób otrzymało żywność w ramach pomocy socjalnej, 
przeprowadzono 43 mediacje na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości. 
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