Informacja o możliwości uzyskania pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin
Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy ośrodków i organizacji
pozarządowych. Podstawowym zadaniem każdego z tych ośrodków jest bezpłatne udzielenie pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej, tak aby skutki
popełnionego czynu były jak najmniej dotkliwe. Szczegóły na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl oraz na stronach
Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Poniżej lista adresów i placówek oferujących pomoc w Lublinie i woj. lubelskim

Podmiot
1. Stowarzyszenie
Równych Szans Bona
Fides z Lublina

Miasto w którym
realizowana jest pomoc
Kontakt
pokrzywdzonym
Lublin oraz filie w woj. Osoby do kontaktu:
e-mail: bonafides@op.pl, tel. 783 510 310,
lubelskim
tel. 81 533 72 09
CENTRUM POMOCY
INTERDYSCYPLINARNEJ W
LUBLINIE
Adres: ul. Narutowicza 61, 20-016
Lublin
Tel. 783 510 310, tel. 81 533 72 09
Email: cpi@stowarzyszeniebonafides.pl
Strona www: stowarzyszeniebonafides.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w
godz. od 08.00 do 18.00
Osoba pierwszego kontaktu – od
poniedziałku do piątku w godz. 08.00 –
18.00
Psycholog / psychoterapeuta – wtorek w
godz. 13.00 – 19.00 oraz 15.00 – 19.00,
środa w godz. od 10.00 – 13.00, czwartek
w godz. 08.00-11.00, 10.00-18.00, 14.0017.00, 13.30 -15.30, 15.30 -18.30, 16.00 –
19.00

Zakres świadczonej pomocy
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w
tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub
pomocą psychologiczną, w tym organizowanie
i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego
kontaktu;
4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją
ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach
indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku
i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub
udzielania schronienia;
6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących
zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do
którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal
mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji
publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem
spraw określonych w pkt 1–7;
9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów
żywnościowych;
10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny,
obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Psychiatra w godz. 11.35-15.35 w każdą
drugą środę miesiąca
Prawnik – wtorek w godz. 11.00-19.00,
środka w godz. 17.00 -19.00, piątek w
godz. 14.00-18.00
Doradca zawodowy – środka w godz.
16.00-19.00
Pracownik socjalny – poniedziałek oraz
środka w godz. 16.00 -18.00
CENTRUM POMOCY
INTERDYSCYPLINARNEJ W
LUBLINIE FILIA W ZAMOŚCIU
Adres: ul. Partyzantów 57, 22-400
Zamość
Tel. 887 219 361
Email:
zamosc.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl
Osoba pierwszego kontaktu – od
poniedziałku do piątku w godz. 08.00 –
16.00
Psycholog / psychoterapeuta - poniedziałek
w godz. 10.00 – 17.00, czwartek w godz.
17.00 – 20.00, piątek w godz. 16.00 –
20.00 oraz 17.00 – 20.00
Prawnik – poniedziałek w godz. 10.00 –
17.00
Doradca zawodowy – 2 razy na kwartał w
godz.
10.00-14.00
Pracownik socjalny - raz na kwartał
10.00-18.00
Filia nr 2 CENTRUM POMOCY
INTERDYSCYPLINARNEJ W
LUBLINIE FILIA W PARCZEWIE
Adres: ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

tel. 504 806 438
Email:
parczew.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl
Osoba pierwszego kontaktu – od
poniedziałku do piątku w godz. 08.00 –
12.00
Psycholog / psychoterapeuta - czwartek w
godz. 08.00 – 15.00
Prawnik – czwartek w godz. 08.00 – 15.00
Filia nr 3 CENTRUM POMOCY
INTERDYSCYPLINARNEJ W
LUBLINIE FILIA W WŁODAWIE
Adres: ul. Trębacka 3, 22-200 Włodawa
tel. 504 806 441
Email:
wlodawa.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl
Osoba pierwszego kontaktu – od
poniedziałku do środy w godz. 13.00 –
17.00, od czwartku do piątku w godz. 08.00
– 12.00
Psycholog / psychoterapeuta - środa w
godz. 10.00 – 17.00
Prawnik – środa w godz. 10.00 – 17.00
2. Katolickie
Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Potrzebującym
AGAPE z Lublina

Lublin oraz filie w
woj. lubelskim

Lublin
Pierwszy kontakt:
poniedziałek- piątek godz. 8.00-19.00
tel. 815343887
mail: poczta@agape.lublin.pl
ul. Bernardyńska 5,
20-109 Lublin
Filia w Puławach
tel. 601561250
ul. Słowackiego 32
Filia w Chełmie
tel. 605780345

pkt 1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
w tym mediacje
pkt 2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią
lub pomocą psychologiczną, psychiatryczną w tym
organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę
pierwszego kontaktu;
pkt 4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją
ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach
indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku
i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
pkt 8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji
publicznej lub pokrywanie kosztów transportu

ul. Lwowska 12
Filia w Lubartowie
tel. 782515474
Lisów 2D
Filia w Kraśniku
tel. 782515474
ul. Klasztorna 3

związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem
spraw
pkt 9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów
żywnościowych;
pkt 10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny,
obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

