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Szanowni Państwo,  

 

W wyniku agresji na Ukrainę, do Polski przybywają setki tysięcy uchodźców. 

Docierają oni we wszystkie zakątki naszego kraju, w tym także do naszego regionu.  

Uchodźcy z Ukrainy potrzebują pomocy od wszystkich ludzi i instytucji.  Każdy może 

i powinien dołożyć starać, aby w tym strasznym czasie okazać jak najwięcej 

człowieczeństwa.  

Pomoc taka świadczona jest również w ramach Okręgowego Ośrodka Pomocy 

Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku prowadzonego przez Towarzystwo Amicus 

w ramach Funduszu Sprawiedliwości. 

W Ośrodkach pracuje wielu specjalistów, psychologów, terapeutów, lekarzy psychiatrów, 

prawników oraz specjalistów z innych dziedzin. Ponadto osoby pokrzywdzone otrzymują 

szerokie wsparcie materialne.  

Uchodźcy, którzy wjechali do Polski od 24.02.2022r. mogą natychmiast otrzymać pomoc: 

1. Pomoc prawną,  

2. Pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną, 

3. Pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego, 

4. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, 

5. Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych, 

6. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny, 

7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań  za lokal mieszkalny, 

8. Pokrywanie kosztów organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach i kursach 

podnoszących kwalifikacje zawodowe, 

9. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia, 

10. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania i opieki nad dziećmi, w tym 

w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę, 

11. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego lub 

wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim, 

12. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych 

z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem 

pomocy. 
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Wszyscy potrzebujący pomocy mogą zgłosić się do Ośrodka:  

Białystok, ul. Brukowa 28/8 lub zadzwonić pod nr tel. + 48 697 697 205   

oraz skontaktować się mailowo: e-mail: pomagamy@ta.org.pl 

 

Godziny pracy Ośrodka w Białymstoku: 

Poniedziałek   13.00 – 20.00 

Wtorek – Piątek   08.00-15.00   

Sobota   09.00-14.00                                                                                

 

Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem: 

- Bielsk Podlaski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Kazimierzowska 18/3  

( poniedziałek i wtorek w godz. 15.00 – 20.00) 

- Sokółka – Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Henryka Dąbrowskiego 12 

(wtorek i czwartek w godz. 9.00 – 14.00) 

 

Ponadto na terenie całej Polski całodobowo działa infolinia Funduszu Sprawiedliwości  

nr tel. +48 222 309 900.  

Prosimy o przekazanie powyższych informacji do wszystkich współpracujących z Państwem 

podmiotów. Pozostajemy w gotowości do bezpośredniego kontaktu i odpowiedzi na pytania.  

 

Z poważaniem  

Koordynator Ośrodka 

Piotr Sobolewski 
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