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             INFORMACJA  OŚRODKA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM   

w Rzeszowie, 

Przy  Stowarzyszeniu  NOWY  HORYZONT 

 

 Zgodnie z art. 49 § 1 k.p.k., pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której 

dobro prawne zostało w sposób bezpośredni naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa. 

 Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom i oczekiwaniom Prezes Rady 

Ministrów zarządzeniem Nr 20 z dn. 1.02.2006r. podjął decyzję o przygotowaniu Krajowego 

Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw, powierzając koordynację działania w tym zakresie 

Ministrowi Sprawiedliwości.  Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.08.2007r. Nr 

164/07/DWOiP wdrożono w wybranych województwach Krajowy Program na rzecz ofiar 

przestępstw oraz organizację i zakres działania Lokalnych Ośrodków Wsparcia.  

 

 W związku z powyższym, na terenie województwa Podkarpackiego powołano do 

życia Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw, świadczący pomoc osobom pokrzywdzonym. 



Ośrodek zlokalizowany jest przy obecnie funkcjonującym  Stowarzyszeniu Wspierania 

Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”.  Siedziba Ośrodka mieści się w Rzeszowie, przy ul. 

Reformackiej 6. Można do niego dojechać korzystając z usług komunikacji miejskiej bądź 

dotrzeć piechotą. 

  

          Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw jest miejscem gdzie Pokrzywdzeni mogą 

dowiedzieć się, jakie mają prawa i w jaki sposób dochodzić sprawiedliwości. Ośrodek 

zapewnia wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej 

oraz innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Pomaga również załatwiać 

sprawy urzędowe.  

  

          Do zadań Ośrodka w szczególności należy: udzielanie porad prawnych oraz porad 

psychologicznych jak również informowanie o innych formach pomocy udzielanych przez 

jednostki Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Specjaliści świadczą swoje usługi we wtorki                   

i czwartki w godzinach od 16 do 19.    

         Kontakt Pokrzywdzonego z Ośrodkiem jest możliwy bezpośrednio, poprzez złożenie 

wizyty w siedzibie Ośrodka. Szczegółowe informacje można także uzyskać dzwoniąc pod 

numer pierwszego kontaktu 668 667 554 bądź kontaktując się telefonicznie z sekretariatem  

Ośrodka pod numerem (17) 717 62 13, w godzinach od 13 do16 w każdy wtorek i 

czwartek.  

          W Ośrodku działa również stałe łącze internetowe, co pozwala na udzielanie pomocy 

drogą mailową. Na adres nowy-horyzont@wp.pl wszyscy mieszkańcy Województwa 

Podkarpackiego mogą kierować swoje prośby oraz zapytania. 

 Ośrodek jest ogólnodostępny dla osób pokrzywdzonych poszukujących pomocy. 

Zapewnia pokrzywdzonym pełną dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy. Ośrodek 

dysponuje informacjami dotyczących podmiotów działających na rzecz przezwyciężania 

skutków przestępstwa oraz udziela informacji na temat możliwości uzyskania pomocy 

specjalistycznej. 
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