
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
https://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/fotogaleria/wspolpraca/8382,Tydzien-Pomocy-Osob
om-Pokrzywdzonym-Przestepstwem.html
2023-05-26, 22:45

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

04.03.2013

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw,
który przypadał na 22 lutego oraz z okazji Tygodnia Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem (25.02.- 02.03.2013r), por. SG
Małgorzata Maciejewska- koordynator NoOSG do spraw zapobiegania i
zwalczania handlu ludźmi przeprowadziła kilka spotkań mających na
celu przybliżenie tej tematyki urzędnikom, służbom, jak i potencjalnym
ofiarom.

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw, który przypadał na
22 lutego oraz z okazji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (25.02.-
02.03.2013r),  por.  SG  Małgorzata  Maciejewska-  koordynator  NoOSG  do  spraw
zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi przeprowadziła kilka spotkań mających na celu
przybliżenie tej tematyki urzędnikom, służbom, jak i potencjalnym ofiarom.

W  dniu  15.02.2013r.,  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Krośnie  Odrzańskim
zaprezentowała materiał związany z tematyką handlu ludźmi, przedstawiając m.in. krótki
materiał filmowy, ukazujący okrutne oblicza tragedii, której ofiarami padły kobiety i dzieci
wykorzystywane  w  sex-biznesie.  Ponadto  prezentacja  zawierała  m.in.  niezbędne
informacje o tym, co trzeba zabrać ze sobą i jak się zabezpieczyć wyjeżdżając do pracy za
granicę, do kogo zwrócić się o pomoc, na co zwrócić uwagę w rozmowie z pośrednikiem,
jakie prawa ma osoba przebywająca za granicą.  Celem przekazu było przedstawienie
zasad  minimalizujących  ryzyko  stania  się  potencjalną  ofiarą  przede  wszystkim  w
prostytucji  i  sex–biznesie  i  przymusowej  pracy.  W  spotkaniu  uczestniczyło  11  osób
poszukujących pracy.

W ramach tej akcji przeszkolono również Strażników Miejskich z Krosna Odrzańskiego,
jako grupę osób mogących mieć, ze względu na specyfikę pełnionej służby, bezpośredni
kontakt z potencjalną ofiarą. Zaprezentowany materiał przybliżył tematykę handlu ludźmi,
aspekt  prawny,  przeciwdziałanie  procederowi  w  kraju  i  za  granicą,  modus  operandi
sprawców w obszarze sex-biznesu, pracy przymusowej i żebractwa oraz oraz symptomy,
na które należy zwrócić uwagę podczas identyfikacji potencjalnej ofiary handlu ludźmi
dot. osób dorosłych oraz dzieci.

Z  uwagi  na  możliwość  ujawnienia  potencjalnych  pokrzywdzonych,  głównie  o  czyny
związane  z  obszarem  handlu  ludźmi,  podczas  trwania  „Tygodnia  Pomocy…”



funkcjonariusze w poszczególnych placówkach, zajmujący się w/w problematyką, pełnili
dyżury telefoniczne.

Jednocześnie zostały nawiązane kontakty z właściwymi terytorialnie Ośrodkami Pomocy
dla  Osób  Pokrzywdzonych  Przestępstwem  tj.  Stowarzyszenie  „SOS  dla  Rodziny”w
Szczecinie,  Lubuskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Kobiet  „Baba”  w Zielonej  Górze  oraz
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.


