Poznań, dn. 15 stycznia 2014 r.
Szanowni Państwo,
wobec Państwa zainteresowania realizowanym przez Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu projektem pt. „Improving protection of victims’ rights:
access to legal aid” („Wzmacnianie ochrony praw ofiar – dostęp do pomocy
prawnej”) współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz wyrażoną przez
Państwa chęcią współpracy pozwalamy sobie przesłać informacje dotyczące
najnowszych działań podejmowanych w ramach projektu.
Dotychczasowe prace koncentrowały się na przygotowaniu szczegółowego raportu
zawierającego analizę ustawodawstwa i praktyk w zakresie pomocy prawnej ofiarom
przestępstw obowiązujących we wszystkich państwach biorących udział w projekcie
(Polska, Włochy, Bułgaria i Łotwa). W raporcie zaprezentowano także europejskie
regulacje prawne oraz status ofiary w postępowaniu przed Międzynarodowym
Trybunałem Karnym. W przygotowaniu kompleksowej analizy wykorzystano także
wyniki przeprowadzonych wśród praktyków badań ankietowych, które pozwolą na
przygotowanie kompleksowej pracy badawczej traktującej o aktualnej pozycji ofiary w
postępowaniu karnym. Raport niebawem będzie dostępny na stronie internetowej
projektu.
Informujemy również, że sukcesywnie aktualizowana jest strona internetowa projektu,
zawierająca wszelkie niezbędne informacje dotyczące prac i działań podejmowanych
w ramach projektu, funkcjonująca obecnie w pięciu wersjach językowych http://victimsrights.eu/. Ponadto Partnerzy regularnie przygotowują publikowane
w mediach artykuły, z którymi możecie się Państwo zapoznać na stronie internetowej.
Obecnie zaś, nasza praca skupia się przede wszystkim na przygotowaniu
międzynarodowego szkolenia dla praktyków, które odbędzie się w dniach 10 – 13
lutego 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Równocześnie podejmujemy również działania związane
z przeprowadzeniem czterech warsztatów przeznaczonych dla społeczeństwa. Dwa z
nich odbędą się w Poznaniu, jeden na obszarze wiejskim, ostatni zaś będzie stanowił
podsumowanie warsztatów przeprowadzonych uprzednio.
Mając na uwadze powyższe, serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich
kandydatur do uczestnictwa w przeprowadzanych w ramach projektu,
międzynarodowych szkoleń dla praktyków. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona,
dlatego wraz ze zgłoszeniem proszę przesyłać krótką informację o swojej
dotychczasowej działalności. Szczegółowy przebieg szkoleń znajdziecie Państwo
poniżej.

Równocześnie już teraz zapraszamy Państwa do wzięcia do udziału w planowanej
końcowej konferencji, podsumowującej projekt, która odbędzie się 9 czerwca 2014 r.
w Poznaniu. Szczegółowy plan konferencji, w której udział wezmą m.in. partnerzy
realizowanego projektu,
przedstawiciele
Unii
Europejskiej,
Ministerstwa
Sprawiedliwości, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Polskiego Centrum
Mediacji, pozwolimy sobie przesłać Państwu w kolejnym newsletterze.
Warsztaty dla Praktyków
Szkolenie składać się będzie z trzech modułów, prowadzonych w języku angielskim.
Pierwszy z nich – prawny - prowadzony będzie przez dwóch trenerów z ramienia
Organizacji Narodów Zjednoczonych (Standing Police Capacity, Police Division,
Department of Peacekeeping Operations, United Nations) – A. Nasir i Jeff Buenger.
Jego przedmiotem będą międzynarodowe normy i praktyki dotyczące dostępu ofiar do
wymiaru sprawiedliwości, udzielanej im pomocy prawnej oraz przysługujących ofiarom
praw. Szkolenie w powyższym przedmiocie będzie przeprowadzane przez pierwsze dwa
dni warsztatów tj. 10 i 11 lutego.
Kolejny moduł poświęcony zostanie aspektom pozaprawnym dotyczącym wdrażaniu
najlepszych praktyk w zakresie kontaktu z ofiarami, sposobu udzielania im pomocy.
Ta część szkolenia, prowadzona przez Panią psycholog Agnieszkę Nowak –
Młynikowską skupiać się będzie przede wszystkim na aspektach emocjonalnych
i społecznych kontaktu z ofiarami. Problematyka ta, choć często marginalizowana
w kontaktach z ofiarami ma niebagatelne znaczenie dla jakości udzielanej im pomocy
i wymiaru rzeczywistego wsparcia. Tym samym, w ocenie parterów współdziałających
w realizacji projektu, aspektom tym powinno się poświęcić wiele uwagi.
Trzeci, ostatni moduł szkoleniowy poświęcony zostanie problematyce mediacji.
Szkolenia w ramach tego modułu przeprowadzą doświadczeni mediatorzy z Polskiego
Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu - Agnieszka Lisek, Halina Kutereba i Marceli
Wiśniewski oraz psycholog Agnieszka Nowak – Młynikowska.
Do udziału w szkoleniach zaproszeni już zostali przedstawiciele Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, Adwokatury
oraz przedstawiciele partnerów uczestniczących w realizacji projektu – praktycy
z Włoch i Bułgarii.
Wierzymy, że tak szerokie grono uczestników szkolenia umożliwi przeprowadzenie
żywej dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w ochronie
praw ofiar przestępstw. Mamy nadzieję, że planowane szkolenie, ze względu na
poruszaną tematykę, spotka się z Państwa zainteresowaniem. Państwa doświadczenie
jest nieocenione zwłaszcza przy wymianie uwag, informacji oraz prób definiowania
właściwych praktyk w pracy z ofiarami przestępstw
Warsztaty dla społeczeństwa
Celem należytego wzrostu świadomości prawnej obywateli, w szczególności zaś
mieszkańców terenów pozamiejskich, w przedmiocie zapewnianego przez prawo
wsparcia w ochronie ich praw jako ofiar przestępstwa i dostępu do wymiaru
sprawiedliwości przeprowadzone zostaną warsztaty przeznaczone dla społeczeństwa.
Jednym z głównych założeń szkoleń będzie wdrożenie i rozpowszechnienie narzędzi

informacyjnych, za pomocą kampanii skierowanej tak do obywateli, jak i do
organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą prawną i wsparciem ofiar.
W wyniku przeprowadzonych warsztatów, obywatele dowiedzieć się mają jak i gdzie
mogą otrzymać pomoc prawną, gdzie znajdą informacje dotyczące postępowania
karnego, pomocy praktycznej i porad w zakresie pomocy ofiarom w procesie ich
rekonwalescencji.
Jak wskazano powyżej, projekt zakłada przeprowadzenie czterech warsztatów dla
społeczeństwa. Dwa odbędą się w Poznaniu, jeden na obszarze wiejskim, ostatni zaś
będzie stanowił podsumowanie warsztatów przeprowadzonych uprzednio. Warsztaty
zostaną przeprowadzone w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem.
Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w czasie realizacji szkoleń
będzie płyta DVD zawierająca wyczerpujące informacje skierowane do ofiar.
Najważniejszym elementem znajdującym się na płycie jest prezentacja przygotowana
w Power Poincie, a dotycząca statusu pokrzywdzonego w procesie karnym
i zawierająca wszelkie niezbędne pokrzywdzonemu informacje, umożliwiające
świadome uczestnictwo w procesie karnym.
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez szerokie grono specjalistów. Trenerami będą
bowiem: przedstawiciel Zakładu Postępowania Karnego UAM, Adwokatury, Policji,
jak i psycholog oraz mediatorzy. Uczestnicy szkoleń otrzymają również materiały
szkoleniowe.
Nieustannie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie podmioty zainteresowane
i zaangażowane w pomoc ofiarom przestępstw. Serdecznie zachęcamy również do
zgłaszania swoich kandydatur do udziału w szkoleniu dla praktyków. Państwa
doświadczenie może okazać się bezcenne zwłaszcza przy wymianie uwag, informacji
oraz prób definiowania właściwych praktyk w pracy z ofiarami przestępstw.
Jednocześnie dziękujemy Państwu za wsparcie i zaangażowanie we współpracy przy
realizacji przedstawionego projektu oraz poświęcony temu zagadnieniu czas.
Więcej informacji dotyczących projektu możecie Państwo znaleźć na stronie
internetowej: http://victimsrights.eu/

Z wyrazami szacunku,
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