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Podmiot

Fundacja
„Dziecko w Centrum”

Miasto oraz
województwo w
którym realizowana
jest pomoc
pokrzywdzonym
(główna placówka)
Poznań
Województwo
wielkopolskie

Kontakt

Fundacja „Dziecko w Centrum”
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem w Poznaniu
ul. Zeylanda 9/3
60-808 Poznań
Kierownik projektu:
Marzena Affeldt
Tel.: 666 513 313
E-mail: pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl
Osoby pierwszego kontaktu
pełnią dyżury osobiście oraz telefonicznie:
- od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00,
- w soboty w godz. 10:00-14:00
Tel.: 786 160 100
Dyżur telefoniczny codziennie:
- od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-20:00
Tel.: 786 160 100

Zakres świadczonej pomocy

1. Pomoc prawna, mediacyjna
2. Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, psychiatryczna, grupa wsparcia
3. Pomoc materialna:
 świadczenia zdrowotne;
 pokrywanie kosztów związanych z edukacja;
 pokrywanie kosztów czasowego schronienia;
 finansowanie okresowych dopłat do zobowiązań czynszowych;
 pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej;
 dostosowanie lokalu lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby
niesprawnej;
 pokrywanie kosztów zakupu odzieży, środków higienicznych, środków
czystości.
Dyżury w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
W siedzibie głównej OPOPP przy ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu
Psycholog:
- poniedziałek w godz. 10:00-12:00
- wtorek-czwartek w godz. 16:00-20:00
- piątek w godz. 10:00-14:00
- sobota w godz. 10:00-14:00
Prawnik:
- środa w godz. 10:00-14:00
- wtorek, piątek w godz. 16:00-18:00
- czwartek w godz. 18:00-20:00
- sobota w godz. 10:00-14:00
W siedzibie głównej OPOPP, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać
z konsultacji z psychiatrą, z sesji psychoterapeutycznych, z mediacji, a także wziąć
udział w spotkaniach grupy wsparcia itp.

Filia OPOPP w Murowanej Goślinie
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 10 w Murowanej Goślinie
Dyżury w każdy I i III piątek miesiąca (dni robocze):
- psycholog: 16:00-18:00
- prawnik: 16:00-18:00
Filia OPOPP przy Stowarzyszeniu Pogotowie Społeczne
ul. Borówki 4 w Poznaniu
Dyżur psychologa w każdy poniedziałek (dni robocze):
w godz. 10:00-12:00
Dyżur prawnika w każdą sobotę (dni robocze):
w godz. 10:00-12:00
Filia OPOPP Tarnowo Podgórne
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sportowa 1 w Tarnowie Podgórnym
Dyżury w każdy poniedziałek (dni robocze):
- psycholog: 11:00-13:00
- prawnik: 15:00-17:00
Filia OPOPP w Kaliszu (w trakcie uruchamiania)
Centrum Interwencji Kryzysowej
ul. Graniczna w Kaliszu
Dyżury w każdy piątek (dni robocze):
- psycholog: 16:00-18:00
- prawnik: 14:00-16:00
Filia OPOPP w Koninie (w trakcie uruchamiania)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Przyjaźni 5 w Koninie
Dyżury w każdy piątek (dni robocze):
- psycholog: 17:00-19:00
- prawnik: 14:00-16:00
Filia OPOPP Puszczykowo (w trakcie uruchamiania)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
ul. Jana Żupańskiego 2 w Puszczykowie
Dyżury w każdą I i III środa miesiąca (dni robocze):
- psycholog: 16:00-18:00
- prawnik: 16:00-18:00.

