INFORMACJA O UTWORZENIU I FUNKCJONOWANIU NOWYCH PUNKTÓW
POMOCY DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI, ZWALNIANYCH Z
ZAKŁADÓW KARNYCH I ARESZTÓW ŚLEDCZYCH ORAZ OSÓB IM
NAJBLIŻSZYCH

W związku z zawarciem z dniem 21 marca 2019 r. przez CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ
(w dalszej treści informacji także jako CARITAS) umowy z Ministrem Sprawiedliwości
występującym jako Dysponent środków z Funduszu Sprawiedliwości, tj. Funduszu o którym
mowa w art. 43 § 10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z
2017 r., poz. 665) oraz wydanego na podstawie w/w przepisu Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r., poz. 1760)
Caritas stał się do 31 grudnia 2019 r. Wykonawcą świadczenia pomocy osobom
pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom
im najbliższym w oparciu o wyżej wskazane akty prawne.
W oparciu o zawartą umowę CARITAS będzie wykonywał następujące zadania:
1)
2)
3)
4)
5)

Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;
Pokrywanie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań
czynszowych i opłat;
Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego;
Promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;
Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie
dyżurów osobistych;

Pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz
innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy i funkcjonowania w
społeczeństwie;
6) Finansowanie bonów żywnościowych;
7) Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
osobistej.

6)

Powyższe zadania mogą już być realizowane i będą realizowane w oparciu o
następujące punkty:
Lp.

Miejsce świadczenia pomocy wraz z
podaniem adresu

Dni przyjęć osoby
pierwszego kontaktu

Godziny przyjęć osoby
pierwszego kontaktu

1

Siedziba Caritas Diecezji Gliwickiej
Ul. Księcia Ziemowita 2
44-100 Gliwice
Ośrodek Readaptacji Społecznej
Fundacja "Zacisze Grażyny"
Ul. Leśna 4
44-172 Niewiesze

Poniedziałek
Środa

09.00-17.00
09.00-17.00

Wtorek
Czwartek

07.00-15.00
07.00-15.00

2

Kontaktować się można zarówno mailowo:fundusz.postpenitencjamy@gmail.com jak
i telefonicznie w godzinach funkcjonowania ośrodków pod nr telefonów:

- Ośrodek Gliwice: +48 665 554 661
- Ośrodek Niewiesze: +48 665 554 662

