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Szanowny Panie!
Beneficjencie Programu
„Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie
do Społeczeństwa Osób Skazanych

INSTRUKCJA
dla Beneficjentów
W załączeniu przekazujemy Panu druk ustanowienia na piśmie przedstawiciela osadzonego
(skazany/tymczasowo aresztowany) w rozumieniu art. 42 Kkw. W dwóch egzemplarzach. Należy je podpisać
przy Funkcjonariuszu Służby Więziennej i jeden załączyć do Pana akt osobowych w jednostce osadzenia.
Drugi egzemplarz, odesłać na nasz adres.
Następnie należy nas poinformować osobiście lub za pośrednictwem Pełnomocnika, który w Pana
imieniu złożył wniosek o przyjęcie do programu o wykonaniu tej czynności. Wtedy będziemy mogli
podejmować w Pana imieniu wszelkie działania sprawdzające i wspierające.
Beneficjent programu nie ponosi żadnych kosztów związanych z korzystaniem z pomocy prawnika,
psychologa, czy doradcy prawnego. Podobnym wsparciem w ramach wprowadzonego przez organizację
Systemu Vice Versa objęta jest najbliższa Rodzina Osadzonego.
Pana Bliscy są przygotowywani przez organizację, w ramach oddziaływań postpenitencjarnych, na
Pana powrót do domu i dalszą Jego socjalizację w warunkach wolnościowych przy wsparciu Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo nie podjęcia Pana sprawy, jeżeli w toku podjętych działań
okaże się, że nie przestrzega Pan zasad praworządności lub/i Pana Bliscy nie stosują się do Regulaminu
Programu „IiWwPPdSOS”.
Załączamy również egzemplarz wniosku o dopuszczenie do udziału w posiedzeniu sądu. Należy go
zatrzymać do momentu, gdy przed sądem penitencjarnym będzie się toczyć postępowanie sądowego, do
którego Stowarzyszenie zechce się przyłączyć, jako Pana przedstawiciel ustawowy. Gdy otrzyma Pan
sygnaturę sprawy – wypełnia Pan wniosek i wysyła do sądu. Na tej podstawie możemy się włączyć w
sprawę.
Jednocześnie informujemy, że w związku z przepisami o RODO nie udzielamy Beneficjentom żadnych
informacji telefonicznie. Do dyspozycji Beneficjentów jest za to bezpłatna infolinia „TeleWsparcie”
(0 800 201 211), czynna w soboty, w godzinach 12.00 – 18.00, gdzie po podaniu poufnego kodu PIN (w
posiadaniu Pełnomocnika Beneficjenta) konsultant udzieli Panu informacji o aktualnym stanie spraw.
W przypadku problemów z połączeniem należy się skontaktować z operatorem sieci telefonicznej i
uzyskać bezpłatny numer dostępowy do połączeń telefonicznych z numerami 0 800.
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