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Prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem,
mediacje i sądy polubowne

W ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości",
współfmansowanego przez Unię Europejską, przygotowywany jest szereg działań
mających na celu m.in. wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak
również popularyzację alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Projekt
został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zasadniczym celem rozpoczętego projektu jest podjęcie działań zmierzających do
ułatwienia dostępu społeczeństwu do wymiaru sprawiedliwości poprzez szereg
zaplanowanych usprawnień oraz intensyfikację i wprowadzanie atrakcyjnych form polityki
informacyjno-edukacyjnej. W ramach całego przedsięwzięcia, realizowanego przez
Ministerstwo Sprawiedliwości, zakładane jest m.in. ułatwienie dostępu obywateli
informacji o ich prawach w sądzie i prokuraturze, usprawnienie funkcjonowania sądów w
oparciu o punkty obsługi interesantów (powstanie ich kolejne 90 w całym kraju), a także
zwiększenie popularności alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (mediacje i
sądy polubowne). Działania informacyjne realizowane będą m.in. z wykorzystaniem
bezpłatnych broszur, zmodernizowaną stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości,
a także materiały audiowizualne i billboardy.

W najbliższym czasie, w oparciu o przeprowadzoną procedurę konkursową, zostanie
przygotowana medialna kampania społeczna .m.in. w celu zmiany wizerunku osoby
pokrzywdzonej - z biernej i wycofanej życiowo, na aktywną, dochodzącą swoich praw w
toku postępowania sądowego. Kampania będzie jednocześnie nośnikiem informacji o
konkretnych instytucjach prawnych i działaniach organizacyjnych podejmowanych przez
Ministerstwo Sprawiedliwości na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Dużym przedsięwzięciem będą. również działania polegające na popularyzacji
alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Do tej pory instytucje mediacji oraz

sądownictwa polubownego wciąż nie są popularnym wśród Polaków sposobem na
rozwiązywanie konfliktów, mimo relatywnie niższych kosztów i krótszego czasu
postępowania. Dlatego też, przy wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu
Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013", Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło
skupić się na działaniach informacyjno-promocyjnych mających na celu spopularyzowanie
wiedzy w tym zakresie.

W ramach działań popularyzatorsko-edukacyjnych zostaną wydane, składające się z
trzech części, broszury informacyjne w nakładzie 500 tyś. egzemplarzy. W
przygotowanych materiałach będzie można znaleźć informacje dotyczące praw
przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem (część pierwsza),
alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (część druga) oraz wykaz instytucji i
organizacji, których polem działalności jest przedmiotowa problematyka (część trzecia).
Broszury trafią m.in. do sądów i prokuratur na szczeblu okręgowym i rejonowym,
ośrodków interwencji kryzysowej, komend policji oraz urzędów miast i gmin na terenie
całego kraju.

Żądania realizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu „Ułatwianie
postępu do wymiaru sprawiedliwości":
- opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat wymiaru
sprawiedliwości oraz praw obywatela w sądzie i prokuraturze,
spotkania edukacyjne dla młodzieży szkól średnich i studentów dotyczące
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
- nowy, bezpłatny kwartalnik o sądach i reformie wymiaru sprawiedliwości,
- rozwój sieci punktów obsługi interesantów w sądach powszechnych,
- popularyzacja alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów,
-

modernizacja strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości,

-

badanie opinii publicznej m.in. na temat wizerunku wymiaru sprawiedliwości i praw

osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Projekt „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" jest współfmansowany przez
Unię Europejska w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

