
Fundusz na rzecz ofiar

Coraz częściej w przypadku porozumienia 

między sprawcą a ofiarą chodzi także  

o naprawienie szkody i odszkodowanie.  

Sprawca nie zawsze dysponuje środkami 

w pełnej wysokości, aby natychmiast 

zrekompensować wyrządzone szkody.

Projekt Handschlag dysponuje funduszem  

na rzecz ofiar, z którego sprawcom można 

udzielić pożyczki w ograniczonej wysokości z 

przeznaczeniem na rekompensatę.  

W sporadycznych przypadkach części tego rod-

zaju pożyczki mogą zostać także odpracowane 

w ramach prac dla dobra ogółu.

O przyznaniu pożyczek decydują

mediatorki i mediatorzy z Projekt Handschlag 

zgodnie z ustalonymi wytycznymi.

Opferfonds

Kreissparkasse Reutlingen

IBAN: DE73 6405 0000 0000 0849 23

BIC: SOLADES1REU

Adres

Projekt Handschlag

Kaiserstraße 31

72764 Reutlingen

Telefon 07121 – 334411

Faks 07121 – 492456

E-Mail  handschlag@hilfezurselbsthilfe.org

www.projekt-handschlag.de

Można do nas dzwonić

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 12:00

(lub skorzystać z automatycznej sekretarki)

Godziny przyjęć po uzgodnieniu

Podmiot odpowiedzialny:

Hilfe zur Selbsthilfe gGmbH 

Ein Netzwerk sozialer Hilfen  

Rommelsbacher Straße 1 

72760 Reutlingen

Telefon 07121 – 387893 

Faks  07121 – 3878948 

E-Mail info@hilfezurselbsthilfe.org

Więcej informacji można znaleźć na stronie 

www.hilfezurselbsthilfe.org „TOA – Q sprawdzona jakość“

Nasza organizacja otrzymała znak jakości 

BAG TOA e.V.

Projekt
Handschlag

Porozumienie między  

sprawcą i ofiarą 

w obwodzie Sądu Krajowego  

w Tybindze
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Porozumienie między sprawcą i ofiarą

Podstawą porozumienia między sprawcą i ofiarą 

jest naprawienie niesprawiedliwości, do której 

doszło podczas przestępstwa.

Sprawcom i poszkodowanym chcemy dać 

sposobność do uregulowania wyrządzonych 

 szkód i rozwiązania konfliktu poprzez bezpośredni 

kontakt.

Podczas wspólnego spotkania wszystkim jego 

uczestnikom dajemy możliwość

  porozmawiania o zdarzeniu,

  poszukania rozwiązania powstałego konfliktu,

  znalezienia formy rekompensaty zadowalającą 

dla każdej ze stron.

Wzajemna szansa

Ofiara może

  może dobitnie przedstawić sprawcy skutki jego 

działania (powstałe szkody, zranione uczucia, 

złość, oburzenie itp.),

  uzyskać szybką rekompensatę powstałych 

 szkód,

  w przypadku szkód materialnych uniknąć 

nieprzyjemności i nakładów związanych z 

postępowaniem cywilnym.

Sprawca może

  przedstawić motywy swojego zachowania i 

także wziąć za nie odpowiedzialność,

  pokazać, że traktuje poważnie uczucia ofiary,

 aktywnie naprawić szkodę poprzez jej zrekom-

pensowanie i uniknąć dodatkowej kary wy-

mierzonej przez sąd.

Sprawca i osoba poszkodowana mogą

  wspólnie pozbyć się ew. trwającego już jakiś 

czas konfliktu,

 przełamać wzajemne uprzedzenia i dojść 

 pojednania,

uniknąć niepotrzebnego sporu sądowego.

Nasze zadanie

My, pracownice i pracownicy Projekt Hand-

schlag, pełnimy rolę mediatorek i mediatorów 

pomiędzy stronami.

Jeśli obie strony zgodzą się na rozmowę, 

 ustalamy termin spotkania, podczas którego 

mogą spotkać się sprawca i osoba  

poszkodowana, aby porozmawiać o zdarzeniu. 

Następnie poszukiwany jest sposób  

rekompensaty, która może wyglądać 

następująco:

 przeprosiny

symboliczne pojednanie

naprawienie szkody

 odszkodowanie

 i inne

Jeżeli wszyscy uczestnicy są zadowoleni  

z wyniku porozumienia, sporządzamy raport dla 

 prokuratury lub sądu. Wymiar sprawiedliwości 

może umorzyć postępowanie lub uwzględnić 

wynik porozumienia podczas wymierzania kary.


