O nas

SZANOWNI PAŃSTWO,
INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z REORGANIZACJĄ MAMY DODATKOWY NOWY NR
TELEFONU KONTAKTOWEGO DO STOWARZYSZENIEM 601-772-837
W CELU OTRZYMANIA INFORMACJI ORAZ UMÓWIENIA SPOTKANIA PROSIMY DZWONIĆ
NA POWYŻSZY NUMER DNI POWSZEDNIE W GODZINACH OD 10-ej DO 16-ej.

ALTER EGO - Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych zosta?o
zarejestrowane przez S?d Okr?gowy w Warszawie 26.10.1999 r. Statutowa dzia?alno?? Stowarzyszenia
obejmuje pomoc ofiarom wypadków drogowych oraz dzia?ania zmierzaj?ce do poprawy bezpiecze?stwa
na polskich drogach.

Udzielili?my pomocy prawnej, psychologicznej i finansowej ponad o?miu tysi?com osób dotkni?tych
skutkami wypadków.

Uczestniczymy w post?powaniach karnych - w trybie art. 90 kpk, oraz reprezentujemy poszkodowanych w
sprawach o odszkodowania od zak?adów ubezpiecze?, w których ubezpieczony by? pojazd sprawcy.

Z naszej inicjatywy wprowadzone zosta?y zapisy do Kodeksu Cywilnego - zado??uczynienie dla bliskich
ofiary ?miertelnej wypadku, oraz, do Kodeksu Post?powania Cywilnego - pozwalaj?cy organizacjom
pozarz?dowym na sk?adanie pozwów na rzecz poszkodowanych w wypadkach drogowych i wst?powanie
do procesów cywilnych.

W naszej dzia?alno?ci ?ci?le wspó?pracujemy z Ministerstwem Sprawiedliwo?ci, Ministerstwem Spraw
Wewn?trznych i Administracji, Ministerstwem Infrastruktury, Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
Rzecznikiem Ubezpieczonych, Instytutem Transportu Samochodowego oraz innymi podmiotami.

Wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zorganizowali?my dwie konferencje dotycz?ce sytuacji ofiar
wypadków drogowych. W listopadzie 2005 r. w ramach konferencji po?wi?conej problemowi nietrze?wych
uczestników ruchu drogowego zaprezentowali?my szeroki program pozwalaj?cy na ograniczenie skali
zjawiska.

Stowarzyszenie by?o wspó?inicjatorem koalicji na rzecz jazdy na ?wiat?ach przez ca?y rok, oraz
weryfikacji oznakowania na polskich drogach.
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W lipcu 2001 r. powo?ali?my, funkcjonuj?ce do dnia dzisiejszego Centrum Pomocy Poszkodowanym w
Wypadkach Drogowych.

W ramach programów "Odblaskowa Gmina" oraz "Widoczni w Unii" rozdali?my kilka tysi?cy kamizelek
odblaskowych oraz setki tysi?cy innych elementów poprawiaj?cych widoczno?? niechronionych
uczestników ruchu drogowego, przeszkolili?my równie? policjantów z Wydzia?u Ruchu Drogowego
Komendy Sto?ecznej Policji w zakresie ratownictwa medycznego.

Wspólnie z Politechnik? Gda?ska, w ramach programu ZEUS, prowadzimy badania dotycz?ce zakresu i
stopnia degradacji ?ycia ofiar wypadków drogowych i ich bliskich.

Nasza dzia?alno?? zosta?a doceniona przez Policj?. W 2004 r. prezes Stowarzyszenia otrzyma? Medal za
Zas?ugi dla Policji, za? Stowarzyszenie uhonorowane zosta?o nagrod? za wk?ad w popraw?
bezpiecze?stwa na drogach.

W kwietniu 2009 roku Minister Sprawiedliwo?ci powo?a? prezesa Stowarzyszenia Pana Janusza Popiela
do Rady Pokrzywdzonych Przest?pstwem.

Stowarzyszenie by?o jednym z inicjatorów listopadowych konferencji w sejmie w latach 2009 i 2010.
"Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialno??" oraz kampanii spo?ecznej o tym
samym tytule. Wspó?praca Prezesa Stowarzyszenia z Ministrem Sprawiedliwo?ci sta?y si? podstaw? do
przyj?cia przez Rz?d Premiera Donalda Tuska za?o?e? kampanii spo?ecznej ,, Ofiary Wypadków
Drogowych – Nasza Wspólna Odpowiedzialno??''.

Sytuacja ofiar wypadków drogowych jest obecnie jednym z priorytetów w zwi?zku z tym istotn? rol?
odgrywa pomoc, jakiej poszkodowanym udzielaj? niektóre organizacje pozarz?dowe. Wypracowany w
ci?gu dziesi?ciolecia dzia?alno?ci system pomocy poszkodowanym przez Alter Ego Stowarzyszenie
Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych zosta? doceniony przez Ministerstwo
Sprawiedliwo?ci, czego potwierdzenie stanowi? Medale Honorowe przyznane w 2009 roku cz?onkom
Stowarzyszenia.
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