Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób
i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

POWIAT ŁÓDŹ WSCHÓD
1.Placówki zapewniające schronienie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Miasto

Nazwa
instytucji

Adres

Telefon
/ Fax

E-mail

Dni
i godziny
funkcjonowania

Liczba
miejsc
noclego
wych

Rodzaj
świadczonych
porad
(np. prawne,
psychologiczn
e)

Jakie formy
pomocy są
udzielane z
wykorzystaniem
środków zdalnej
komunikacji np.
telefon, e-mail,
videopołączenie?

Rzgów

Gmina Rzgów
zapewnia
miejsce w
postaci lokali
socjalnych
przeznaczonych
do udzielania
schronienia dla
osób
doświadczający
ch przemocy w
rodzinie

Plac-500
lecia 22
95-030
Rzgów

42 214 12 10
42 214 12 07

sekretariat@rzgo
w.pl

pn, śr, czw., pt.
7.00-15.00
wt. 9.00-17.00

8

- udzielenie
schronienia
- udzielanie
informacji o
dostępnych
formach
pomocy

z interwencji lub na
wniosek członków
Zespołu
Interdyscyplinarneg
o w Rzgowie

2.Poradnictwo specjalistyczne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Rzgów

Punkt
Konsultacyjny

"ul.
Literacka
2c

503-924-115

psycholog.punkt.k
onsultacja@gmail.
com

psycholog
śr. 17.00-18.00
czw. 15.00-16.30

- pomoc psychologiczna dla
osób uzależnionych,
współuzależnionych,
doświadczających jak i

informacyjne

95-030
Rzgów"

Nowosolna

Łódź

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Rzgowie

"ul. Rawska
8
95-030
Rzgów"

"42 214-21-12
42 239-59-97"

sekretariat@mops
.rzgow.pl

Zespół
Interdyscyplinar
ny w Rzgowie

ul. Rawska
8
95-030
Rzgów

42 214-21-12
42 239-59-97

sekretariat@mops
.rzgow.pl

Punkt
Konsultacyjno Informacyjny
POWIATOWE
CENTRUM

Plichtów 21

519609404
42 616 45 44

AL
PIŁSUDSKIE
GO 133 D

42 676 34 99
42 674 34 87

specjalista terapii
uzależnień
pn. 16.30-18.30"
"pn., śr., czw., pt.
7.00-15.00,
wt. 9.00-17.00"

stosujących przemoc w
rodzinie,
- udzielanie porad i
informacji; - pomoc osobom
stosującym przemoc
domową w zakresie sytuacji
życiowej;
- informowanie o
możliwościach skorzystania z
pomocy skierowanej dla
sprawców przemocy;
- praca socjalna
"- informowanie o
możliwościach skorzystania z
pomocy skierowanej dla
sprawców przemocy;
- diagnozowanie sytuacji w
rodzinie,
- opracowywanie planu
pomocy, kierowanie do
instytucji prowadzących
programy korekcyjnoedukacyjne;
- praca z osobami
stosującymi przemoc

informacyjne

kocik.szymon@gm środa 14.00-18.00
ail.com

psychologiczna

pcpr@lodzkiwsch
odni.pl

porady prawne
porady psychologiczne"

teleporada,
konsultacje
telefoniczne
PORADY PRAWNE ilość 51, w tym 10
bezpośrednio na

pn., śr., czw., pt.
7.00-15.00,
wt. 9.00-17.00

"I -poniedziałek
m-ca godz.16:0018:00

informacyjne

Tuszyn

POMOCY
RODZINIE

92-318
ŁÓDŹ

Poradnictwo
Psychologiczne
i Terapeutyczne

ul. Parkowa
3, 95-080
Tuszyn; ul.
Noworzgo
wska 20 a,
95-080
Tuszyn

czwartek godz.16:0018:00"

602 724 211

1. i 3. wtorek
miesiąca w godz.
15.00-19.00

porady psychologiczne
i terapeutyczne

dyżurze, 41 porad
miało charakter
telefoniczny
(wcześniej
umówione prawnik
oddzwaniał do
osób zgłaszających
się)
PORADY
PSYCHOLOGICZNEudzielono 11 porad
- wszystkie miały
charakter
bezpośredni, bez
wykorzystania
środków
komunikacji
zdalnej, 1 porada
odbyła się w
miejscu
zamieszkania osoby
zgłaszającej się
rozmowy
telefoniczne

