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Pani/Pan
M i i i s/;ilck Wojewodztwa,
Starosta Powiatu,
Wojt, Burmistrz, Prezydent Miasta
wojewod/two todzkie
(wszyscy)
Dziatajax: w oparciu o zapisy Krajowcgo Programu Przeciwdzialania Pr/emocy
w Rodzinie na lata 2014-2020, przyjetego Uchwala nr 76 Rady Ministrow z dnia 29 kwietnia
2014 roku (M.P. z 9 czcrwca 2014 r., poz. 445) powolujac sic na pkt 2.1.3 przckazujc cclcm
wykorzystania bazy teleadresowe: podmiotow realizujacych zadania zleconc z zakrcsu
przcciwd/iatania przcmocy w rodzinie tj.: prowadzacych programy korekcyjno-edukacyjnc
i psychologiczno-terapeutyczne dla osob stosuj^cych przemoc w rodzinie oraz prowadzacych
spccjalistyczny osrodck wsparcia dla ofiar przcmocy w rodzinie na tcrcnic wojcwodztwa
lodzkiego w 2020 roku.
Ponadto, zaJaczam zaktualizowana baz? tclcadrcsowq podmiotow oraz organizacji
pozarzadowych swiadczqcych ushigi dla osob i rodzin dotknit^tych przemocq w rodzinie, rejestr
jednostck specjalistycznego poradnictwa oraz rejestr miejsc, w ktorych gminy wojewodztwa
lodzkiego udzielaja tymczasowego schronienia w schroniskach dla osob bezdomnych,
schroniskach

dla

osob

bezdomnych

z

ushigami

opickunczymi,

noclcgowniach

oraz ogrzcwalniach.
Wyzej

wymienione zatqczniki

zostaly

zamieszczonc na stronic

intcrnetowcj

tut. Wydziaiu pod ponizszymi linkami:
http://www.poiTK)c. lodzkie. eu/page/index,php?sir^201
http://www.pomoc.lodzkie.cu/pagc index.php?str=351
Informuje ponadto, ze uruchomiony z inicjatywy Samorz^du Wojewodztwa L6d/kiego
Rcgionalny Intcrwencyjny Tclcfon Zaufania dla Dzicci i MJodziezy od 15 czcrwca do 30
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Adminislruiorcm danych o.sobowyth jcsl Wojcwoda L6d/ki IJani; pr/ctwarranc sq w cclu rcalixatji cTynnosti ury^dowych. Mus/ praw» do dusivpu.
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sierpnia 2020 funkcjonuje w nowych godzinach. Pomoc i wsparcie w sytuacjach kry/ysowych
mozna uzyskac kontaktujac si$ z nr 726 611 611 w godzinach 14-18. Dyzury specjalistow
na Snapchacie i Messengerze odbywaj^ si$ natomiast od 18-22.
Wzorem lat ubiegrych prosz? o upowszechnienie przekazanych danych w podlegrych
pionach organizacyjnych.

Z powazaniem
Z up. WOJEWODY LODZKIEGO
Malfforzata Pyka
Zastepca Dyrektora Wyd/ialu Zdrowia,
Rodziny i Polityki Spotecznej

