
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka

www.lodzkie.eu
Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.

Łódź, 10 lipca 2020 r.
ZRPS-I.9453.4.2020

Pani/Pan 

Marszałek Województwa, 

Starosta Powiatu, 

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta 

województwo łódzkie 

(wszyscy)

Działając w oparciu o zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 

2014 roku (M.P. z 9 czerwca 2014 r., poz. 445) powołując się na pkt 2.1.3 przekazuję celem 

wykorzystania bazy teleadresowe: podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.: prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne 

i psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz prowadzących 

specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie województwa 

łódzkiego w 2020 roku.

Ponadto, załączam zaktualizowaną bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji 

pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, rejestr 

jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestr miejsc, w których gminy województwa 

łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, 

schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach 

oraz ogrzewalniach.

Wyżej wymienione załączniki zostały zamieszczone na stronie internetowej 

tut. Wydziału pod poniższymi linkami:

http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=201 

http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351

Informuję ponadto, że uruchomiony z inicjatywy Samorządu Województwa Łódzkiego 

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży od 15 czerwca do 30 

http://www.lodzkie.eu/
http://www.lodzkie.eu/
http://www.pomoc.lodzkie.eu/data/other/rejestr_miejsc_w_ktorych_gminy_udzielaja.xls
http://www.pomoc.lodzkie.eu/data/other/rejestr_miejsc_w_ktorych_gminy_udzielaja.xls
http://www.pomoc.lodzkie.eu/data/other/rejestr_miejsc_w_ktorych_gminy_udzielaja.xls
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=201
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351


 

sierpnia 2020 funkcjonuje w nowych godzinach. Pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych 

można uzyskać kontaktując się z nr 726 611 611 w godzinach 14-18. Dyżury specjalistów 

na Snapchacie i Messengerze odbywają się natomiast od 18-22.

Wzorem lat ubiegłych proszę o upowszechnienie przekazanych danych w podległych 

pionach organizacyjnych.

Z poważaniem

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Małgorzata Pyka
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia, 

Rodziny i Polityki Społecznej
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