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Przemoc domowa
Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
    Porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie
    Znęcanie się
    Uchylanie się od alimentów
Wypadki komunikacyjne
    Katastrofa komunikacyjna
Przestepstwa przeciwko życiu i zdrowiu
    Nieumyślne spowodowanie śmierci
    Zabójstwo
    Bójka i pobicie
    Uszkodzenie ciała
Przestępstwa przeciwko mieniu
    Oszustwo
    Uszkodzenie mienia
    Przestępstwa rozbójnicze
    Kradzież
    Przywłaszczenie
Przestępstwa przeciwko wolności
    Stalking
    Pozbawienie wolności
    Groźba karalna
    Handel ludźmi
Przestępstwa seksualne
    Zgwałcenie
    Nadużycie zależności
    Obcowanie z małoletnim 
    Kazirodztwo

KATEGORIE PRZESTĘPSTW

Specjalistyczne 
Centrum Pomocy

SUBVENIO Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy 
Psychologicznej od 8 lat świadczy bezpłatną specjalistyczną 

pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.   

www.subvenio.org.pl 

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl



JESTEŚ POKRZYWDZONY PRZESTĘPSTWEM?

NIE MUSISZ WIEDZIEĆ CO ROBIĆ - 
ZOSTAW TO SPECJALISTOM.

NASZ ZESPÓŁ TO GRONO DOŚWIADCZONYCH 
PSYCHOLOGÓW, PSYCHOTERAPEUTÓW, 

REHABILITANTÓW, LEKARZY I PRAWNIKÓW.

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ JAK  MOŻEMY CI POMÓC

DO BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA Z USŁUG 
SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM POMOCY 

ZAPRASZAMY OSOBY POKRZYWDZONE 
PRZESTĘPSTWEM Z TERENU CAŁEJ POLSKI. 

Osoby zgłaszające się do Centrum i zakwalifikowane do udziału w programie 
mogą otrzymać szeroko pojętą pomoc:

• psychologiczną (w postaci konsultacji i spotkań interwencyjnych z psycho-
logiem oraz sesji terapii, krótko jak i długoterminowej), 

• konsultacje psychiatryczną, 

• pomoc w zakresie rehabilitacji w postaci usług rehabilitanta w domu pa-
cjenta,

• dofinansowanie przy kupnie leków poza refundacją NFZ, w tym także wy-
robów medycznych, niezbędnych w procesie powrotu do zdrowia lub łago-
dzących skutki przestępstwa,

• możliwość dopłaty przy korzystaniu z konsultacji lekarskich u najlepszych 
specjalistów, przyjmujących także w placówkach komercyjnych, jeśli koniecz-
ność konsultacji wynika z zaistniałego przestępstwa,

• możliwość wyjazdu do sanatorium ze znaczną dopłatą lub nawet całko-
witą refundacją pobytu, poza kolejką w NFZ, jeśli pobyt ma łagodzić skutki 
przestępstwa,

• możliwość dofinansowania  zakupu  wyposażenia mieszkania lub sprzętu 
AGD, jeśli ma to bezpośredni związek z zaistniałym przestępstwem i łagodzi 
lub niweluje jego skutki.

Przestępstwo powoduje nie tylko szkody psychologiczne, ale także straty ma-
terialne.

CENTRUM JEST WSPÓŁfINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 
fUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓREGO 

DYSPONENTEM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI.

Specjalistyczne Centrum Pomocy  jest czynne:  
poniedziałek i wtorek 10:00- 20:00, 
środa, czwartek i piątek 8:00-18:00

Miejsce świadczenia 
pomocy 

Dni przyjęć psychologa  
pierwszego kontaktu

Dni przyjęć innych 
specjalistów

Łódź, ul. Rewolucji 1905r         
nr 52, Budynek Akademii 

Humanistyczno Ekonomicz-
nej. Recepcja pok. G3 parter 

poniedziałek, wtorek 
10:00 – 20:00 

środa, czwartek, piątek  
8:00 – 18:00

Do uzgodnienia 
indywidualnie, również 
poza godzinami pracy 

centrum

Pomoc osobom pokrzywdzonym udzielana jest bezpłatnie.
Lokal jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Projekt jest realizowany od 15.02.2019 r.  do 31.12.2021 r.


