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Szanowni Państwo 

W Łodzi ruszyło, pierwsze w Polsce Specjalistyczne Centrum Pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem.

Od  01.02.2019r  Fundacja Subvenio rozpoczęła  w Łodzi realizację projektu:               
„ Specjalistyczne Centrum Pomocy” dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. W 2020 roku 
uruchomiliśmy  obiekt  Centrum, doskonale wyposażony, dostępny dla osób z 
niepełnosprawnością, mieszczący się w ścisłym centrum miasta.

 Do korzystania z usług Centrum zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem z terenu 
całej Polski. Centrum jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Osoby  zakwalifikowane do udziału w programie mogą otrzymać szeroko pojętą pomoc: 

 psychologiczną (w postaci konsultacji i spotkań interwencyjnych z psychologiem oraz
sesji terapii, krótko jak i długoterminowej),  usługa może być również świadczona w 
domu pacjenta,

 terapia manualna, masaż,  drenaż limfatyczny, praca z wykorzystaniem metod 
specjalnych : PNF, Cyriax, McKenzie, neuromobilizacja, elementy chiropraktyki i 
osteopatii, treningu personalnego. (centrum dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi, 
kameralnymi  salami  gimnastycznymi które umożliwiają  przeprowadzenie 
zróżnicowanego treningu funkcjonalnego),

 fizykoterapia: laser biostymulacyjny i wysokoenergetyczny, ultradźwięki, pole 
magnetyczne, fala uderzeniowa, krioterapia, zbiegi prądowe – TENS, interferencja, 
diadynamik, jonoforeza i elektrostymulacja, krioterapia, 

 konsultacje psychiatryczną, 

 dofinansowanie  przy kupnie leków poza refundacją NFZ, w tym także wyrobów 
medycznych, niezbędnych w procesie powrotu do zdrowia lub łagodzących skutki 
przestępstwa,



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

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

 oferujemy  także możliwość korzystania z domowych wizyt psychologów i 
rehabilitantów.

Centrum mieści się w Łodzi, przy al. Tadeusza Kościuszki 106/116, 

pracujemy w godzinach:

poniedziałek, wtorek - godziny 10 - 20 

środa, czwartek, piątek - godziny 8 - 18.

W tych samych godzinach czynny jest telefon Centrum, nr 514 025 546

Projekt” Specjalistyczne Centrum Pomocy” realizowany jest w latach 2019- 2021. 

Wszystkie usługi świadczone w ramach Specjalistycznego Centrum Pomocy są bezpłatne. 

www.subvenio.org.pl   www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 

Minister Sprawiedliwości.

Projekt jest realizowany od 01.02.2019 r.  do 31.12.2021 r. 

Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prosimy o upowszechnienie powyższych informacji wśród osób pokrzywdzonych 
przestępstwem.

Z poważaniem Celina Maciejewska 

Fundacja Subvenio
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