ZAPROSZENIE
Jeśli jesteś dorosłym mieszkańcem województwa łódzkiego, który doświadcza trudności
i zaburzeń psychicznych w związku z trwającą pandemią SARS-Cov-2 skorzystaj z bezpłatnych
konsultacji psychologicznych w ramach zadania: „Łodzie promuje zdrowie psychiczne i walczy z
konsekwencjami pandemii SARS-CoV-2. Wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna dla osób,
które doświadczyły skutków pandemii”.
Zadanie w szczególności skierowane jest do: osób, które chorowały na COVID19; rodzin i bliskich osób, które chorowały na COVID19; osób
samotnych, doświadczających skutków psychicznych izolacji społecznej; osób, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej; osób
wykonujących zawody medyczne oraz inne, kluczowe przy zwalczaniu pandemii.

MIEJSCA REALIZACJI ZADANIA
Łódź
Pracowania Psychoterapii Cztery Maski
mgr Agnieszka Więcek
ul. Sienkiewicza 13 lok. 39, 90-113 Łódź
tel.: 600-375-801
e-mail: pracownia4maski@op.pl
rejestracja on-line na stronie:
www.pracowania4maski.pl

Medycyna Grabieniec sp. z o.o.
Przychodnia Rehabilitacyjno-Specjalistyczna
Medycyna Grabieniec
ul. Brzozowskiego 2, 93-552 Łódź
tel.: 510-143-367
e-mail: brzozowskiego@grabieniec.pl

SUBVENIO Fundacja Interwencji Kryzysowej i
Pomocy Psychologicznej
ul. Kościuszki 106/116 lok. 1U, 90-442 Łódź
tel.: 514-025-546
e-mail: kontakt@subvenio.org.pl

RENOMA sp. z o.o.
NZOZ Poradnia Zdrowia Renoma
ul. Sterlinga 16/18, 90-217 Łódź
tel.: 42/278-70-87; 535-118-444
e-mail: rejestracja@renoma-med.pl

Psycho-Soma Marta Antoniewicz-Pabijan
ul. Kościuszki 59/61 pok. 409; 90-514 Łódź
tel.: 516-767-470
e-mail: kontakt@psycho-soma.pl

Centrum Medyczne Remedium sp. z o.o.
ul. Gen. J. Dąbrowskiego 15B, 93-177 Łódź
tel. 42/230-91-28
rejestracja on-line na stronie:
www.nzoz-remedium.pl

Pabianice
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAC-MED Małgorzata Maciejewska-Franczak
ul. Podleśna 4, 95-200 Pabianice (pn.-pt. 8.00-14.00)
tel. 42/213-31-16 (pon., śr. i czw. 8.00-18.00)
Bełchatów
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów (Punkt zgłoszeniowo-konsultacyjny w Pawilonie B)
tel. 788-951-333
e-mail: pzk@szpital-belchatow.pl

Skierniewice
Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach
ul. Wita Stwosza 1, 96-100 Skierniewice, wejście nr 2
tel. 46/833-59-14
e-mail: ela.salamon@wsz-skier.pl
Wieruszów – brak wolnych miejsc
CENTRUM EDUKACJI I TERAPII PSYCHE Monika Gonera
ul. Ludwika Waryńskiego 15a, 98-400 Wieruszów
tel. 510-250-306
e-mail: psyche.mgonera@gmail.com
BEZPŁATNIE w ramach Zadania
indywidualne konsultacje psychologiczne (maksymalnie 6 dla jednego odbiorcy).
W ramach zadania dopuszcza się możliwość udzielenia porad telefonicznych lub za pomocą popularnych środków telekomunikacji takich
jak np.: Messenger, WhatsApp, Skype w przypadku:





ograniczeń i zakazów, ogłoszonych przez odpowiednie organy w związku z pandemią,
odbiorców zadania pozostających w izolacji lub kwarantannie,
osób powyżej 65 roku życia,
osób z niepełnosprawnościami, utrudniającymi przemieszczanie się.

NIE JEST wymagane skierowanie.
Termin wizyty będzie uzależniony od kolejności zapisów.
Zadanie w całości finansowane ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.
Realizacja Zadania trwa do końca listopada 2021 roku lub do wyczerpania środków finansowych.

