Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
podejmuje interwencję wobec osób skazanych za przestępstwo
z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej.
Interwencja podejmowana jest w sytuacji, gdy taka osoba podczas
warunkowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności
lub w okresie warunkowego zawieszenia kary nadal stosuje przemoc.
Efektem interwencji może być zarządzenie wykonania
warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
lub odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Jeśli ktoś z Państwa lub z Państwa bliskich
potrzebuje interwencji w takiej sytuacji , prosimy o kontakt.

Infolinia:

801–120-002
czynna: pn. – sb. w godz. 8:00 – 22:00, nd. i dni świąteczne: 8:00 – 16:00
opłata za połączenie: wg stawek operatora

Poradnia e-mailowa:
niebieskalinia@niebieskalinia.info
Zadanie realizowane jest przez
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkokolowych
www.niebieskalinia.org
www.niebieskalinia.info

Szanowni Państwo, przypominamy że:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

"NIEBIESKA LINIA"
oferuje pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji
na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
-

Infolinię:

–

801 – 120 – 002

(poniedziałek-sobota w godzinach 8-22; niedziele i święta w godzinach 8-16) w tym:
o dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22
o dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22
o dyżur prawny – środy w godzinach 18-22
-

telefoniczne dyżury prawników –

22 – 666 – 28 – 50

(poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)
-

e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

-

SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia
(poniedziałki w godzinach 13-15)

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia
pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo
z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.
Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

22 – 250 – 63 – 12 (środy w godzinach 10-13)

-

konsultacje telefoniczne –

-

konsultacje mailowe – koordynatorzy@niebieskalinia.info
Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” zapraszamy na stronę

www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

Zachęcamy do wydrukowania plakatów informacyjnych z w/w stron i informowania o naszej ofercie zainteresowane osoby.

Zadanie realizowane przez
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia",
na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

