
Pamiętaj, nic nie usprawiedliwia aktów przemocy. 

 W przypadku przejawów przemocy i zagrożenia życia lub zdrowia powiadom policję 

112. 

Interwencja policji umożliwia zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, 

wszczęcie odpowiednich procedur oraz zabezpieczenie dowodów zdarzenia . 

 W razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia ci pomocy 

medycznej. Masz prawo do wydania przez lekarza pierwszego kontaktu, bezpłatnego 

zaświadczenia  lekarskiego o przyczynach i rodzaju  uszkodzeń  ciała związanych z 

użyciem  przemocy w rodzinie . 

 W celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do właściwej instytucji , 

np.:  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społecznej , Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Powiatowego Centrum  Pomocy  Rodzinie i innych 

których dane znajdziesz poniżej w tabelce. 

 Jeśli Potrzebujesz rozmowy w związku z przemocą  w Twojej rodzinie, zadzwoń pod 

numer 511 586 353 - „Niebieski Telefon zaufania „, funkcjonujący w dni robocze  w 

godz. 8.00- 20.00. 

Jeśli jesteś świadkiem przemocy między małżonkami albo widzisz , że ktoś krzywdzi 

dzieci , może słyszysz przez ściany krzyki. wołanie o pomoc i płacz – zareaguj ! Być może 

jesteś jedyną, która może przerwać przemoc! 

Potrzeba  sporo odwagi  i siły , by zdecydować się na osobistą konfrontację z rodziną, 

u której podejrzewa się przemoc! Nie jest niczym dziwnym  obawa przed reakcją, jednak 

pamiętaj, ze brak reakcji  może doprowadzić do tragedii . jeśli więc jesteś świadkiem 

przemocy  koniecznie zadzwoń na policję i poproś o interwencję. Możesz również 

skontaktować się  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  lub inną organizacją 

wspierającą osoby doświadczające przemocy domowej. 

Dzięki Tobie instytucje pomagające osobom doświadczającym przemocy mogą 

dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. 

 

Powiadom Służby ! 

1 . Niebieska linia 

Ogólnopolski telefon dla ofiar 

przemocy w rodzinie 

WWW. niebieska linia.org 

e- mail: pogotowie@niebieskalinia. 

pl 

tel. 801 120 002 

Czynny: poniedziałek- sobota 

8:00- 22:00 

niedziela i święta 8:00- 16:00 

Dyżury telefoniczne pełnią psychologowie, 

pedagodzy, konsultacje ds. przemocy 

2. Pomarańczowa Linia Informacje i konsultacje dla rodziców 



Poniedziałek – piątek 14:00- 20:00 

Tel. 801 14 00 68 

Porady/ Konsultacje on-line 

www.pomarańczowalinia.pl 

e-mail: 

pomoc@pomarańczowalinia.pl 

dzieci pijących alkohol i zażywające środki 

psychoaktywne (narkotyki, dopalacze, leki 

itp.) 

3. Punkt konsultacyjny problemów 

uzależnień i przemocy w rodzinie 

Radomsko, ul Reymonta 58 

Tel. 44 685 44 52, 44 685 44 53 

-mail: punkt.kon@wp.pl 

Czynny od poniedziałku do piątku 

w godz. 7:30- 17:00 

 

Punkt konsultacyjny udziela informacji na 

temat form pomocy dla rodzin uwikłanych 

w problem alkoholowy i przemoc domowa 

oraz zapewnienie wsparcia na drodze do 

ich rozwiązania. W Punkcie 

Konsultacyjnym znajduje się specjalna 

biblioteka. 

4. Urząd Miasta Radomska 

ul. Tysiąclecia5 

tel.: 44 685 44 85 

www.radomsko.pl 

 

 Zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej dla osób uzależnionych od 

alkoholu, narkotyków, osób zagrożonych 

uzależnieniem, a także doświadczających 

przemocy. 

 Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie skutków stosowania przemocy, 

rozwiania problemów alkoholowych oraz 

problemów narkotykowych adresowanych w 

szczególności do młodzieży 

 Wspomaganie instytucji, 

stowarzyszeń i osób fizycznych 

zajmujących się przeciwdziałaniem 

przemocy, rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych i 

problemów narkomanii 

5. Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Radomsko, ul Reymonta 58 

Tel: 44 685 44 52 

www.profilaktyka.radomsko.pl 

e- mail 

profilaktykaradomsko@home.pl 

 

 MKRPA udziela pomocy 

psychospołecznej rodzinom w 

których występują problem 

alkoholowe oraz przemoc. 

 Podejmuje czynności zmierzające 

do orzeczenia o zastosowaniu 

wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu w zakresie lecznictwa 

odwykowego 

 Wspiera w procesie leczenia 

 Prowadzi działalność 

profilaktyczną 

 Pomocy Procedura niebieskiej 

karty 

 

6. Poradnia leczenia uzależnień 

ul. Jagiellońska 36 (Szpital 

Powiatowy) 

Pomocy udzielają : 

 lekarz psychiatra  

http://www.pomarańczowalinia.pl/
mailto:punkt.kon@wp.pl
http://www.radomsko.pl/
http://www.profilaktyka.radomsko.pl/


tel.: 44 685 48 10  specjaliści psychoterapii uzależnień  

 instruktor terapii uzależnień 

 psycholog  

 

 

7. Przedsiębiorstwo Usług 

Medycznych Cogito „Cieśla i 

Jędrzejczyk” s. c.  

Poradnia Leczenia Uzależnień.  

ul.  Krasickiego 78 

tel.: 504 767 425  

 terapia indywidualna i grupowa  

osób  uzależnionych (alkohol, 

hazard, narkotyki, dopalacze), 

 terapia indywidualna i grupowa  

osób współuzależnionych  

 terapia pogłębiona (osoby 

uzależnione i współuzależnione)  

 nawroty 

 konsultacje i kierowanie do 

placówek specjalistycznych  

  

8.  Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

ul. Kościuszki 12 a, 97- 500 

Radomsko  

tel.: 44 683 28 85 

tel/fax: 44 683 28 55 

www.mops-radomsko.pl 

e-mail:mops@mops-radomsko.pl 

 Zespół Uzależnień I Przemocy 

Tel: 44  683 28 85 wew. 12 

 Dział Pomocy 

 Kierownik Działu: 44683 28 85 

wew. 17  

 Dział Interwencji Pracy 

Środowiskowej : 44 683 28 85 

wew. 73 

 Zespół usług Opiekuńczych : tel. 

44 683 28 85 wew. 32 

 Dział Świadczeń Rodzinnych i 

Alimentacyjnych tel: 44 683 21 84 

wew. 34 

 Sekcja dodatków mieszkaniowych i 

stypendiów szkolnych  

Tel: 44 738 14 16 

 Stanowisko ds. aktywizacji 

zawodowej 

Tel: 44 683 28 85 wew. 49 

 

 

 

 

9. Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

Radomsko, ul A. Krajowej 1a/11 

Tel: 44683 40 13  

Do zadań DDPS należy udzielenie 

świadczen osobom starszym, samotnym, 

rencistom i emerytom zakresie: 

 Organizowanie życia kulturalnego 

 organizowanie zajęć w zakresie 

terapii indywidualnej i grupowej  

 zapewnienie obiad dwudaniowego 

  

10. Środowiskowy dom Samopomocy  

ul. Stara Droga 85 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest 

formą wsparcia dla osób z zaburzeniami 

http://www.mops-radomsko.pl/


Tel: 44 738 15 87 

www.sds.mops-radomsko.pl 

e-mail:sds@mops-radomsko.pl 

psychicznymi oraz niepełnosprawnością 

intelektualną  

 POWIATOWE CENTRUM 

POMOCY RODZINIE 

Radomsko, ul. Piastowska 21 

tel./fax 44 683 20 06, 44 683 44 22 

www.pcpr.radomsko .pl e-mail: 

biuro@pcpr.radomsko.pl 

Czynne od poniedziałku do piątku 

w godz. 7.30 -15.30 

W placówce dyżurują: 

• psycholog - codziennie w godz. 

7.30 - 15.30 

• pracownik socjalny - 

codziennie w godz. 7.30 - 15.30 

• prawnik - w każdy wtorek w 

godz. 15.30 - 16.30. 

Oferta: 

 zapewnienie dzieciom pieczy 

zastępczej w rodzinach zastępczych, 

rodzinnych domach dziecka oraz w 

placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych, 

 organizowanie wsparcia osobom 

usamodzielnianym opuszczającym 

rodziny zastępcze,  

 rodzinne domy dziecka oraz placówki 

opiekuńczo-wychowawcze i 

regionalne placówki opiekuńczo - 

terapeutyczne, przez wspieranie 

procesu usamodzielnienia,  

 szkolenie kandydatów na rodziców 

zastępczych,  

 orzekanie o niepełnosprawności,  

 świadczenia z zakresu rehabilitacji 

społecznej dla osób 

niepełnosprawnych (dofinansowanie 

turnusów rehabilitacyjnych, zakupu 

sprzętu rehabilitacyjnego, 

przedmiotów ortopedycznych, 

środków pomocniczych, likwidacji 

barier architektonicznych i 

technicznych,  

 umieszczanie w domach pomocy 

społecznej na terenie powiatu,  

 udzielanie informacji o prawach i 

uprawnieniach, 

 interwencja kryzysowa, 

 poradnictwo psychologiczne, socjalne 

i prawne. 

 PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO - 

PEDAGOGICZNA 

Radomsko, ul. Piastowska 21 tel. 

44 683 41 14 

www.ppp.radomsko.pl e-mail: 

pppradomsko@wp .pi 

Czynna od poniedziałku do piątku 

w godz. 7.30 - 18.00 Sekretariat: 

7.30-16.00 

Oferta: 

 diagnozy psychologiczne, 

pedagogiczne, logopedyczne, 

surdopedagogiczne, surdologopedyczne, 

tyflopedagogiczne, 

 terapia psychologiczna, logopedyczna, 

pedagogiczna, rehabilitacyjna, terapia z 

wykorzystaniem EEG-Biojeedback i 

Metody Wamkego, terapia rodzin, 

 zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i 

młodzieży, 

 pomoc uczniom w dokonaniu wyboru 

kierunku kształcenia i zawodu, wczesne 

http://www.sds.mops-radomsko.pl/
http://www.pcpr.radomsko/
mailto:biuro@pcpr.radomsko.pl


wspomaganie rozwoju dzieci. 

Korzystanie z pomocy poradni jest 

dobrowolne i nieodpłatne. Porada 

udzielana jest na wniosek rodziców, 

prawnych opiekunów, a także za ich zgodą 

na prośbę innych instytucji. 

W przypadku osób pełnoletnich - na ich 

prośbę. 

 PORADNIA ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO 

Radomsko, ul. Przedborska 39/41 

(parter) 

Planowana nowa lokalizacja: ul. 

Jagiellońska 36 (Szpital 

Powiatowy) 

 

tel. 44 685 47 87 

 

Czynna: 

Poniedziałek, wtorek i środa 7.30 - 

17.00 

Czwartek 7.30-15.30 

Piątek 7.30 - 14.30 

 

Oferta: 

 terapia psychiatryczna 

(farmakoterapia), 

 psychoterapia, 

 porady psychologiczne, 

 interwencje kryzysowe, orzecznictwo 

psychiatryczne, 

 opinie psychiatryczne i 

psychologiczne, 

 testy psychologiczne. 

Poradnia zajmuje się leczeniem psychoz, 

depresji, nerwic, zaburzeń osobowości, 

zespołów otępiennych oraz innych 

zaburzeń psychicznych. 

Przyjmowane są osoby powyżej 18 roku 

życia. Psycholog przyjmuje ze 

skierowaniem od lekarza specjalisty lub 

lekarza rodzinnego. Porady lekarza 

psychiatry nie wymagają skierowania. 

 Przedsiębiorstwo Usług 

Medycznych COGITO „Cieśla i 

Jędrzejczyk” s. c. 

Usługi w ramach umowy z NFZ i 

komercyjne. 

PORADNIA ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO 

Radomsko, ul. Krasickiego 78 

tel. 44 738 12 47 

www.pumcoRito.pl 

e-mail: nzozcogito@interia.pl 

Rejestracja czynna: 

Od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00 - 18.00 

Oferta: 

leczenie psychoz, nerwic, zaburzeń 

afektywnych (depresji) u osób dorosłych - 

porady lekarskie, porady psychologiczne, 

psychoterapia indywidualna i 

psychoterapia grupowa. 

Do psychologa i psychoterapeuty 

wymagane jest skierowanie od lekarza 

specjalisty lub lekarza rodzinnego. 

Porady lekarza psychiatry nie wymagają 

skierowania. 

 Przedsiębiorstwo Usług 

Medycznych COGITO „Cieśla i 

Jędrzejczyk” s. c. 

Usługi w ramach umowy z NFZ i 

komercyjne. 

 

DZIENNY ODDZIAŁ 

PSYCHIATRYCZNY Radomsko, 

ul. Krasickiego 78 tel. 44 738 12 

Oferta: 

 psychoterapia grupowa, 

 terapia zajęciowa, 

 psychoedukacja, 

 zajęcia relaksacyjne, 

 hatha joga. 

Leczenie ze skierowaniem lekarskim. 

http://www.pumcorito.pl/
mailto:nzozcogito@interia.pl


47 

tel. 519 343 112 w godz. 7.30 - 

9.00 

 

Czynny od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00 - 13.00 Pobyt w dni 

powszednie w godz. 8.00 - 13.00 

 KOMENDA POWIATOWA 

POLICJI W RADOMSKU 

Radomsko, ul. Piłsudskiego 56 

Rewir Dzielnicowych: ul. 

Reymonta 51 

www.radomsko.policja.gov.pl e-

mail: 

komenda@radomsko.policia.gov.pl 

 

Służba dyżurna 44 683 54 22 

Oficer dyżurny 44 685 28 11 

Pogotowie policyjne 997 

Policyjny telefon zaufania 44 683 

56 40 

Wydział Dochodzeniowo – 

Śledczy 44 685 28 84 

Wydział Prewencji 44 685 28 49 

Rewir Dzielnicowych 44 685 28 44 

Zespół ds. Nieletnich i Patologii 44 

685 28 41 

Policja podejmuje działania zmierzające do 

zapewnienia bezpieczeństwa i niezbędnej 

pomocy osobie doświadczającej przemocy 

domowej. Wszczyna procedurę Niebieskiej 

Karty oraz dokonuje zatrzymania sprawcy 

przemocy w rodzinie jeśli stwarza on 

bezpośrednie zagrożenie dla życia i 

zdrowia domowników. 

 PROKURATURA REJONOWA 

Radomsko, ul. Tysiąclecia 3  

tel. 44 683 47 70 

e-mail: pr.radonisko@piotrkow-

tryb.po.gov.pl 

Czynna od poniedziałku do piątku 

od godz. 7.30-15.30  

We wtorki do godz. 17.00 

 

Godziny przyjęć interesantów: 

Poniedziałek, środa, czwartek i 

piątek 9.00 - 14.00  

wtorek 9.00-17.00 

Prokuratura prowadzi i nadzoruje 

postępowanie w sprawach karnych. 

Informuje pokrzywdzonych w 

postępowaniu karnym, ale również udziela 

szczegółowych informacji o uprawnieniach 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. 

 SĄD REJONOWY 

Radomsko, ul. Tysiąclecia 3 tel. 

44 685 81 00 www.radomsko. sr. 

gov.pl e-mail: 

poczta@radomsko.sr.gov.pl 

 

Godziny urzędowania: 

poniedziałek 7:30 - 18.00 

wtorek – piątek 7:30 - 15.30 

 

 

http://www.radomsko.policja.gov.pl/
mailto:komenda@radomsko.policia.gov.pl
mailto:pr.radonisko@piotrkow-tryb.po.gov.pl
mailto:pr.radonisko@piotrkow-tryb.po.gov.pl
http://www.radomsko/
mailto:poczta@radomsko.sr.gov.pl


VI Wydział Karny 44 685 81 04 

II Wydział Karny 44 685 81 61 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

44 685 81 71 

Kuratorzy ds. Rodzinnych i 

Nieletnich 44 685 81 73-  

- Kierownik 44 685 81 75 

Kuratorzy dla Dorosłych  

44 685 81 49 

- Kierownik 44 685 81 67 

 

 PEDAGOG SZKOLNY 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 

1 w Radomsku tel. 44 683 44 48, 

ul. Piastowska 17 

http://psp1.radomsko.pl 

e-mail: dyrektorpsp1@radomsko.pl 

W szkole pomocy udziela pedagog 

szkolny, który współpracuje z instytucjami 

i organizacjami w zakresie wspólnego 

oddziaływania na uczniów wymagających 

szczególnej opieki i pomocy 

wychowawczej. Pedagog rozpoznaje 

potrzeby uczniów i analizuje przyczyny 

niepowodzeń szkolnych. Udziela również 

pomocy w eliminowaniu napięć 

psychicznych spowodowanych 

niepowodzeniami szkolnymi, czy 

konfliktami rodzinnymi i rówieśniczymi. 

 KLUB ABSTYNENCKI 

„MOŻNA INACZEJ” 

Radomko, ul. Wyszyńskiego 27 

tel. 696 818 045 

www.abstynent-radomsko.com.pl 

e-mail: moznainaczej (a;wp .pl 

czynny:  

poniedziałek 16.00 - 18.00 

wtorek, środa, piątek 16.00 - 20.00 

niedziela 17.00-20.00 

 

Mityngi Zamknięte: 

Wtorek: Dorosłych Dzieci 

Alkoholików 18:00 – 20:00 

Piątek: Alateen „Przebudzenie” 

18:00 – 20:00 

Piątek: Al. Anon „Nadzieja”  

18:00 – 20:00 

Niedziela: AA Grupa „Beta”  

17:00 20:00 

 

Mityngi Otwarte: 

DDA „Tęcza” - pierwszy wtorek 

miesiąca 18.00 - 20.00  

Al. Anon / Alateen - ostatni piątek 

miesiąca 18.00 - 20.00  

AA „Beta” - ostatnia niedziela 

Klub abstynencki „Można Inaczej”:  

 zrzesza ludzi, którzy nie piją,  

 udziela pomocy osobom zagrożonym 

alkoholizmem,  

 uczy żyć bez alkoholu,  

 promuje działalność kulturalną i 

edukacyjną wśród osób uzależnionych 

i ich rodzin,  

 pomaga odnaleźć radość i sens życia. 

mailto:dyrektorpsp1@radomsko.pl
http://www.abstynent-radomsko.com.pl/


miesiąca 17.00 - 20.00 

 

Zebrania członków i sympatyków 

klubu abstynenckiego w każdy I 

poniedziałek miesiąca 

 ABSTYNENCKI KLUB 

WZAJEMNEJ POMOCY 

„SZANSA” 

 

Radomsko, ul. Jagiellońska 16 tel. 

44 683 20 81, 500 576 377 

www.szansaradomsko.zsawl.pl e-

mail: akwpszansa@wp.pl  

czynny od poniedziałku do piątku 

godz. 17.00 - 20.00 oraz w 

niedzielę godz. 17.00 - 19.00. 

 

Spotkania grupy AA „Maciej” - 

każda niedziela godz. 18.00- 20.00 

Mityng otwarty AA „Maciej” - I 

niedziela miesiąca godz. 18.00-

20.00 

W Klubie Wzajemnej Pomocy „Szansa” 

można uzyskać: 

 pomoc osobom uzależnionym, 

współuzależnionym i ich rodzinom,  

 wiadomości o chorobie alkoholowej,  

 możliwość pracy nad sobą, pomoc w 

utrzymaniu abstynencji,  

 możliwość spędzania wolnego czasu 

na trzeźwo. 

 SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA MŁODZIEŻOWO 

RODZINNA IM. JANA PAWŁA 

II 

 

Klasztor Franciszkanów 

Radomsko, ul. Narutowicza 3 tel. 

781 180 578 

 

www.poradniamripii.bloog.pl -

mail: pm.ipll@interia.pl 

 

Czynna: wtorek i piątek 16.00 – 

19.00 

 

porady psychologiczne – piątek 

16.00 -18.00  

 

doradca rodzinny - wtorek  

16.00 - 18.00 

 

porady dot. życia rodzinnego - 

wtorek 16.00 – 18.00 

 

porady dla narzeczonych - piątek 

16.00 – 18.00 

Oferta: 

 konsultacje psychologiczne,  

 konsultacje i terapie pedagogiczne,  

 konsultacje logopedyczne,  

 warsztaty psychoedukacyjne i 

artterapii, 

 terapia indywidualna i terapia rodzin, 

 dyżur pomarańczowej linii we wtorek i 

piątek 16.00 - 18.00. 

 PARAFIALNA PORADNIA 

RODZINNA przy parafii NMP 

Parafialna Poradnia Rodzinna proponuje 

konsultacje dla małżeństw przeżywających 

http://www.szansaradomsko.zsawl.pl/
mailto:akwpszansa@wp.pl
http://www.poradniamripii.bloog.pl/
mailto:pm.ipll@interia.pl


Królowej Polski 

 

Radomsko, ul. Piastowska 45  

tel. 693 942 016 

e-mail: poradnia 

rodzinna_radomsko@wp.pl 

 

Poradnia czynna jest w środy od 

18.00 do 19.00. 

 

Zapraszamy w każdą środę o godz. 

19.00 na mityng grupy 

samopomocowej Dorosłych Dzieci 

Alkoholików „JUTRZENKA”. 

kryzys. 

W poradni można: 

 uzyskać pomoc w sytuacji kryzysowej 

i konfliktowej (małżeńskiej, 

rodzinnej), 

 skorzystać z konsultacji dla osób 

uzależnionych i ich rodzin. 

 KOMITET NA RZECZ OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE 

„MASZ PRAWO” 

Radomsko, ul. Sienkiewicza 70 

Adres do korespondencji: 97-525 

Wielgomłyny, Trzebce 58 tel. 790 

412 630, 883 474 090 e-mail: 

maszprawo@poczta.onet.pl 

Komitet zajmuje się wszelkimi działaniami 

związanymi z udzielaniem pomocy 

ofiarom przemocy domowej. Prowadzi 

poradnictwo prawne i psychologiczne. 

 CHRZEŚCIJAŃSKIE 

STOWARZYSZENIE 

DOBROCZYNNE 

 

Radomsko, ul. Kopiec 17 tel. 44 

738 18 16 www. chsd.radomsko .pl 

e-mail: zbor@radomsko.kz.pl 

 

Warsztaty terapii zajęciowej: 

poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30 

Oferta: 

 warsztaty terapii zajęciowej, 

 wydawanie odzieży oraz sprzętu 

 rehabilitacyjnego, 

 konsultacje dla osób uzależnionych 

 i ich rodzin - według indywidualnych 

 potrzeb. 

 REGIONALNE OŚRODEK 

POMOCY 

 

STOWARZYSZENIE CENTRUM 

POMOCY „PANACEUM” 

Regionalny Ośrodek Pomocy w 

Radomsku Radomsko, ul. 

Sucharskiego 87a  

 

tel. 44 738 18 74, 508 286 187 

 

Placówka zapewnia 35 miejsc. 

Oferta: 

 

 zakwaterowanie, 

 całodobowe wyżywienie, 

 odzież i obuwie (w miarę możliwości 

 placówki), 

 pomoc w załatwianiu spraw osobistych, 

 pomoc terapeutyczna dla osób z 

problemem alkoholowym. 

 REGIONALNY OŚRODEK 

POMOCY 

 

STOWARZYSZENIE 

CENTRUM POMOCY 

„PANACEUM” 

Oferta: 

 

 zakwaterowanie, 

 całodobowe wyżywienie, 

 odzież i obuwie (w miarę możliwości 

 placówki), 

mailto:radomsko@wp.pl
mailto:maszprawo@poczta.onet.pl
mailto:zbor@radomsko.kz.pl


Regionalny Ośrodek Pomocy w 

Grabach 97 - 540 Gidle, Graby 14 

tel. 34 327 23 45, 500 345 030 

Placówka zapewnia 20 miejsc. 

 pomoc w załatwianiu spraw osobistych. 

 STOWARZYSZENIE 

POMOCY „PRZEBUDZENIE” 

DOM DLA BEZDOMNYCH 

 

97 - 545 Gomunice, Kolonia 

Piaszczyce 1 tel./fax 44 682 47 38, 

661 918 722 www.przebudzenie. 

info e-mail: 

przebudzenie2005@tlen.pl 

 

Zapewnia 35 miejsc noclegowych 

(dodatkowo miejsca na 

dostawkach). 

Oferta: 

 

 pomoc socjalna, 

 pomoc opiekuńczo - wychowawcza,  

 reintegracja społeczna,  

 reintegracja zawodowa. 

 CENTRUM POMOCY 

BLIŹNIEMU MONAR 

MARKOT 

 

97-512 Kodrąb, Klizin 18  

tel. 44 681 96 96 

 

Zapewnia 40 miejsc (kobiety i 

mężczyźni). 

Oferta: 

 

 zakwaterowanie, 

 całodzienne wyżywienie, 

 środki czystości i higieny osobistej (w 

miarę możliwości placówki), 

 odzież i obuwie, 

 pomoc prawna, 

 terapia dla uzależnionych, 

 pomoc w wyrobieniu utraconych 

dokumentów. 

 DOM DLA OSÓB STRASZYCH 

I BEZDOMNYCH MONAR -

MARKOT 

97-512 Kodrąb,  

Wola Malowana 22  

tel. 44 681 93 07, 516 029 553 

Zapewnia 20 miejsc noclegowych. 

Oferta: 

 

 zakwaterowanie,  

 całodzienne wyżywienie,  

 środki czystości i higieny osobistej,  

 odzież i obuwie,  

 pomoc prawna,  

 terapia dla uzależnionych,  

 pomoc w wyrobieniu i uzyskaniu 

utraconych dokumentów. 

 

http://www.przebudzenie/
mailto:przebudzenie2005@tlen.pl

