
Lp. 
 

NAZWA INSTUTUCJI, ORGANIZACJI 
Zakres działań 

ADRES 
TELEFON / ADRES 

INTERNETOWY 

 
1. 
 
 

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Reja 5/2a 

 

� 48 381 04 00 

 
2. 

 
Komenda Miejska Policji w Radomiu  
( Dyżurny) 
Czynna całodobowo 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. 11 Listopada 
37/59 

 

� 997 lub 112 
     48 345 26 20 

 
3. 
 
 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Czynne: 
Poniedziałek – piątek 7:30 – 15.30 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Limanowskiego 
134 

 

� 48 360 87 01,  
     48 360 84 88 
� 48 360 87 06 

 
4. 

 
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego 
Czynne: 
Poniedziałek - niedziela 18.00 – 8.00 

 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Tochtermana 1 
 

  
� 999 lub 112 

 

 
 

5. 

 
Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul.Limanowskiego 
134 

 

� 48 360 1094,  

@ przemoc@mops.radom.pl 

 
6. 

 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  
Zarząd Powiatowy  
 
Zakres działań: 
� udzielanie pomocy rodzinom  

w wykonywaniu zadań opiekuńczo-
wychowawczych; 

� prowadzenie działalności charytatywnej; 
� ochrona dziecka i rodziny przed wszelkimi 

formami przemocy; 
� prowadzenie specjalistycznych placówek 

pomocy rodzinie; 
� tworzenie i prowadzenie programów 

profilaktycznych. 
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
 
Zakres działań: 
� udzielanie pomocy rodzinom  

w wykonywaniu zadań opiekuńczo-
wychowawczych, 

� prowadzenie działalności charytatywnej, 
� ochrona dziecka i rodziny przed wszelkimi 

formami przemocy, 
� prowadzenie specjalistycznych placówek 

pomocy rodzinie, 
� tworzenie i prowadzenie programów 

profilaktycznych. 
 
Czynny całodobowo 7 dni w tygodniu  
Konsultacje codziennie 8:00 – 21:00 

 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Malczewskiego 
20b 
 

 
� 48 362 27 45 
� 48 362 54 61 
Infolinia: 19288 

� www.oik.radom.pl 
    www.tpd.radom.pl 
@ osrodek@tpd.radom.pl 
@ pomoc@tpd.radom.pl 
 
� 48 362 27 45 

� 48 362 54 61 

 

 



 
7. 
 

 
Caritas Diecezji Radomskiej 
 
Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy 
 
Zakres działań: 
� pomoc osobom dorosłym i dzieciom 

doznającym przemocy w rodzinie, 
� terapia indywidualna - realizowana przez 

psychologów/psychoterapeutów, 
� pomoc grupowa – grupa 

wsparcia/terapeutyczna, 
� Konsultacje i poradnictwo prawne, 
� pomoc dzieciom pozbawionym opieki 

rodzicielskiej (ośrodek adopcyjno-
opiekuńczy),  

� pomoc dzieciom z rodzin patologicznych  
� działania opiekuńczo-wychowawcze na rzecz 

dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 
 
Czynne:  
Poniedziałek – piątek 8:00 – 16.00 

 

 
���� 26-604 Radom 
ul. Kościelna 5 
 

 
 

� 48 365 29 29 wew. 24 
� 48 365 10 87 
@ radom@caritas.pl 

� www.radom.caritas.pl 

 

 
8. 

 
Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
 
Zakres działań: 
� świadczenie pomocy rzeczowej  

i żywieniowej osobom bezdomnym, ubogim i 
dotkniętym patologią (Kuchnia dla Ubogich), 

� działalność opiekuńczo-wychowawcza na 
rzecz dzieci z rodzin w trudnej sytuacji 
bytowej (świetlica środowiskowa), 

� organizacja czasu wolnego młodzieży, 
� działalność w zakresie profilaktyki 

alkoholowej 
� Świetlica Środowiskowa: działania 

opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych.   

 
Czynne: 
Poniedziałek – piątek 12:00 – 18:00 

 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Młodzianowska 
124 
 

 

� 48 366 81 03,  w. 15 

℡ 48 360 28 47 

� 502 435 468 

@ caritas@pallotyni.pl 

�www.caritas-pallotyni.pl 

 
9. 

 
Kuria Diecezji Radomskiej 
 
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe 

Ognisko” 
 
Zakres działań: 
� konsultacje i porady psychologiczne, 

prawne, w zakresie mediacji rodzinnych, 
duszpasterskie, 

� systemowa terapia małżeństw i rodzin, 
� terapia indywidualna. 

 
Czynne: 
Poniedziałek - piątek  12.00-20.00 

 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Malczewskiego 1 

 

� 48 383 66 52 

@ 
poradnia@radom.opoka.org.pl 
 



 
10. 

 
Fundacja Diecezji Radomskiej  
„Dać Sercom Nadzieję” 
 
Centrum Psychoterapii Rodzin 
prowadzenie poradnictwa i terapii rodzin  
będących w sytuacjach kryzysowych. 
 
Czynne: 
Poniedziałek – piątek 9:00 – 16:00 
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Malczewskiego 1 
 
���� 26-610 Radom 
ul. Śniadeckich 

 

� 48 340 62 06 
@  fundacja.dsn@wp.pl 
 
 
 
� 48 366-93-78 
@centrum_psychoterapii@w
p.pl 
 
 

 
11. 

 
Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy 
„VICTORIA” 
 
Zakres działań: 
� organizowanie różnych form zajęć 

socjoterapeutycznych; 
� organizowanie obozów rehabilitacyjno-

terapeutycznych; 
� współpraca z różnymi organizacjami  

w zakresie profilaktyki alkoholizmu. 
 
Czynne: 
Poniedziałek – piątek 17:00 – 20:00 

 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Limanowskiego 
75 

 

� 48 383 55 70 

� 691 520 669 

 

@ 

clubvictoria@clubvictoria.pl  

� www.clubvictoria.pl  

 

 

 
12. 

 
 

 
Stowarzyszenie Animatorów  
i Pedagogów Społecznych 
 
Zakres działań: 
� prowadzenie działań wychowawczych 

polegających na bezpośrednich kontaktach z 
dziećmi oraz ich rodzinami w środowisku, 
sprzyjających ich resocjalizacji i reintegracji 
społecznej, 

�  prowadzenie działań z profilaktyki uzależnień, 
edukacji i resocjalizacji oraz wolności od 
uzależnień i stosowania przemocy.  

 

 
 
���� 26-600 Radom 
ul. Śniadeckich 
1/24 

 

�513 559 829 
�514 398 697 
 
@ sapsradom@wp.pl  

�www.pedagogulicy.blogsp

ot.com 

 

 
13. 

 
Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN  
 
Świetlica Środowiskowa,  
Poradnia Profilaktyki Uzależnień, 
 
Ośr. Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych 
od Substancji Psychoaktywnych w Radomiu 
ul.Łąkowa 
 
Zakres działań: 
� działalność opiekuńczo-wychowawcza dla 

dzieci i młodzieży, dożywianie; 
� działalność profilaktyczna, oświatowa; 
� działalność terapeutyczna; 
� indywidualna pomoc osobom opuszczającym 

ośrodek readaptacyjny. 
Poradnia Profilaktyki Uzależnień - prowadzi 
profilaktykę i terapię uzależnień. 
 
Czynne: 
Poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00 

 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Reja 5/1 

 

� 48 362 20 46 

� 800 120 289 (infolinia) 

℡ 48 360 46 05 

 

@ karan@karan.pl  

@ crakaran@o2.pl 

� www.karan.pl  

 



 
14. 

 
Stowarzyszenie „MONAR” 
Poradnia Profilaktyki i Terapii 
Punkt Konsultacyjny 

 
Zakres działań: 
� działalność profilaktyczna  

i terapeutyczna, 
� poradnictwo w zakresie leczenia osób 

uzależnionych, 
� działalność informacyjna w w/w zakresie. 
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Struga 57 A 

 

  � 48 364 76 00 

@ radomporadnia@monar.org 

� www.monar.org 

 
15. 

 
Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii  
i Readaptacji Społecznej MASTERS 
 
Zakres działań: 
� opracowywanie i realizacja programów 

terapeutycznych, profilaktycznych oraz 
edukacyjnych dla uzależnionych, 
niedostosowanych społecznie i ich rodzin; 

� doradztwo i terapia osób dotkniętych 
patologią społeczną i rodzinną; 

� udzielanie pomocy osobom i rodzinom 
obciążonym patologią; 

� wspieranie humanistycznego podejścia do 
osób obciążonych patologią. 

Czynne: 
Poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00 

 

 
���� 26-612 Radom 
ul. Wolanowska 120 

 

� 48 383 73 72 

� 663 367 089 

 

 
16. 

 
Radomskie Towarzystwo Dobroczynności 
 
Zakres działań: 
� udzielanie pomocy i wsparcia osobom i 

rodzinom potrzebującym, 
� działania opiekuńczo-wychowawcze , 

edukacyjne, 
� organizacja i promocja wolontariatu, 
� działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 

 
���� 26-612 Radom 
Plac Jagielloński 15 
(wejście B, lokal 
324) 

 

� 48 384 78 76 

� 48 36 44 703 

 
@ biuro@rtd.radom.pl 
www.rtd.radom.pll 
 
 



 
17. 

 
Fundacja „Chcę i Mogę” 
 
Zakres działań: 
� realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym., 
� wspieranie osób niepełnosprawnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, 
zagrożonych patologizacją, wykluczeniem 
społecznym oraz mających utrudniony dostęp 
do szeroko pojętej nauki, kultury, sportu i 
profilaktyki, dążące do wyrównywania szans; 

� pomoc terapeutyczna dzieciom i młodzieży 
zagrożonej demoralizacją, z rodzin 
alkoholowych, patologicznych i 
dysfunkcyjnych, osobom niepełnosprawnym,  
z zaburzeniami zachowania, dysfunkcjami  
i ich rodzinom. 

 
Punkt konsultacyjny 
Poradnictwo psychologiczne 
Czynne w poniedziałki w godz. 12.15 -14.15 
  
Punkt konsultacyjny dla nauczycieli, rodziców i 
opiekunów czynny w środy w godz. 12.30-14.30 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Struga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Reja 5 (Zespół 
Pracy Socjalnej Nr 
2). 
 
 
ul. 1905 roku 20 
pok. 318 

 

� 608 800 808 

@ chceimoge@vp.pl 

@ kontakt@chceimoge.pl 

� www.chceimoge.pl 

 

� 48 385 87 42 

 

 

 
18. 

 
Stowarzyszenie „Zdążyć z pomocą” 
przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 34 
 
Zakres działań: 
� promowanie modelu „trzeźwego stylu życia”, 

promocja zdrowia; 
� zapobieganie powstawaniu nowych 

problemów alkoholowych i narkomanii; 
� budowanie właściwego środowiska 

wychowawczego; 
� realizacja ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii, przepisów 
w sprawie form działalności wychowawczej  
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem. 
 

 
���� 26–612 Radom 
ul. Miła 18 

 

� 664 723 732 

 

 


