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W P R O W A D Z E N I E 

 
 
 
 

Informator ten przeznaczony jest dla osób, których dotykają problemy 
dysfunkcji lub zaburzeń zdrowia psychicznego – bezpośrednio, jak 
również poprzez bliskich, rodzinę czy znajomych. 
 
Trudne momenty przydarzają się wszystkim. Każdy człowiek  
w życiu napotyka na chwile niepowodzeń, porażek, żałoby, separacji, strat 
materialnych i społecznych, które musi przezwyciężyć. Z reguły nie 
wywołują one szkód w psychice. Lecz jeśli te zdarzenia są szczególnie 
intensywne lub rozciągnięte w czasie, to stają się sytuacjami 
patologicznymi sprawiającymi problemy w funkcjonowaniu osób których 
to bezpośrednio dotyczy jak i ich rodzinom oraz środowisku społecznym. 
 
Jak odróżnić to, co jest normalne, od tego, co nie jest. 
 
Zaburzenia psychiczne są to utrudnienia funkcjonowania społecznego lub 
psychicznego człowieka i charakteryzują się ogromnym bogactwem 
objawów. Zdarza się, że są one bardzo specyficzne. Wówczas mogą być 
łatwo zauważone przez bliskich i przyjaciół chorego. Osoby bez 
wykształcenia medycznego nie powinny zajmować się stawianiem 
diagnoz, ponieważ to należy do lekarzy specjalistów. Warto jednak znać 
podstawowe objawy zaburzeń psychicznych i wiedzieć kiedy i gdzie 
zwrócić się po fachową pomoc. 

 
Najczęściej to osoby z najbliższego otoczenia pomagają podjąć 
decyzję o wizycie u specjalisty. To bardzo ważne, aby wiedzieć, 
jakie objawy mogą świadczyć o występowaniu zaburzeń 
psychicznych. 
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ZABURZENIA  PSYCHICZNE – PODSTAWOWE  

INFORMACJE 
 

 
 

Poniżej przedstawiono znaczenie słów „zdrowie psychiczne”, „dyskomfort psychiczny”  
i „zaburzenie psychiczne”, których pojęcie jest istotne dla rozpoznania i zrozumienia 
problemu. 
  
Zdrowie psychiczne  
 
- w rzeczywistości nie powinno być rozumiane jako brak cierpienia czy konfliktów, ale raczej 
jako zdolność do myślenia w racjonalny sposób i umiejętność radzenia sobie ze zmianami, 
stresami, traumami i stratami, których każdy człowiek w nieunikniony sposób doświadcza  
w trakcie swojego życia. Osoby, które dobrze się czują psychicznie, postrzegają rzeczywistość 
taką, jaka jest, wykazują się inicjatywą, stawiają sobie za cel poprawę życia i mają wysoką 
samoocenę, akceptują zarówno swoje zalety, jak i ograniczenia. 
 
Dyskomfort psychiczny 
 
- to sytuacja cierpienia psychicznego, którą można zdefiniować jako fizjologiczną, ponieważ 
jest związana z momentami obiektywnie stresogennymi, naturalnymi dla życia ludzkiego, jak 
żałoba, porzucenie, rozczarowanie. 
 
Zaburzenie psychiczne 
 
- to sytuacja charakteryzująca się intensywnym cierpieniem psychicznym z powodu stanu 
dyskomfortu spowodowanego przez wcześniejsze stresujące wydarzenie, które nie znalazło 
możliwości ekspresji i w związku z tym rozwiązania  Może tez być spowodowane wysiłkiem 
adaptacyjnym, który jest większy od zasobów danego człowieka i od jego kontekstu 
środowiskowego, narzuconym przez daną sytuację w szczególnym momencie życia. 
 

Sygnały alarmowe 
  
Czasem trudno odróżnić złe samopoczucie o podłożu fizjologicznym od dyskomfortu 
psychicznego oraz określić moment, w którym należałoby zwrócić się o pomoc specjalisty.  
W niektórych przypadkach są to subiektywne odczucia osoby, niezauważalne dla rodziny  
i bliskich, w innych – poważne zaburzenia oczywiste dla otoczenia, ale nieuświadomione sobie 
przez chorego. 
 Istnieją jednak w zachowaniu ludzkim pewne sygnały alarmowe, które powinny skłonić 
do wizyty u lekarza w celu otrzymania porady i – być może – skierowanie na specjalistyczne 
badania.  
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Osoby, które cierpią na zaburzenie psychiczne lub emocjonalne, mogą : 

 

� czuć się całymi dniami lub tygodniami smutne i przygnębione bez szczególnego powodu 

oraz mieć problemy z pozbyciem się tego stanu emocjonalnego; 

� stracić zainteresowanie wykonywaniem czynności uznanych obiektywnie za przyjemne; 

� mieć problemy ze snem ( trudności z zasypianiem, częste przebudzenia w nocy lub 

wcześnie rano) i z łaknieniem; 

� stracić zainteresowanie seksem i mieć problemy w tej sferze życia; 

� ciągle czuć zmęczenie, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności; 

� odczuwać dolegliwości fizyczne, które nie mają podstaw medycznych 

� nadużywać alkoholu lub leków oraz stosować niedozwolone substancje; 

� oddawać się zachowaniom destrukcyjnym, takim jak niebezpieczne rozrywki lub gry 

hazardowe; 

� mieć częste wahania nastrojów ( np. w ciągu tego samego dnia ) być poirytowanym, 

wzburzonym, nerwowym oraz doświadczać ciągłych napięć w relacji z rodziną, przyjaciółmi 

lub współpracownikami; 

� doświadczać nagłych ataków paniki lub strachu; 

� czuć się bezsilnym i zrozpaczonym, mieć poczucie utraty kontroli nad swoim życiem; 

� myśleć, że śmierć byłaby dla nich oraz innych osób wyzwoleniem ( również bez ustalenia 

precyzyjnego planu samobójczego); 

� być rozkojarzone, mieć trudności ze skoncentrowaniem się i logicznym myśleniem; 

� być bardzo podejrzliwe; obawiać się że ktoś chce im wyrządzić krzywdę; 

� widzieć lub słyszeć rzeczy, które w rzeczywistości nie istnieją; 

� kierować się sztywnymi założeniami, od których nie mogą się uwolnić, a które opierają się 

jakiejkolwiek racjonalnej argumentacji; 

� grozić gwałtownymi czynami, być agresywnym dla samych siebie lub innych osób. 

 

Im więcej wyżej opisanych dolegliwości odczuwa dana osoba, tym więcej 

istnieje powodów do obaw, że jej zdrowie psychiczne nie funkcjonuje 

dobrze i należy pójść do lekarza. 
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Kto może zachorować ? 

 

Choroba psychiczna może dotknąć każdego, bez względu na płeć, rasę, stan 

społeczny, aktywność zawodową. Różnica może dotyczyć jedynie typu i częstotliwości 

możliwych zaburzeń. Niektóre choroby pojawiają się w określonym momencie np.  zespoły 

schizofreniczne zazwyczaj pojawiają się w wieku młodzieńczym lub na początku wieku 

dorosłego, autyzm rozpoczyna się w dzieciństwie, zaburzenia odżywiania pojawiają  

u nastolatków. 

 

Przyczyny zaburzeń psychicznych 

Dokładne przyczyny większości chorób psychicznych pozostają nieznane. Wiele chorób 

psychicznych można wyjaśnić tylko poprzez połączenie czynników genetycznych, 

biologicznych, psychologicznych i środowiskowych. Pewne jest tylko, iż stan choroby 

nie jest wynikiem słabości, wad charakteru czy niskiego poziomu wykształcenia,  

a wyleczenie go nie jest wyłącznie kwestią chęci czy autodyscypliny. 

 

Typy zaburzeń psychicznych 

Ustalenie dokładnych granic między jedną patologią a drugą nie zawsze jest łatwe. 

Obszarów wspólnych jest wiele, niekiedy u jednej osoby występuje kilka zaburzeń 

jednocześnie. 

 

Najczęstsze patologie 

Do najczęściej występujących patologii psychicznych powinny zostać zaliczone: 

zaburzenia nastroju, kontroli impulsów, lękowe, żywieniowe, psychozy oraz uzależnienia. 

 

Zaburzenia lękowe 

- charakteryzują się reakcją strachu lub przerażenia, której towarzyszą nerwowość  

i niepożądane oznaki fizyczne (takie jak: tachykardia i pocenie się), na przedmioty lub 

sytuacje.  Zaburzenia lękowe stwierdza się, gdy osoba reaguje w sposób nieadekwatny do 

sytuacji, kiedy nie udaje jej się kontrolować własnych reakcji lekowych lub kiedy lęk 

przekłada się na wykonywanie normalnych czynności. 
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Zaburzenia lękowe są grupą stanów, w których znajduje swoje miejsce: zaburzenie 

lękowe uogólnione, kiedy wszystko wydaje się źródłem obaw; zaburzenie wywołane  

stresem postraumatycznym, w którym rozpoznaje się wyraźnie sprecyzowany moment 

traumatyczny; zaburzenia obsesyjno - kompulsywne charakteryzujące się obecnością 

obsesji ( sztywnych założeń) i kompulsji (rytuałów powtarzanych w celu opanowania lęku, 

najczęściej bezskutecznie); zaburzenia wynikające z ataków panik z symptomami 

fizycznymi bardzo intensywnymi i skoncentrowanymi w krótkim okresie, ale 

wystarczająco intensywnie, aby wywołać paraliżujący lęk; zaburzenie wynikające z lęku 

społecznego, który można rozumieć jako chorobliwą nieśmiałość; specyficzne fobie, 

ograniczone do określonego obiektu, często występujące np. u dzieci. 

 

Zaburzenia nastroju 

Zalicza się do nich zarówno zespoły depresyjne zdominowane trwale przez głęboki 

smutek i zwolnienie psychomotoryczne, jak i zaburzenia dwubiegunowe, które 

charakteryzują się przeplataniem stanów głębokiego smutku i innych symptomów 

depresji ze stanami maniakalnej chorobliwej egzaltacji, połączonej z nadmierną pewnością 

siebie (często wykraczająca poza własne rzeczywiste zdolności lub możliwości), 

hiperaktywnością czy uderzająca rozmownością. Tylko pozornie mogą się one wydawać 

pożądanymi cechami pozytywnymi, w rzeczywistości wskazują na poważne 

niebezpieczeństwa fizyczne, ekonomiczne i rodzinne.  

 

  Depresja uznawana jest za czwarty, pod względem ważności, problem 

zdrowotny na świecie. Jest to stan chorobowy, definiowany obecnie jako zaburzenie 

nastroju, który wymaga odpowiedniego leczenia. Przy aktualnym stanie wiedzy nie jest 

znana dokładna przyczyna depresji. Prowadzone badania wykazały, że na powstanie 

depresji mogą mieć wpływ czynniki genetyczne, biologiczne i psychologiczne  

w połączeniu ze stresującymi wydarzeniami. Szczególnie podatne na depresję są osoby  

o niskim poczuciu własnej wartości, stale pesymistycznie patrzące na siebie i świat oraz 

szybko ulegające stresom. 

      Pacjenci z depresją charakteryzują się silnym poczuciem rozpaczy z utratą 

chęci do życia: nic nie ma dla nich sensu, nie potrafią się niczym cieszyć, nie widzą siebie  

przyszłości i nie mają planów, spada ich samoocena, czemu towarzyszy poczucie winy  

i samooskarżanie. Mimika takich osób staje się jednostajna z ciągłym wyrazem bólu, 

obserwuje się skąpość wypowiedzi i dochodzi do spowolnienia ruchowego; doświadczają 
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oni także uczucia stałego zmęczenia, któremu często towarzyszy utyskiwanie na 

przeróżne dolegliwości fizyczne (ból głowy, zawroty głowy, dolegliwości żołądkowo-

jelitowe). Rzadziej występuje stan podniecenia psychoruchowego  

z towarzyszącym mu lękiem. Często przyznają, że nie są już zdolni do odczuwania emocji, 

czują się obojętni i nijacy, tracą wszelki rodzaj inicjatywy, nie dbają o siebie, zaniedbują 

higienę osobistą i ubiór, skarżą się na zaburzenia pamięci i koncentracji. 

Osoba dotknięta depresją jest zazwyczaj świadoma własnej choroby, która stanowi 

radykalną zmianę w jego funkcjonowaniu. Dotyczy to zwłaszcza osób uprzednio 

aktywnych, dobrze sytuowanych, które w wyniku choroby stają się niezdolne do 

zajmowania się sobą. Depresja ma poważny wpływ na funkcjonowanie osoby  

w społeczeństwie, w pracy i w rodzinie, stanowiąc nie tylko dramatyczny problem 

pacjenta i członków rodziny, ale także przyczynę wysokiego kosztu społecznego. 

Depresję należy traktować jako poważną chorobę, która wymaga 

specjalistycznego leczenia. Leczenie farmakologiczne, czasami połączone ze 

wsparciem psychologicznym, może w większości przypadków doprowadzić do 

pełnej poprawy stanu pacjenta. 

Depresja u osoby starszej 

W przypadku depresji u osoby starsze istnieje duże ryzyko nierozpoznania, gdyż objawia 

się ona często w sposób podstępny i nietypowy. Oceniono, że tylko 25% przypadków 

depresji w wieku podeszłym zostaje rozpoznanych przez lekarzy pierwszego kontaktu, 

często jedynych, z którymi mają kontakt pacjenci. Są to bardzo istotne dane, gdyż 

najczęściej depresja nie tylko jest wyjątkowo nieprzyjemnym stanem, ale także 

potencjalnie zagraża życiu: badanie wykazało, że 90% osób starszych zmarłych  

w wyniku samobójstwa w ciągu 3 mies. poprzedzających to zdarzenie miało wizytę  

u swojego lekarza prowadzącego. Z tego wynika, że w większości przypadków lekarze nie 

rozpoznali objawów świadczących o zagrożeniu samobójstwem. 

 

Zaburzenia psychotyczne 

Ta grupa patologii wiąże się wyraźnie ze strukturą myśli oraz schematami świadomości 

samego siebie. Do najpowszechniejszych symptomów psychozy powinny zostać zaliczone 

halucynacje, które polegają na postrzeganiu nieistniejących obrazów, głosów lub 

dźwięków, i urojenia lub też zaburzenia myśli zdominowane przez mylne przekonania, 



            VVaaddeemmeeccuumm    zzddrroowwiiaa  ppssyycchhiicczznneeggoo  ii  jjeeggoo  zzaabbuurrzzeeńń  ––  ggddzziiee  sszzuukkaaćć  ppoommooccyy  

Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej   
Referat ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
Centrum Organizacji Pozarządowych    
     

                                                   
                                                                 9 

 

które nie podlegają logicznemu rozumowaniu. W odróżnieniu od zaburzeń afektywnych 

(lęków i nastroju), w którym symptomy są chorobowym spotęgowaniem normalnych 

odczuć ( lęku, smutku, radości), mających swoja funkcje fizjologiczną, te dwa rodzaje 

zaburzeń psychotycznych są zawsze patologiczne.  

 

Zaburzenia odżywiania  

Zaburzenia, które charakteryzują się obecnością skrajnych i irracjonalnych emocji, odczuć, 

postaw i zachowań dotyczących jedzenia i własnej wagi. Do najczęstszych 

i najbardziej widocznych zaburzeń odżywiania należą anoreksja –zdominowana przez 

odrzucenie odżywiania się z powodu strachu przed przytyciem (nawet w stanie skrajnego 

wychudzenia) oraz bulimia – charakteryzująca się nawracającymi epizodami przejadania 

się, po których często następują zachowania eliminacji pokarmu (takie jak sprowokowane 

wymioty lub zachowania mające na celu uniknięcia przyrostu wagi). Nie powinno się 

jednak zapominać o przejadaniu się, po którym nie występują zachowania kompensacyjne, 

ponieważ mogą one prowadzić do pewnego typu otyłości na podłożu psychogennym.  

Charakterystyczną cechą tych zaburzeń jest to, że uderzają one w jedną z najbardziej 

normalnych funkcji fizjologicznych (odżywianie). Źródło tego zaburzenia wykracza poza 

obręb rzeczywistych symptomów. Innymi słowy, zaburzenia łaknienia oraz wagi (zbyt 

duża lub zbyt niska) są oznakami głębokiego dyskomfortu psychicznego. Istotne jest aby 

terapie dążyły do rozwiązania holistycznego, leżącego u podstaw problemu. 

 

Chorobliwe uzależnienia i zaburzenia kontroli impulsów 

Są to stany psychiatryczne bardzo obecnie rozpowszechnione. Osoby dotknięte 

zaburzeniem kontroli impulsów wydają się w szczególności niezdolne do kontrolowania  

własnych odruchów lub agresywnych zachowań względem przedmiotów lub osób, 

włączając w to samych siebie. Przykładami mogą być piromania i kleptomania. 

Uzależnienia od alkoholu i narkotyków występują najczęściej, ale w ostatnich latach 

dołączyły do nich nowe, takie jak kompulsywne uzależnienie od zakupów czy gier 

hazardowych. Dziedziny, które mogą uzależniać są nieograniczone: internet, seks  

a nawet praca. Te zaburzenia wymieniane są razem z zaburzeniami kontroli impulsów 

ponieważ często się ze sobą łączą. Jednak zbyt gorączkowe poszukiwanie istoty  

i obiektu uzależnienia może prowadzić do zlekceważenia odpowiedzialności za swoje 

czyny i prawa innych osób. 
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Pamiętajmy !  
 

Niektóre sygnały ostrzegawcze : 
 

 
Uwaga ! 
 
Z porady i leczenia u specjalisty - psychiatry możemy korzystać BEZ 
SKIEROWANIA. 
 
Niniejsze Vademecum zawiera wykaz radomskich placówek ochrony 
zdrowia świadczących usługi z zakresu zdrowia psychicznego.  
 
 

 

Jeśli u kogoś z bliskich występuje którykolwiek z wymienionych tu symptomów, 
może on potrzebować pomocy specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego: 

• Utrzymujący się smutek lub drażliwość  

• Unikanie kontaktów z ludźmi  

• Nietypowe wahania nastroju  

• Niepohamowany gniew  

• Agresywne zachowania  

• Nadużywanie substancji uzależniających  

• Nasilone stany lękowe  

• Paniczny strach przed przytyciem  

• Wyraźne zmiany zwyczajów żywieniowych lub zaburzenia snu  

• Uporczywe koszmary  

• Zaburzenia myślenia  

• Omamy lub halucynacje  

• Myśli o śmierci lub samobójstwie 

• Brak umiejętności radzenia sobie z trudnościami i codziennymi zajęciami  

• Zaprzeczanie oczywistym problemom  

• Liczne niewyjaśnione dolegliwości fizyczne  
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PRAWO  WOBEC  PROBLEMÓW  PSYCHICZNYCH 

 
 

PRAWO: 

 

Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym 

człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi 

należy do obowiązków państwa 

 

W Polsce prawne aspekty leczenia psychiatrycznego normalizuje Ustawa o Ochronie Zdrowia 

Psychicznego z 1994 roku. Potem kilkakrotnie nowelizowana stanowi wykładnię  

w zagadnieniach takich jak leczenie bez zgody, przymus bezpośredni itd. 

 

Wybrane zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  

( tekst jednolity z 1 lipca 2011 roku Dz. U. Nr 112 poz. 654). 

Art. 1. 1. Ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej  
i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. 

2. W działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia  
i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki 
wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i 
prawne. 
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Art. 2.  1. Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących  
w szczególności: 

1) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, 

2) zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej 
opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku 
rodzinnym i społecznym, 

3) kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych,  
a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez działania określone  
w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

3. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego określa w szczególności: 

1) okres jego obowiązywania, 

2) diagnozę sytuacji i zagrożeń dla zdrowia psychicznego, w tym zróżnicowań regionalnych, 

3) cele główne i cele szczegółowe, 

4) podmioty biorące udział w jego realizacji, 

5) sposób realizacji zadań, 

6) niezbędne działania legislacyjne, w szczególności mające na celu zapewnienie 
przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi. 

4. Prowadzenie działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego 
należy do: 

1) zadań własnych samorządów województw, powiatów i gmin, 

2) zadań Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ministrów właściwych ze względu na charakter 
działań określonych w programie. 

5. Wskazane w ust. 4 pkt 1 działania polegają w szczególności na: 

1) promowaniu zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, 

2) zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej  
i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku 
społecznym, rodzinnym i zawodowym. 



            VVaaddeemmeeccuumm    zzddrroowwiiaa  ppssyycchhiicczznneeggoo  ii  jjeeggoo  zzaabbuurrzzeeńń  ––  ggddzziiee  sszzuukkaaćć  ppoommooccyy  

Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej   
Referat ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
Centrum Organizacji Pozarządowych    
     

                                                   
                                                                 13 

 

6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, Narodowy Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego, uwzględniając zagadnienia, o których mowa w ust. 3, oraz biorąc pod uwagę 
konieczność ochrony praw osób z zaburzeniami psychicznymi. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia przedkłada Radzie Ministrów, w terminie do dnia 
30 września każdego roku, informację o realizacji działań wynikających z Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w roku poprzednim. 

8. Rada Ministrów składa corocznie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do dnia 
31 października, informację o realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego w roku poprzednim. 

(…) 

i dalej :  

Art. 4. 1. Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego są 
podejmowane przede wszystkim wobec dzieci, młodzieży, osób starszych i wobec osób 
znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 

1) stosowanie zasad ochrony zdrowia psychicznego w pracy szkół, placówek systemu 
oświaty, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz w jednostkach 
wojskowych, 

2) tworzenie placówek rozwijających działalność zapobiegawczą, przede wszystkim 
poradnictwa psychologicznego, oraz placówek specjalistycznych, z uwzględnieniem 
wczesnego rozpoznawania potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, 

3) wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia 
psychicznego, 

4) rozwijanie działalności zapobiegawczej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego przez 
podmioty lecznicze, 

5) wprowadzanie zagadnień ochrony zdrowia psychicznego do programu przygotowania 
zawodowego osób zajmujących się wychowaniem, nauczaniem, resocjalizacją, leczeniem  
i opieką, zarządzaniem i organizacją pracy oraz organizacją wypoczynku, 

6) podejmowanie badań naukowych służących umacnianiu zdrowia psychicznego  
i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, 

7) uwzględnianie zagadnień zdrowia psychicznego w działalności publicznych środków 
masowego przekazu, a zwłaszcza w programach radiowych i telewizyjnych. 
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3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób organizowania i prowadzenia 
działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom 
psychicznym, uwzględniając potrzebę zapewnienia właściwej koordynacji podejmowanych 
działań i udziału w nich podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2.  

Art. 5. Opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi jest wykonywana  
w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej - w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej  
i środowiskowej oraz w domach pomocy społecznej. 

Art. 6. 1. Samorząd województwa zgodnie z potrzebami wynikającymi w szczególności  
z liczby i struktury społecznej ludności województwa tworzy i prowadzi podmioty lecznicze 
udzielające świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

(…) 

i dalej: 

Art. 6a.  Powiat organizuje i zapewnia usługi w odpowiednim standardzie w domach pomocy 
społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Domy 
te są tworzone na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). 

Art. 7. 1. Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo bez względu na stopień 
upośledzenia organizuje się naukę i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, w szczególności  
w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach 
rehabilitacyjno-wychowawczych, w domach pomocy społecznej i podmiotach leczniczych,  
a także w domu rodzinnym. 

2. Dla osób, o których mowa w ust. 1, organizuje się również rehabilitację leczniczą, 
zawodową i społeczną. Rehabilitacja i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są bezpłatne. 
Opieka niezbędna do prowadzenia rehabilitacji i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
wchodzi w zakres tych czynności. 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw zabezpieczenia społecznego i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi,  
w drodze rozporządzenia, warunki i sposób organizowania zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, 
uwzględniając potrzebę zapewnienia jakości i dostępności tych zajęć. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, cele, rodzaje, zakres 
programowy, wymiar czasu, sposób prowadzenia i dokumentowania zajęć rehabilitacji 
społecznej organizowanych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz sposób nagradzania uczestników tych zajęć, uwzględniając charakter 
potrzeb osób przebywających w tych jednostkach oraz konieczność promocji zdrowia 
psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznych. 
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5. Naukę, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitację mogą także organizować 
podmioty wymienione w art. 1 ust. 2. 

Art. 8. 1. Jednostki organizacyjne i inne podmioty działające na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej, zwane dalej „organami do spraw pomocy społecznej”, w porozumieniu  
z podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej organizują na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które 
z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu 
codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie 
edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych. 

2. Oparcie społeczne polega w szczególności na: 

1) podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego 
życia, 

2) organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, 
organizacji społecznych i instytucji, 

3) udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach określonych 
w ustawie o pomocy społecznej. 

Art. 9. 1. Usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób  
z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc mieszkaniowa, jako forma usługi opiekuńczej, może 
polegać między innymi na udostępnianiu miejsca w środowiskowym domu samopomocy. 

2. Środowiskowe domy samopomocy stosownie do potrzeb są organizowane, prowadzone  
i finansowane przez organy do spraw pomocy społecznej na zasadach określonych  
w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Środowiskowe domy samopomocy mogą być także 
tworzone przez podmioty wymienione w art. 1 ust. 2. 

3. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi udziela 
osobie w niej przebywającej, adekwatnie do potrzeb i stanu zdrowia tej osoby, pomocy  
w korzystaniu przez nią ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie przepisów  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

4. Zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, są realizowane jako zadania zlecone gminom przez 
administrację rządową w ramach pomocy społecznej. 

(…)  

i dalej: 

Art. 10.  1. Za świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej 
udzielane osobie, o której mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) i b), przez świadczeniodawcę, który 
zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 132 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, 
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poz. 1110 i Nr 138, poz. 1154), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, nie pobiera się od tej 
osoby opłat. 

2. Osobom, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b, przebywającym w szpitalu 
psychiatrycznym przysługują ponadto produkty lecznicze, wyroby medyczne, wyroby 
medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie 
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 
107, poz. 679), i środki pomocnicze, za które nie pobiera się od tych osób opłat. 

3. Osobom, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b, przysługują także produkty lecznicze  
i wyroby medyczne, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów 
medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywne 
wyroby medyczne do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r.  
o wyrobach medycznych, na zasadach określonych w art. 37 ustawy o świadczeniach. 

Art. 10a. 1. Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital 
psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. 

2. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa w ust. 1, przysługuje również jej 
przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. 

3. Świadczeniodawca informuje osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, o zakresie działania  
i sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, o którym mowa 
w art. 10b ust. 1.  

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mają prawo w szczególności do: 

1) przekazania ustnych i pisemnych skarg dotyczących naruszenia praw osoby, o której mowa 
w ust. 1, 

2) spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w warunkach 
zapewniających swobodę wypowiedzi, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 
takiej potrzeby, 

3) uzyskania informacji o rozstrzygnięciu zgłoszonej sprawy. 

Art. 10b. 1. Ochrona praw osób, o których mowa w art. 10a ust. 1, należy do zadań 
Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. 

2. Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy w szczególności: 

1) pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami 
pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego, 

2) wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg tych osób, 
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3) współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym 
tych osób, 

4) inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób 
korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny. 

3. W zakresie zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala 
Psychiatrycznego współpracuje z: 

1) Rzecznikiem Praw Obywatelskich, 

2) Rzecznikiem Praw Dziecka, 

3) konsultantem krajowym i konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie psychiatrii. 

4. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w celu realizacji zadań, o których mowa 
w ust. 1 i 2, ma prawo: 

1) wstępu do pomieszczeń szpitala psychiatrycznego związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych, 

2) występowania z wnioskiem do personelu podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów  
o działalności leczniczej, w szczególności do lekarza prowadzącego, ordynatora oddziału 
psychiatrycznego (lekarza kierującego oddziałem) lub kierownika podmiotu leczniczego, oraz 
do podmiotu tworzącego w rozumieniu tej ustawy, o podjęcie działań zmierzających do 
usunięcia przyczyny skargi lub zaistniałych naruszeń, 

3) wglądu w dokumentację medyczną za zgodą osoby, o której mowa w art. 10a ust. 1, jej 
przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego, 

4) porozumiewania się z osobami, o których mowa w art. 10a ust. 1 i 2, bez udziału innych 
osób. 

5. Kierownik zapewnia Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego warunki do 
wykonywania jego zadań, w szczególności: 

1) umożliwia przyjmowanie skarg, o których mowa w art. 10a ust. 4 pkt 1, przez Rzecznika, 

2) udostępnia pomieszczenia przeznaczone do odbywania spotkań z osobami, o których 
mowa w art. 10a ust. 1 i 2.  

(…) 
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Fragmenty ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dotyczące sytuacji,  
w których możliwe jest umieszczenie osoby w szpitalu psychiatrycznym bez 
jej zgody: 

� Art. 23 ustawy mówi: 

1. Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody 
wymaganej w art. 22 tylko wtedy, jeżeli jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że  
z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych 
osób. 

� Art. 24 ustawy mówi: 

1. Osoba, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń 
psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób,  
a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie, może być przyjęta bez zgody 
wymaganej w art. 22 do szpitala w celu wyjaśnienia tych wątpliwości. 
2. Pobyt w szpitalu, o którym mowa w ust. 1, nie może trwać dłużej niż 10 dni. 

� Ponadto art. 29 ustawy mówi: 

1. Do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta, bez zgody wymaganej w art. 22, 
osoba chora psychicznie: 
1) której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje 
znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bądź 
2) która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,  
a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie 
poprawę jej stanu zdrowia. 
2. O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w ust. 1, bez jej 
zgody, orzeka sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej osoby – na wniosek jej małżonka, 
krewnych w linii prostej, rodzeństwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej 
nad nią faktyczną opiekę. 
3. W stosunku do osoby objętej oparciem społecznym, o którym mowa w art. 8, wniosek może 
zgłosić również organ do spraw pomocy społecznej. 
 

PRAWA  PACJENTA  W SZPITALU  PSYCHIATRYCZNYM 
 

Przyjęcie do szpitala za zgodą pacjenta 

1. Przyjęcie do szpitala osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego 
następuje za pisemną zgodą tej osoby na podstawie ważnego skierowania do szpitala, jeżeli 
lekarz wyznaczony do tej czynności, po jej osobistym zbadaniu, stwierdzi wskazania do 
przyjęcia. Natomiast w nagłych przypadkach, w szczególności w przypadku braku możliwości 
uzyskania pomocy lekarskiej przed zgłoszeniem się do szpitala, osoba  
z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego, za jej pisemną 
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zgodą, bez skierowania (art. 22 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.  
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą  
o ochronie zdrowia psychicznego"). 
 
2. Jeżeli przyjęcie do szpitala psychiatrycznego dotyczy osoby pełnoletniej całkowicie 
ubezwłasnowolnionej, zdolnej do wyrażenia zgody, wymagane jest również uzyskanie zgody 
tej osoby na przyjęcie. W przypadku sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia do szpitala 
psychiatrycznego pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego, zgodę na przyjęcie do szpitala 
wyraża sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (art. 22 ust. 4 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 
 
Przyjęcie do szpitala bez zgody pacjenta   
 
1. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie lub osoby upośledzonej 
umysłowo niezdolnej do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do szpitala 
psychiatrycznego i leczenia następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadkach nagłych przyjęcie do szpitala 
psychiatrycznego może nastąpić bez wcześniejszego uzyskania zgody sądu opiekuńczego.  
W takim przypadku lekarz przyjmujący ma obowiązek, o ile to możliwe, zasięgnięcia pisemnej 
opinii innego lekarza, w miarę możliwości psychiatry, albo pisemnej opinii psychologa (art. 22 
ust. 2 i ust. 2a ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 
 
2. Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody 
wymaganej w art. 22 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, tylko wtedy, gdy jej 
dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu choroby zagraża bezpośrednio 
swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego). 
 
3. O przyjęciu do szpitala psychiatrycznego decyduje lekarz wyznaczony do tej czynności po 
osobistym zbadaniu pacjenta (po uprzedzeniu o przyczynach przeprowadzenia badania)  
i zasięgnięciu w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. Lekarz 
ten jest obowiązany wyjaśnić choremu przyczyny przyjęcia do szpitala bez zgody  
i poinformować go o jego prawach (art. 21 ust. 2, art. 23 ust. 2 i ust. 3 ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego). 
 
4. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego wymaga zatwierdzenia przez ordynatora (lekarza 
kierującego oddziałem) w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia. Kierownik szpitala zawiadamia 
o tym sąd opiekuńczy miejsca siedziby szpitala w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia (art. 23 
ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 
 
5. Postępowanie przed sądem opiekuńczym umarza się, jeżeli pacjent, po przyjęciu bez zgody, 
wyraził następnie zgodę na pobyt w tym zakładzie, po uprzednim wysłuchaniu tej osoby (art. 
26 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 
 
W trakcie hospitalizacji jako pacjent masz prawo do:    
 
1.Bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz do 
bezpłatnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, jeżeli 
Jesteś osobą chorą psychicznie (wskazującą zaburzenia psychotyczne) lub upośledzoną 
umysłowo, nawet jeżeli nie Jesteś osoba ubezpieczoną (art. 10 ust. 1 i ust. 2, art. 3 pkt 1 lit. a  
i b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 
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2.Tego, aby personel medyczny przy wyborze rodzaju i metod postępowania leczniczego, brał 
pod uwagę nie tylko cele zdrowotne, ale także Twój interes i inne Twoje dobra osobiste,  
i dążył do osiągnięcia poprawy stanu zdrowia w sposób najmniej dla Ciebie uciążliwy(art. 12 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 
 
3.Porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami (art. 13 ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego). 
 
4.Niekontrolowania Twojej korespondencji (art. 13 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 
 
5.Uzyskania pomocy w ochronie Twoich praw jako pacjenta w szczególności: 
     a) do spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w warunkach 
zapewniających swobodę wypowiedzi, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 
takiej potrzeby, 
     b) przekazywania ustnych i pisemnych skarg w zakresie dotyczącym naruszenia Twoich 
praw oraz uzyskania informacji o rozstrzygnięciu zgłoszonej przez Ciebie sprawy, 
     c) uzyskania informacji o rozstrzygnięciu zgłoszonej sprawy. 
  
6.Uzyskania zgody ordynatora na okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania  
z zakładu (przepustki), jeżeli nie zagraża to Twojemu życiu albo życiu i zdrowiu innych osób 
(art. 14 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 
 
7.Nieutrwalania Twoich oświadczeń obejmujących przyznanie się do popełnienia czynu 
zabronionego pod groźbą kary w dokumentacji dotyczącej badań lub przebiegu Twojego 
leczenia (art. 51 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 
 
8.Zapoznania Cię przez lekarza z planowanym postępowaniem leczniczym (art. 33 ust. 2 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 

9.Wyrażenia odrębnej zgody lub zgody Twojego przedstawiciela ustawowego na świadczenia 
zdrowotne stwarzające podwyższone ryzyko takich jak: 

1) punkcja podpotyliczna lub lędźwiowa przeprowadzana w celu pobrania płynu  mózgowo-  
rdzeniowego lub podania leków; 

   2) leczenie metodami śpiączkowymi (śpiączki atropinowe, śpiączki insulinowe); 

   3) leczenie elektrowstrząsami 

Masz prawo również do otrzymania od lekarza informacji o dających się przewidzieć skutkach 
świadczeń zdrowotnych wymienionych powyżej (§ 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia  
i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych 
wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego (Dz. U. Nr 100, 
poz. 503)). 

10.Uprzedzenia Cię o zastosowaniu wobec Twojej osoby środka przymusu bezpośredniego 
przed tym zanim środek ten zostanie podjęty oraz zachowania szczególnej ostrożności  
i dbałości o Twoje dobro przez personel medyczny w trakcie stosowania środka przymusu 
bezpośredniego (art. 18 ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 
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11.Tego, aby przymus bezpośredni w formie unieruchomienia lub izolacji na zlecenie lekarza 
nie mógł trwać dłużej niż 4 godziny. Jednakże w razie potrzeby lekarz, po osobistym zbadaniu 
Twojej osoby, może przedłużyć unieruchomienie na następne okresy 6-godzinne (§ 9 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r.  
w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 103 poz. 514) zwanego 
dalej: "rozporządzeniem w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego"). 

12.Krótkotrwałego uwalniania od unieruchomienia w celu zmiany pozycji lub zaspokojenia 
potrzeb fizjologicznych i higienicznych, nie rzadziej niż co 4 godziny (§14 ust. 1 pkt 2 
rozporządzenia w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego). 

13.Zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy  
o ochronie zdrowia psychicznego wszystkiego, o czym powezmą wiadomość w związku  
z wykonywaniem powyższych czynności z wyjątkiem określonych w w/w ustawie sytuacji, 
gdy osoby te są zwolnione zachowania tajemnicy (art. 50 ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego). 

14.Tego, aby zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w szpitalach psychiatrycznych oraz domach 
pomocy społecznej, nie były podporządkowane celom gospodarczym (art. 15 ust. 1 ustawy  
o ochronie zdrowia psychicznego). 

15.Tego, aby kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w razie stwierdzenia, że 
Twój przedstawiciel ustawowy nie wykonuje należycie swoich obowiązków wobec Twojej 
osoby, zawiadomił o tym sąd opiekuńczy miejsca Twojego zamieszkania (art. 17 ustawy  
o ochronie zdrowia psychicznego). 

16.Złożenia wniosku do sądu opiekuńczego miejsca siedziby szpitala psychiatrycznego  
o ustanowienie kuratora, jeżeli uważasz, iż w czasie pobytu w szpitalu potrzebujesz pomocy 
do prowadzenia wszystkich swoich spraw albo spraw określonego rodzaju (art. 44 ust. 1 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 

17.Wysłuchania Cię przez sędziego wizytującego nie później niż w terminie 48 godzin od 
otrzymania przez sąd opiekuńczy zawiadomienia od kierownika szpitala psychiatrycznego, 
jeżeli zostałeś przyjęty w trybie art. 23 (osoba chora psychicznie przyjęta, gdy jej 
dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio 
własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób), art. 24 (osoba, której dotychczasowe 
zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio 
swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora 
psychicznie, pobyt w szpitalu nie może trwać dłużej niż 10 dni) oraz art. 28 (w razie cofnięcia 
poprzednio wyrażonej zgody na hospitalizacje) (art. 45 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego). 

18.Złożenia wniosku o adwokata z urzędu w toczącym się postępowaniu przed sądem 
opiekuńczym w sprawach określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego (art. 48 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 

19.Złożenia odwołania od postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie przyjęcia do 
szpitala psychiatrycznego bez Twojej zgody, do sądu drugiej instancji (art. 42 i art. 47 ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego). 
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20.Złożenia w dowolnej formie wniosku o nakazanie wypisania Cię ze szpitala 
psychiatrycznego - jeżeli jesteś hospitalizowany za swoja zgodą (art. 36 ust. 1 ustawy  
o ochronie zdrowia psychicznego). 

21.Złożenia w dowolnej formie, wniosku o nakazanie wypisania Cię ze szpitala 
psychiatrycznego, nie wcześniej niż po upływie 30 dni od uprawomocnienia się 
postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie przyjęcia do szpitala lub dalszego leczenia 
bez Twojej zgody. O Twoim wypisie postanawia ordynator (lekarz kierujący oddziałem), jeżeli 
uzna, iż ustały przewidziane w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego przyczyny przyjęcia  
i pobytu Twojej osoby w szpitalu psychiatrycznym (art. 35 ust. 1 i art. 36 ust. 1 i ust. 2 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 

22.Wystąpienia do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się szpital psychiatryczny  
o nakazanie wypisania Twojej osoby ze szpitala psychiatrycznego, w razie odmowy 
wypisania. Wniosek powinieneś złożyć w terminie 7 dni od powiadomienia Twojej osoby  
o odmowie wypisania oraz o terminie i sposobie złożenia wniosku (art. 36 ust. 3 ustawy  
o ochronie zdrowia psychicznego). 
 
23.Przyjęcia za swoją zgodą (lub Twojego przedstawiciela ustawowego) do domu pomocy 
społecznej, jeżeli nie jesteś w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych  
i nie masz możliwości korzystania z opieki innych osób, a potrzebujesz stałej opieki  
i pielęgnacji, lecz nie wymagasz leczenia szpitalnego (art.38 ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego). 

 
PRAWA  DZIECKA 

 
W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych 
 
Jako pacjent poniżej 18 roku życia masz prawo do korzystania z większości praw 
przysługujących osobom dorosłym w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych  
z uwzględnieniem uprawnień Twoich rodziców lub opiekunów i z uwzględnieniem ograniczeń 
wynikających z Twojego wieku. 
 
Jako pacjent poniżej 18 roku życia masz prawo do: 
 
1.Świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie określonych dla osób 
ubezpieczonych (art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach). 
 
2.Dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych 
stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia 
gwarantowane dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia (art. 31 ust. 3 ustawy  
o świadczeniach). 
 
3.Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu lekarz ma obowiązek udzielić Ci informacji  
w zakresie i w formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu Twojego procesu 
diagnostycznego lub terapeutycznego, ponadto masz prawo do wyrażenia swojego zdania 
(art. 31 ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). 
 
4.Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu lekarz ma obowiązek udzielić Ci przystępnej 
informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych 
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metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich 
zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu (art. 31 ust. 1 i ust. 5 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). 
 
5.Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu wymagana jest również (obok zgody 
Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda na wykonanie badania lub udzielenie 
innego świadczenia zdrowotnego. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo 
metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla Ciebie jest wymagana 
również (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda w formie pisemnej 
(art. 34 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). 
 
6.Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu na 
pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów (art. 5 ust. 3 ustawy o transplantacji). 
 
7.Jeżeli jesteś małoletnim i ukończyłeś szesnasty rok życia lub nie ukończyłeś szesnastego 
roku życia i jesteś w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego 
uczestnictwa w eksperymencie medycznym lub badaniu klinicznym (po poinformowaniu Cię o 
istocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku tego badania), konieczne jest wyrażenie w formie 
pisemnej Twojej świadomej zgody na udział w powyższych obok zgody Twojego 
przedstawiciela ustawowego. 
 
8.Wyrażenia w każdej chwili cofnięcia zgody na udział w badaniu klinicznym lub 
eksperymencie medycznym bądź wycofania się w każdej chwili z tego badania lub 
eksperymentu. 
 
9.Tego, aby w celu zminimalizowania bólu i dyskomfortu w trakcie trwania badania 
klinicznego zapewniono Tobie udział w przedmiotowym badaniu personelu posiadającego 
wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania z małoletnimi oraz zastosowania metod 
służących minimalizacji dyskomfortu związanego z wykonywanym badaniem (§ 23 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108)). 
 
10.Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat trzynastu masz prawo do wyrażenia zgody na 
pobranie od Ciebie szpiku na rzecz Twojego rodzeństwa, jeżeli nie spowoduje to dającego się 
przewidzieć upośledzenia sprawności Twojego organizmu (art. 12 ust. 3 ustawy  
o transplantacji). 
 
11.Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu masz prawo do złożenia wniosku do sądu 
opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania o zgodę na pobranie 
od Ciebie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w sytuacji gdy ma miejsce 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia Twojego rodzeństwa (art. 12 ust. 4 ustawy  
o transplantacji). 
 
12.Jeżeli urodziłeś się w szpitalu lub zostałeś przyjęty do szpitala przed ukończeniem 
siódmego roku życia jesteś zaopatrywany w znak tożsamości (art. 21a ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej). 
 
13.Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu i jesteś zdolny do wyrażenia zgody 
wymagana jest również Twoja zgoda na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego (art. 22 ust. 4 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 
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PRAWA PACJENTA 
w kontekście Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 

Osoba z zaburzeniami psychicznymi ma prawo do:  

• Bezpłatnej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki 
zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia  
w środowisku rodzinnym i społecznym.  

• Wyrażenia zgody na badanie lekarskie, przyjęcie do szpitala 
psychiatrycznego i zabiegi diagnostyczno-lecznicze.  

• Ochrony swoich dóbr osobistych (w tym tajemnicy).  
• Otrzymywania informacji o celu przyjęcia jej, stanie zdrowia, 

proponowanych czynnościach diagnostycznych i leczniczych oraz  
o dających się przewidzieć skutkach tych działań lub ich 
zaniechania.  

• Porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami; 
korespondencja takiej osoby nie podlega kontroli.  

• Złożenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazanie wypisania jej ze 
szpitala.  

• Uczestniczenia w postępowaniu w sprawach dotyczących przyjęcia 
tej osoby do szpitala psychiatrycznego oraz wypisania jej z takiego 
szpitala. Postępowanie przed sądem opiekuńczym jest wolne od 
opłat sądowych.  

• Prawo do kuratora (wyznaczonego przez sąd), jeśli potrzebuje 
pomocy do prowadzenia swoich spraw albo spraw określonego 
rodzaju.  

 
Pamiętajmy ! 
 
Świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej 
udzielane przez Zakład Opieki Zdrowotnej, który zawarł stosowną 
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, są nieodpatne. 
 

Niniejsze Vademecum zawiera wykaz radomskich placówek ochrony 
zdrowia świadczących usługi z zakresu zdrowia psychicznego.  
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GDZIE  SZUKAĆ  POMOCY 

 
 
 
���� Problemy wynikające z zaburzeń lub dysfunkcji zdrowia psychicznego pomoże rozwiązać 

zarówno lekarz pierwszego kontaktu w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, jak  
i specjalista: psychiatra, psycholog, neurolog w specjalistycznej poradni. Wizyta u lekarza 
psychiatry nie wymaga skierowania. Wykaz specjalistycznych placówek ochrony 
zdrowia zawarto w dalszej części niniejszego informatora. 

 
���� Wsparcia oraz pomocy w trudnych sytuacjach udzielają organizacje pozarządowe 

ukierunkowane na pomoc osobom i ich rodzinom z zaburzeniami i dysfunkcjami 
psychicznym. Organizacje skupiają w swoich szeregach osoby, których dotknęły podobne 
problemy, a także specjalistów określonej dziedziny mogących udzielić fachowej pomocy. 
Niektóre organizacje pozarządowe prowadzą swoje placówki (poradnie, punkty 
konsultacyjne, ośrodki), gdzie zatrudnieni specjaliści udzielają profesjonalnych konsultacji, 
porad, prowadzą terapię. W dalszej części niniejszego opracowania umieszczono 
szczegółowe informacje dotyczące organizacji pozarządowych zajmujących się 
problemami zdrowia psychicznego. 

 
���� Wszechstronnej pomocy udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, 

który przy pomocy swoich służb i placówek rozwiązuje problemy natury bytowej i prawnej 
mieszkańców Radomia będących w potrzebie.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej swoje zadania realizuje za pośrednictwem 
odpowiednich działów i komórek organizacyjnych, do których m.in. należą: 

• Dział Obsługi Mieszkańca ul. Limanowskiego 134, telefon /048/ 360-87-01, wew. 128 

Do jego zadań należy m.in.:  

− przyjmowanie wniosków w zakresie świadczeń realizowanych przez Ośrodek, 
− prowadzenie rejestracji przepływu dokumentów między działami Ośrodka, 
− wydawanie zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej, 
− wydawanie druków i raportów ubezpieczonych. 
 

• Dział Pracy Socjalnej ul. Limanowskiego 134, telefon /048/ 360-84-89 

Do jego podstawowych zadań należy:  

− dokonywanie oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 
społecznej, 
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− przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów oraz 
podejmowanie innych niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem 
różnorodnych form pomocy, 

− prowadzenie pracy socjalnej, 
− aktywizowanie społeczności lokalnych w ramach programu Centrum Aktywności 

Lokalnej, 
− inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich, 
− promowanie działań wolontarystycznych, 
− współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami, w tym pozarządowymi oraz 

kościelnymi. 

W ramach Działu Pracy Socjalnej funkcjonuje 10 Zespołów Pracy Socjalnej zlokalizowanych  
w różnych częściach miasta, aby ułatwić mieszkańcom kontakt z pracownikami socjalnymi.  
Do zadań zatrudnionych tam pracowników socjalnych należy m.in. udzielanie pomocy  
w zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych, rozwiązywaniu problemów oraz 
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym. 

• Zespół Profilaktyki Rodzinnej i Opieki Nad Dzieckiem telefon /048/ 360-88-29 

Zajmuje się organizowaniem i finansowaniem opieki zastępczej, budowaniem indywidualnych 
programów usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin 
zastępczych; pracą socjalną z rodzinami zastępczymi i rodzicami biologicznymi w celu powrotu 
dziecka do rodziny; kierowaniem usamodzielniających się wychowanków do mieszkania 
chronionego oraz ich wspieraniem. 

• Dział Realizacji Pomocy ul. Limanowskiego 134, telefon /048/ 360-84-86 

Zajmuje się w szczególności wydawaniem decyzji przyznających lub odmawiających 
świadczenia pomocy społecznej. Ponadto zajmuje się sporządzaniem bilansu potrzeb oraz 
sprawuje nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu. 

• Dział Dodatków Mieszkaniowych ul. Limanowskiego 134, telefon /048/ 360-88-30 

Zajmuje się m.in.: kompletowaniem i opracowywaniem dokumentacji oraz wydawaniem 
decyzji dot. przyznania dodatków mieszkaniowych, sporządzaniem bilansu potrzeb środków 
finansowych na dodatki mieszkaniowe oraz analizą obciążeń mieszkaniowych na terenie 
Radomia. 

• Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Limanowskiego 134, telefon /048/ 360-82-25 

Zajmuje się przyjmowaniem wniosków, wydawaniem decyzji dotyczących świadczeń 
rodzinnych, egzekucją należności nienależnie pobranych niektórych świadczeń rodzinnych, 
sporządzaniem bilansów potrzebnych środków finansowych na realizację zadań. 

• Dział Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej ul. Limanowskiego 134, telefon 
/048/ 360-87-07, 360-83-14, 

Zajmuje się zapewnianiem pomocy domowej w formie usług opiekuńczych osobom 
potrzebującym wsparcia w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych, opieki 
higienicznej i pielęgnacji, kontaktu z otoczeniem; zapewnianiem specjalistycznych usług 



            VVaaddeemmeeccuumm    zzddrroowwiiaa  ppssyycchhiicczznneeggoo  ii  jjeeggoo  zzaabbuurrzzeeńń  ––  ggddzziiee  sszzuukkaaćć  ppoommooccyy  

Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej   
Referat ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
Centrum Organizacji Pozarządowych    
     

                                                   
                                                                 27 

 

opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb, wynikających ze schorzeń lub 
niepełnosprawności; kierowaniem osób wymagających całodobowej opieki do domów pomocy 
społecznej oraz kierowaniem osób niepełnosprawnych intelektualnie do środowiskowego 
domu samopomocy. 

• Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Limanowskiego 134, telefon 
/048/ 360-82-88 

Zajmuje się działaniami, które mają na celu rehabilitację zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych. Zadania są realizowane m.in. poprzez: organizowanie warsztatów terapii 
zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych oraz zespołów ćwiczeń. Ponadto podejmowane są 
działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier 
architektonicznych. Dział realizuje również zadania wchodzące w zakres rehabilitacji 
zawodowej, której celem jest ułatwienie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu 
zawodowego osobom niepełnosprawnym poprzez umożliwienie korzystania z poradnictwa 
zawodowego i pośrednictwa pracy. 

• Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wyścigowa 16 , telefon 
/048/ 360-94-75 

Orzeka o stopniu niepełnosprawności do celów poza rentowych (np.: w celu skorzystania  
z ulg komunikacyjnych, podatkowych, zatrudnienia, uczestnictwa w terapii zajęciowej itp.). 
Ponadto do zadań Zespołu należy ustalanie uprawnień dzieci do zasiłku pielęgnacyjnego 
poprzez orzeczenie niepełnosprawności. 

PLACÓWKI PODLEGŁE MIEJSKIEMU OŚRODKOWI POMOCY SPOŁECZNEJ: 

• Dom Dla Bezdomnych Kobiet ul. Zagłoby 3, telefon /048/ 360-24-74 
• Dom Dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Słowackiego 188, telefon /048/ 360-01-91 
• Noclegownia ul. Zagłoby 3, telefon: 360-24-74 

Domy zapewniają schronienie, jeden gorący posiłek dziennie, niezbędną odzież oraz pomoc 
pracownika socjalnego w rozwiązywaniu problemów bytowych i dążeniu do stabilizacji w tym 
zakresie. Ponadto w okresie jesienno-zimowym czynna jest noclegowania, która zapewnia 
schronienie zarówno mężczyznom, jak i kobietom.  

• Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Juliusza 18, telefon /048/ 360-19-24  

Placówka działa na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez podtrzymywanie  
i rozwijanie ich umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, 
sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego  
w środowisku.  

• Klub „Seniora” ul. Sienkiewicza 14, telefon /048/ 360-26-58 

Klub Seniora prowadzi zajęcia o charakterze kulturalno - oświatowym dla emerytów  
i rencistów. 
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Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach realizacji zadań powiatowych, 
sprawuje nadzór nad działalnością, w szczególności w zakresie spraw finansowych  
i administracyjnych ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, placówek opiekuńczo wychowawczych 
oraz domów pomocy społecznej: 

• Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy ul. Kolberga 19, telefon /048/ 331-11-50, 384-60-20, 

• Placówka Wielofunkcyjna "Słoneczny Dom" ul. Kolberga 19, telefon /048/ 363-77-55, 

• Świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Miła 29, telefon: /048/ 364-04-18, 

• Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Oratorium” ul. Moniuszki 5, telefon   

/048/ 363-15-50, 

• Dom Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” ul. Struga 88, telefon /048/ 344-86-89, 344-

85-25, 

• Dom Weterana Walki i Pracy ul. Wyścigowa 16 /18, telefon /048/ 360-45-86; 360-45-

87, 

• Dom Pomocy Społecznej ul. Garbarska 35, telefon /048/ 369-93-79, 

• Dom Pomocy Społecznej  Plac Stare Miasto 2, telefon /048/ 340-42-20 
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GDZIE  SZUKAĆ  POMOCY  - 
INSTYTUCJE  I  ORGANIZACJE 

 
 
 
 

 

Lp. 
 

 PLACÓWKI  SPECJALISTYCZNE  ADRES 
TELEFON / ADRES 

INTERNETOWY 
 

1. 
 

S.C. „GAMED” GABINETY LEKARSKIE NZOZ 
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -
18.00.  
( rejestracja i umówienie wizyty telefoniczne) 
 
Gabinet Zdrowia Psychicznego  
 
 

 

���� 26-600 Radom 
ul. Wysoka 12 
 

 

� 48 363 17 04 

 

 
2. 

 
NZOZ „NEUROMED” 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
 
Czynna: poniedziałki, środy - godz.8-18, 
wtorki, czwartki - godz. 13-18 
piątki - godz. 8-13 
( pacjenci do psychiatry przyjmowani są bez 
skierowania, do psychologa – ze skierowaniem) 
 

 

���� 26-600 Radom 
ul. Krakowska 5/7 lok.7 
 

 

� 48 331 19 58 

 

 
 

3. 

 
Centrum Specjalistycznej Opieki 
Ambulatoryjnej – Poradnia Zdrowia 
Psychicznego dla Dorosłych 
 
Czynna od poniedziałku do piątku  
w godz.07.00-18.00 
(pacjenci przyjmowani są bez skierowania,  
w dniu zgłoszenia się). 
 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Reja 30 

 

� 48 331 19 19 

� 48 331 19 19 

 

 
 

4. 

 
Centrum Specjalistycznej Opieki 
Ambulatoryjnej- Poradnia Zdrowia 
Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 
 
pacjenci przyjmowani są bez skierowania, po 
wcześniejszym umówieniu telefonicznym) 
 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Reja 30 

 

� 48 331 19 19 

� 48 331 19 19 

 



            VVaaddeemmeeccuumm    zzddrroowwiiaa  ppssyycchhiicczznneeggoo  ii  jjeeggoo  zzaabbuurrzzeeńń  ––  ggddzziiee  sszzuukkaaćć  ppoommooccyy  

Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej   
Referat ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
Centrum Organizacji Pozarządowych    
     

                                                   
                                                                 30 

 

 
 

5. 

 
Centrum Specjalistycznej Opieki 
Ambulatoryjnej- Poradnia Terapii 
Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia 
 
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7-18 
 (pacjenci przyjmowani są bez skierowania) 
 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Reja 30 

 

� 48 363 19 93 

� 48 332 27 89 

 

 
 

6. 

 
Centrum Specjalistycznej Opieki 
Ambulatoryjnej- Poradnia dla Osób  
z Autyzmem 
 
Czynna: poniedziałki, czwartki, piątki  
w godz. 8-16; wtorki, środy w godz. 10-18 
(pacjenci przyjmowani są bez skierowania, po 
wcześniejszym umówieniu telefonicznym) 
 

 
 

���� 26-610 Radom 
ul. Reja 30 

 

� 48 385 85 23 

 

 
 

7. 

 
Centrum Specjalistycznej Opieki 
Ambulatoryjnej- Poradnia Neurologiczna 
 
Czynna od poniedziałku do piątku  
w godz. 7.00-13.30 
(pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem) 
 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Reja 30 

 

� 48 331 19 19 

� 48 331 19 19 

 

 
 

8. 

 
NZOZ „ VIVAMED” 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
 
( rejestracja i umawianie wizyt od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-19.00) 
 

 

���� 26-600 Radom 
ul. Główna 12 
 

 
�   661 126 049 

� 48 331 24 18 

 
 

9. 

 
Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie 
Poradnia Zdrowia Psychicznego POLIKLINIKI 
w Radomiu  
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Orląt Lwowskich 5 

 
� 48 3435 30 74 

 
 

10. 

 
NSZOZ „1905 ROKU” S.C. 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul.1905 Roku 20 
  

 
� 48 360 01 80 

 
 

11. 

 
NSZOZ „Olsztyńska” Dębińska, 
Szczepanowska Spółka Partnerska –Lekarze 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Olsztyńska 33 A 

 
� 48 344 20 78 

 
 

12. 

 
NZOZ „POLMED RADOM” 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
(konsultacje) 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Okulickiego 76 

 
� 48 344 86 04 
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13. 

 
NZOZ „MEDICON” 
NZOZ MEDICON ZDROWIE PSYCHICZNE 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Gagarina 1 

 

 
� 48 367 15 10 

 
 

14. 

 
NZOZ PRZYCHODNIA GOŁĘBIÓW 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Paderewskiego 6 

 

 
� 48 364 63 71 

 
 

15. 

 
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 
Lekarska SP ZOZ 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Chrobrego 48 

 

 
� 48 651 13 06 

 
 

16. 

 
Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy 
 i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą 
Słuchu Polskiego Związku Głuchych 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Wjazdowa 4 

 
� 48 362 84 74 

� 48 362 84 74 

 
 

17. 

 
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr T. 
Chałubińskiego  
 
Poradnia Leczenia Uzależnień 
 

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

 

� 48 361 51 00, 361 56 19 

� 48 362 29 47 

 
 

18. 

 
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego 
 

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

 

 

� 999 lub 112 

 

 
 

  19. 

 
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół 
Zakładów Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej im. dr. B. Borzym w Radomiu 
 

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

 

 
� 48 332 45 00 

� 48 332 15 08 
� 

www.szpitalpsychiatryczny.rado

m.pl 

 
 

20. 

 
Radomski Szpital Specjalistyczny 
 
 

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

 

 

� 48 361 51 00 

� 48 362 29 47 

 
 

21. 

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
 
 

 
���� 26-617 Radom 
ul. Aleksandrowicza 5 

 

 

� 48 361 30 00 

 

 
 

22. 

 
Pedagodzy i Psycholodzy szkolni 
 

 
Wszystkie szkoły na 
terenie Radomia 
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23. 

 
Poradnia Psychologiczna Nr 1 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Kolejowa 22 

 

 

� 48 360 20 97 

� 48 360 20 97 

 
 

24. 

 
Poradnia Psychologiczna Nr 2 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Toruńska 9 

 

 
� 48 331 24 98  

� 48 331 24 98 

 
25. 

 
Poradnia Psychologiczna Nr 3 
 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Główna 3 

 

 

� 48 331 45 10 

� 48 331 45 10 

 
 

L.P. 

 
 
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  

 
 
ADRES 

 
TELEFON / ADRES 
INTERNETOWY 
 

 
1. 
 
 

 

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia 
Psychicznego „Wzajemna Pomoc” 
 
Zakres działań: 
� pomoc poradniczo-informacyjna, 

prowadzenie działalności informacyjno-
edukacyjnej na temat chorób psychicznych, 
neurologicznych, ich leczenia i zapobiegania; 

� tworzenie kontaktów społecznych, 
współpraca z psychiatryczną służba zdrowia 
w kierunku rozwoju form pośrednich 
lecznictwa psychiatrycznego: oddziałów 
dziennych, zespołów hospitalizacji domowej, 
hoteli, ośrodków wsparcia społecznego, 
mieszkań chronionych, ośrodków rehabilitacji 
zawodowej; 

� prowadzenie grupy wsparcia, organizacja 
turnusów rehabilitacyjnych, imprez 
kulturalnych sportowych, turystycznych  
i innych integrujących osoby 
niepełnosprawne;  

� działalność w zakresie znoszenia barier 
środowiskowych, prowadzenie punktu 
informacyjnego i Klubu dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin oraz 
reprezentowanie osób niepełnosprawnych  
w urzędach i sądach. 

 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Niedziałkowskiego 25 
/ 27 lok.12 

 

� 48 369 01 54 

� 501 066 492 

 

@ 

wzajemna.pomoc@neostrada.pl 

� 

www.wzajemnapomoc.republika.

pl 
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2. 

 
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Radomiu 
 

Zakres działań: 
� rehabilitacja i edukacja osób 

niepełnosprawnych intelektualnie  
w placówkach dziennych; 

� włączanie osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w zintegrowane życie 
społeczne; 

� pomoc i wsparcie rodzin wychowujących 
osoby niepełnosprawne; 

� organizowanie akcji sprzyjających 
podnoszeniu umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego życia (turnusy, akcje 
rekreacyjno-sportowe, kulturalne).   

 

 

���� 26-611 Radom 
ul. Grenadierów 18 
 

 

� 48 366 26 11 

℡ 48 366 11 28 

� 605 935 311 

 

@ zk.radom@psouu.org.pl 

@ wtz.radom@psouu.org.pl 

 

 

 
 

3. 
 
 

 
Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN  
 
Świetlica Środowiskowa,  
Poradnia Profilaktyki Uzależnień, 
Ośr. Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych 
od Substancji Psychoaktywnych 
 
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. 
 

 

���� 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  

 

 
 

4. 

 
Stowarzyszenie „MONAR” 
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
 
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 
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5. 

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

socjoterapeutycznych; 
� organizowanie obozów rehabilitacyjno-

terapeutycznych; 
� współpraca z różnymi organizacjami  

w zakresie profilaktyki alkoholizmu. 

 

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

 

� 48 383 55 70 

� 691 520 669 

 

@ clubvictoria@clubvictoria.pl  

� www.clubvictoria.pl  

 

 

 
 

6. 

 
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. 

 

 

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

 

� 48 383 73 72 

� 663 367 089 

 

 
 

7. 
 

 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym Intelektualnie „Otwórz 
Serce” przy Zespole Szkół Nr 2 w Radomiu 
 
Zakres działań: 
� utworzenie ośrodka pobytu dziennego; 
� organizacja zajęć i imprez sportowych; 
� udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom 

i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 
poprzez podejmowanie działań na rzecz 
wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych; 

� tworzenie warunków do ich adaptacji do 
środowiska; 

� wspieranie działalności Zespołu Szkół Nr 2 w 
Radomiu. 
 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Lipska 2 

 

� 48 366 41 31 

� 664 685 236 
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8. 

 
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym  
w Wypadkach i Kolizjach Drogowych 
„Pomocne Dłonie” 
 
Zakres działań: 
� prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów 

chorych na Alzheimera (każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca godz.16 Radom  
ul. Niedziałkowskiego 2); 

� pomoc opiekunom osób chorych na otępienie 
(Alzheimer, Parkinson, demencja starcza); 

� doradztwo i pomoc prawna, medyczna, 
ekonomiczna osobom poszkodowanym  
w wypadkach komunikacyjnych oraz ich 
rodzinom; 

� podejmowanie działań zmierzających do 
poprawy sytuacji i poszkodowanych  
w wypadkach drogowych; 

� współpraca z różnymi podmiotami 
(samorządami, firmami, służbą zdrowia, 
policją) na rzecz realizacji celów statutowych. 

 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Niedziałkowskiego 2 
 
Adres do korespondencji: 
26-600 Radom 
ul. Malczewskiego 16 

 

� 48 383 53 53 

� 600 168 664 

� 608 476 920 

 

@ ewasold@wp.pl 

@ kajasklaska@wp.pl 

@ pomocnedlonieradom@wp.pl 

� www.pomocnedlonie.1k.pl 

 

 
 

9. 
 
 

 
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób  
z Zespołem Downa „Nasze Dzieci” 
 
Zakres działań: 
� propagowanie, popieranie, koordynowanie  

i współdziałanie przy realizacji wszelkich 
inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji 
prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i 
kulturowej osób niepełnosprawnych 
intelektualnie i ich rodzin; 

� tworzenie programów przeciwdziałania 
patologiom na terenie miasta Radomia; 

� zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz 
ruchu samopomocowego w zakresie 
bezpieczeństwa; 

� współdziałanie z administracją rządową, 
kościołami, samorządami, w realizacji zadań 
statutowych; 

� organizowanie regionalnych szkoleń, 
konferencji w celu wymiany doświadczeń  
w zakresie bezpieczeństwa.      

    

 

���� 26-604 Radom 
ul. Lubońskiego 2 

 

� 698 449 653 

 

 

@ nasze.dzieci@wp.pl 

 

 

 

 



            VVaaddeemmeeccuumm    zzddrroowwiiaa  ppssyycchhiicczznneeggoo  ii  jjeeggoo  zzaabbuurrzzeeńń  ––  ggddzziiee  sszzuukkaaćć  ppoommooccyy  

Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej   
Referat ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
Centrum Organizacji Pozarządowych    
     

                                                   
                                                                 36 

 

 
 

10. 

 
Fundacja „Chcę i Mogę” 
 
Zakres działań: 
� 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 osobom niepełnosprawnym,  
z zaburzeniami zachowania, dysfunkcjami  
i ich rodzinom w integracji. 

 
Punkt konsultacyjny 
Poradnictwo psychologiczne 
Czynne w poniedziałki w godz. 12.15 -14.15 
 
Punkt konsultacyjny ( świetlica środowiskowa 
„Zielona Żyrafa”) przy Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 13 
Poradnictwo psychologiczne  
Czynne od poniedziałku do czwartku  
w godz. 16 - 20 
 
 

 

���� 26-600 Radom 
ul. Struga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Reja 5 (Zespół Pracy 
Socjalnej Nr 2). 
 
 
ul. Sienkiewicza 30 
(Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 13) 

 

 

� 608 800 808 

@ chceimoge@vp.pl 

@ kontakt@chceimoge.pl 

  

� www.chceimoge.pl 

 

 

 

 

� 48 385 87 42 

 

 

� 608 800 808 

 

 
11. 

 

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 
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12. 

 

Fundacja „Wróć  Do Mnie” 
 

Zakres działań: 
� prowadzenie działań wychowawczych 

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

� szkolenie i wspieranie wolontariuszy oraz 
liderów młodzieżowych; 

� prowadzenie działań z profilaktyki 
uzależnień, edukacji i resocjalizacji  
w dziedzinie kultury, sztuki, sportu i rekreacji  
w powiązaniu z szerzeniem idei 
poszanowania godności człowieka, zdrowego 
stylu życia, akceptacji oraz wolności od 
uzależnień i stosowania przemocy.  

 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Kusocińskiego 20/35 
 
Adres do korespondencji: 
26-600 Radom 
ul. Struga 61/17 

 

 

� 503 075 396 

@ fundacja_wdm@orange.pl 

�  www.fundacja-wdm.net 

 
 

13. 

 
Caritas Diecezji Radomskiej 
 
Zakres działań: 
� świadczenie pomocy najuboższym, 

bezdomnym (jadłodajnia); 
� poszkodowanym na skutek klęsk 

żywiołowych, ofiarom przemocy w rodzinie 
(działalność terapeutyczna); 

� osobom chorym (hospicjum domowe), 
dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej 
(ośrodek adopcyjno-opiekuńczy); 

� dzieciom z rodzin patologicznych (świetlice 
środowiskowe) i inne. 

 
Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy 
 
� Pomoc osobom dorosłym i dzieciom 

doznającym przemocy fizycznej i psychiczne 
( konsultacje, poradnictwo, terapia); 

� Konsultacje i poradnictwo prawne; 
� Poradnictwo psychologiczne; 
� Terapia realizowana przez 

psychologów/psychoterapeutów. 
Możliwość uzyskania nieodpłatnej 
pomocy: 
-psychologicznej/psychoterapeutycznej: 
        poniedziałek   8.00-16.00 
        wtorek           8.00-18.00 
        środa             8.00-18.00 
        czwartek        8.00-18.00 
        piątek            8.00-18.00 
-  prawnej: 
każdy wtorek       15.00-18.00 

 

 

���� 26-600 Radom 
ul. Kościelna 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt osobisty: 
siedziba przy ul. 
Kościelnej 5 w Radomiu  
Kontakt telefoniczny:  0-
48/ 365-29-29 wewn. 
24 
  
 

 

 

� 48 365 29 29 

 
� 48 365 10 87 

 
@ radom@caritas@caritas.pl 
 
� www.radom.caritas.pl 
 
 

 

 

� 48 365 29 29 

 
� 48 365 10 87 

 
@ radom@caritas@caritas.pl 
 
� www.radom.caritas.pl 
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14. 
 
 

 
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  
 

� kompleksowa pomoc psychologiczna osobom 
i rodzinom znajdującym się  
w nagłym lub przewlekłym kryzysie 
psychicznym; 

� interwencja w nagłych zdarzeniach  
i przeżyciach traumatycznych; 

� prowadzenie telefonicznych interwencji 
kryzysowych; 

� prowadzenie krótkiej psychoterapii 
indywidualnej bądź rodzinnej oraz 
poradnictwa psychologicznego; 

� udzielanie schronienia dla matek z dziećmi 
doznających przemocy (Hostel); 

� pomoc prawna; 
� działanie profilaktyczne przez propagowanie 

wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 
życiowymi; 

� pomoc socjalna; 
� mediacje rodzinne. 

 

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

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

 

� 48 362 27 45 

� 48 362 54 61 

 

@ pomoc@tpd.radom.pl 

 

� www.tpd.radom.pl 

 

 

 

 

 

� 48 362 27 45 

� 48 362 54 61 

 

@ osrodek@tpd.radom.pl 

� www.tpd.radom.pl 
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15. 

 
Polskie Towarzystwo Psychoterapii 
Uzależnień 
Oddział PTPU w Radomiu 
 
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
 
Zakres działań: 
� profilaktyka uzależnień;  
� psychoedukacja, poradnictwo;  
� rehabilitacja i psychoterapia osób 

uzależnionych i członków ich rodzin; 
� psychoterapia dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych; 
� terapia ofiar i sprawców przemocy, 

interwencja kryzysowa. 
 
Czynne od poniedziałku do piątku 
 w godz. 8.00-19.00 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. 1905 Roku 21 

 

�   501 677 215 

@ radom.ptpu@gmail.com  

� www.ptpu.pl  

 

�   608 206 472 

� 48 383 66 72 

 
 

16. 

 
Fundacja Diecezji Radomskiej  
„Dać Sercom Nadzieję” 
 
Zakres działań: 
� organizowanie i prowadzenie pogotowia 

rodzinnego; 
� organizowanie pomocy młodzieży 

opuszczającej placówki socjalizacyjne, 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
rodzinne domy dziecka, w tym prowadzenie 
mieszkań chronionych; 

� organizowanie pomocy w zakresie 
macierzyństwa i rodziny. 

 
Centrum Psychoterapii Rodzin 

prowadzenie poradnictwa i terapii rodzin  
będących w sytuacjach kryzysowych. 

 

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

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

 

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

 
17. 

 
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. 

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 12.00-20.00 
 

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

 

� 48 383 66 52 

 

 

@  poradnia@radom.opoka.org.pl 
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18. 

 
 

 
Stowarzyszenie „Karuzela” 
 
Zakres działań: 
� pomoc osobom z różnymi dysfunkcjami  

m.in. ADHD, Zespół Aspergera, Autyzm  
i ich rodzinom; 

� wspieranie rozwoju oraz funkcjonowania 
społecznego dzieci i dorosłych, pomoc ich 
rodzinom; 

� prowadzenie terapii i rehabilitacji osób  
z dysfunkcjami zdrowia psychicznego. 

 
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna ul. Gen. Fieldorfa 5 
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 13-
19, tel.510 832 823. 
 
Samopomocowa Grupa Wsparcia rodziców 
dzieci z zaburzeniami zachowania. 
Spotkania w piątki w godz. 17-20 w budynku 
MOPS ul.Limanowskiego 134, sala nr 2, 
tel.509 057 823 
 
Punkt Przedszkolny  dla dzieci 
dysfunkcyjnych, ul. Gen. Fieldorfa 5, 
tel. 510 832 823. 

  
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Gen.Fieldorfa 5 

 

 

�   510 832 823 

�   509 057 823 

 

@ stowarzyszenie@karuzela.org 

� www.karuzela.org  

 

 

 
 
 

L.P. 

 
 
               INSTYTUCJE 

 
  
    ADRES 

 
TELEFON / ADRES 
INTERNETOWY 
 

 
 

1. 

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
 

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

 

� 48 360 87 01, 360 84 88 

� 48 360 87 06 

 
 
 

2. 

 
Miejski Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności. 
Orzeka o stopniu niepełnosprawności do celów 
poza rentowych (np. w celu skorzystania z ulg 
komunikacyjnych, podatkowych, zatrudnienia, 
uczestnictwa w terapii zajęciowej itp.). Ponadto 
do zadań Zespołu należy ustalanie uprawnień 
dzieci do zasiłku pielęgnacyjnego poprzez 
orzeczenie niepełnosprawności. 
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Wyścigowa 16 

 

� 48 360 94 75 

 
 

3. 

 
Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
 

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

 

� 48 360 10 84 

� 48 360 87 06 

@ przemoc@mops.radom.pl 
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4. 

 
Zespół Profilaktyki Rodzinnej i Opieki Nad 
Dzieckiem 
 
Zajmuje się organizowaniem  
i finansowaniem opieki zastępczej, budowaniem 
indywidualnych programów usamodzielniania 
wychowanków placówek opiekuńczo - 
wychowawczych i rodzin zastępczych; pracą 
socjalną z rodzinami zastępczymi i rodzicami 
biologicznymi  
w celu powrotu dziecka do rodziny; kierowaniem 
usamodzielniających się wychowanków do 
mieszkania chronionego oraz ich wspieraniem. 
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Limanowskiego 134 

 

� 48 360 88 29 

 

 
5. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 
 
Obejmuje działaniem osiedla: XV-Lecia i Nad 
Potokiem 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Struga 57 a 

 

� 48 364 44 49 

 
6. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 
 
Obejmuje działaniem osiedle Śródmieście 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Reja 5 

 

� 48 385 87 42 

 
7. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 
 
Obejmuje działaniem osiedla: Gołębiów I, część 
Śródmieścia, Starą i Nową Wolę Gołębiowską, 
część Sadkowa 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Struga 26/28 

 

� 48 360 25 31 

 

 
8. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 
 
Obejmuje działaniem osiedla: Planty, Borki, 
Wośniki i część Śródmieścia 
 

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

 

� 48 360 94 87 

 

 
9. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 5 
 
Obejmuje działaniem osiedla: Akademickie, 
Michałów, Gołębiów II, Józefów, Firlej, część 
osiedla XV-Lecia  
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Królowej Jadwigi 15 

 

� 48 333 04 58 

 

 
10. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 6 
 
Obejmuje działaniem osiedla: Kaptur, Obozisko, 
część osiedla XV-Lecia i część Śródmieścia 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Warzywna 23 

 

� 48 360 24 75 
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11. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 7 
 
Obejmuje działaniem osiedla: Godów, Malczew, 
Młodzianów, Prędocinek, Ustronie 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Radostowska 4 

 

� 48 360 02 88 

 

 
12. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 8 
 
Obejmuje działaniem osiedla: Halinów, Kozią 
Górę, Pruszaków, część Śródmieścia i Zamłynie 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Główna 10 

 

� 48 360 86 92 

 

 
13. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 9 
 
Obejmuje działaniem osiedla: Długojów, 
Dzierzków, Glinice, Idalin, Janiszpol, część 
Sadkowa, część Malczewa i część Ustronia 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Kalińska 6/60 

 

� 48 360 02 66 

 

 
14. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 10 
 
Obejmuje działaniem osiedla: Borki, Południe, 
Potkanów, Żakowice 
 

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

 

� 48 360 85 40 

 

 
15. 

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Reja 5/2a 

 

� 48 381 04 00 

 

 
16. 

 
Komenda Miejska Policji w Radomiu  
 
DYŻURNY 
 

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

 

� 997 lub 112 

� 48 345 26 20 

 
17. 

 
Policyjna Izba Dziecka 

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

 

� 48 345 24 25 

 

 
18. 

 
Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom”  
 
(placówka opiekuńczo-wychowawcza  
i pogotowie opiekuńcze) 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Kolberga 19 

 

� 48 363 77 55 , 385 88 13 
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19. 

 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
 
Placówka działa na rzecz osób z zaburzeniami 
psychicznymi poprzez podtrzymywanie i 
rozwijanie ich umiejętności samodzielnego 
życia, podniesienie poziomu zaradności 
życiowej, sprawności psychofizycznej, 
przystosowanie do funkcjonowania społecznego 
w środowisku.  
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Juliusza 18 

 

� 48 360 19 24 

 
20. 

 
Dom Pomocy Społecznej 
dla osób przewlekle psychicznie chorych 
 
Dom dysponuje 75 miejscami dla kobiet i 
mężczyzn. Decyzję o  umieszczeniu  nowego 
mieszkańca w Domu podejmuje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Radomiu, ulica 
Limanowskiego 134, telefon 48/ 360-84-88. 
 

 
 
���� 26-600 Radom 
ul. Ziętalów 13 

 

 

� 48 340 42 20 

� 48 340 42 20 

 

@ kontakt@dps.radom.pl 

 

  
 

BEZPŁATNE  PORADY  PRAWNE 
 

 
        

ADRES 

 

TELEFON / ADRES 

INTERNETOWY 

 
 

1. 

 
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 
„ Domowe Ognisko”  
Środy w godz. 17.00-20.00. 

 
���� 26-600 Radom 
ul.Malczewskiego1iiiirru
l 

 

� 48 383 66 52 

 

 
 

2. 

 
Telefon zaufania Diecezji Radomskiej 
„Linia braterskich serc”  
Wtorki w godz. 18.00 -22.00 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul.Malczewskiego1iiiiiirr 

 

� 800 311 800    

�   

 
3. 

 
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ARKA 
Punkt porad prawnych czynny w środy od 
godz. 16.30 
 

 
���� 26-600 Radom 
Plac Stare Miasto 2iirrul 

 

� 48 360 69 51 

 

 
4. 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
Punktu Informacji Prawnej 
Poniedziałek - piątek w godzinach  9.00 - 15.00 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Limanowskiego 134  
pok. 101 

 

 

� 48 360 87 01 wew. 140 

 
5. 

 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
Środy  godz.  15.00-17.00 
Piątki  godz. 9.00-11.00 
 

 
���� 26-600 Radom 
 ul. Malczewskiego 20b 

 

� 48 632 27 45  

      48 362 54 61 
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6. 

 
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym  
w Wypadkach i Kolizjach Drogowych 
„Pomocne Dłonie” 
 
 
 
 
 

 
���� 26-610 Radom 
Niedziałkowskiego 2 
Adres do korespondencji: 

� 26-600 Radom  
ul. Malczewskiego 16 

 

�  48 383 53 53 

 

� 600 168 664 

� 608 476 920 

 
    7. 

 
Caritas Diecezji Radomskiej 
Wtorki  15.00-18.00 
 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Kościelna 5iiiiiirrul 

 

� 48 365 29 29 

 

 
8. 

 
Fundacja Academia Iuris w siedzibie Centrum 
Organizacji Pozarządowych  
Poniedziałki w godz. 17.00 -19.00 
 

 
���� 26-600 Radom 
 ul. A. Struga 1 2iiiiirrul 

 

� 48 362 55 01 632 55 02 

�  509 972 386 

 
9. 

 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie  
Oddział w Radomiu 

 
���� 26-600 Radom 
 ul. Prażmowskiego 15ii 
rrul 

 

� 48 360 19 89 

 

 
10. 

 
Centrum Organizacji Pozarządowych  
Wtorki  15.30 -16.30 po telefonicznym umówieniu 
/ porady  dla organizacji pozarządowych i inicjatywnych grup 
obywatelskich / 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. A. Struga 1 

 

 

� 48 362 55 01 362 55 02 

� 509 972 386 

 
11. 

 
Biuro Porad Obywatelskich przy 
Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu  
Porady drogą e-mailową 
 

  

radom@wolontariat.org.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufamy, iż VADEMECUM będzie dla Państwa pomocne i w znaczący sposób 

przysłuży się zapobieganiu i niwelowaniu problemów zdrowia psychicznego. 

 
 
 
 
 
 
 


