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Działanie zrealizowane w ramach projektu socjalnego, pt.: „Wzmacnianie interdyscyplinarnych form wsparcia
Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Kielce
w 2018r – „Gramy Razem”.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Kielcach (ZI)
Adres do korespondencji:
ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce
lub
ul. Wesoła 51 (budynek Nidy I piętro sektor C ), 25-363 Kielce.
Tel.: 41 331 25 24, 41 368 18 67, 606 968 492
Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej
na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi,
specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy
wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego
funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami
niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Skład Zespołu to przedstawiciele:


jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,



gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,



Policji,



oświaty,



ochrony zdrowia,



organizacji pozarządowych,



kuratorów sądowych

czasami również:


prokuratorów,



przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:


integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,



diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,



podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,



inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,



rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym,



inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

info

W obrębie oddziaływań Zespołu Interdyscyplinarnego działają:
 Gminne Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Kielcach (GZI)

Adres do korespondencji
ul. Wesoła 51 (budynek Nidy I piętro sektor C )
25-363 Kielce.
Tel.: 41 368 18 67

Jednym z działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie
Miasta Kielce (GPPPwR), w obszarze poprawy skuteczności działań osób i instytucji
zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest wspieranie osób zawodowo
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i zwiększenie profesjonalizmu ich
pracy. W tym celu w roku 2009, w oparciu o porozumienia instytucji realizujących GPPPwR,
powołane zostały na terenie miasta Kielce cztery Gminne Zespoły Interdyscyplinarne do
spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (GZI), działające do dziś. Co do zasady
członkami GZI są osoby reprezentujące podmioty realizujące GPPPwR i pracujące u podstaw
problemu: dzielnicowi, pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy szkolni, kuratorzy
sądowi,

a

także

przedstawiciele

służby zdrowia,

prokuratury,

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( GKRPA ) w Kielcach, instytucji administracji
miejskiej oraz organizacji pozarządowych.
W ramach procedury „Niebieskie Karty”, przedstawiciele GZI często wchodzą w skład grup
roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.
Do zadań grupy roboczej należy:


opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia
przemocy w rodzinie,



monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin
zagrożonych wystąpieniem przemocy,



dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do
przemocy oraz efektów tych działań.
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ZI

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie MOPR Kielce (SOW)
*Dział Poradnictwa Rodzinnego
ul. Wesoła 51 (budynek Nidy I piętro sektor C )
25-363 Kielce
Tel.: 41 368 18 67
http://www.mopr.kielce.pl
e-mail: poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl
Ośrodek czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 18.00.
telefon zaufania w sprawach rodzinnych:
Tel.: 41 368 18 74
SOW - należy do lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Kielcach, jest
realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zakres oferowanej pomocy udzielanej przez SOW w sytuacjach:


przemocy w rodzinie (ofiarom, świadkom i sprawcom przemocy),



kryzysów osobistych, rodzinnych, małżeńskich (np.: żałoba, rozwód, choroba,
uzależnienie i innych),



kłopotów wychowawczych z dziećmi.

Oferta Ośrodka:


poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne,



poradnictwo prawne,



terapia indywidualna,



terapia małżeńska i rodzinna,



mediacje rodzinne,



interwencja kryzysowa,



szkolenia, doradztwo i edukacja,



grupa edukacyjno – motywacyjna dla osób doznających przemocy w rodzinie,



program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,



całodobowe schronienie w sytuacji kryzysowej wywołanej przemocą domową,



telefony zaufania,



treningi psychologiczne,



zajęcia profilaktyczne,



Ośrodek dysponuje hostelem dla osób doznających przemocy w rodzinie.
info

Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny dla Osób Doznających
Przemocy w Rodzinie
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce (PIK)
Dane kontaktowe:
ul. Kołłątaja 4 (budynek Komisariatu II Policji i Placówki Wsparcia Dziennego „Azyl”)
25 – 715 Kielce
Tel.: 41 366 10 52 (czynny całodobowo)
e-mail: pik.przemoc@mopr.kielce.pl
Punkt czynny całodobowo
Dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr: 1, 11, 13, 39, 108, 110, 111, Z, N1

PIK udziela pomocy w sytuacji:
 Przemocy w rodzinie
 Kryzysów osobistych, rodzinnych i małżeńskich
 Problemów wychowawczych
Świadczy bezpłatną specjalistyczną pomoc:
 Psychologiczną
 Pedagogiczną
 Terapeutyczną w kontakcie indywidualnym i grupowym
Prowadzi działania profilaktyczne:
 grupa

edukacyjno-motywacyjna

dla

osób

doznających

przemocy

w rodzinie
 zajęcia „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
w PIK funkcjonują - czynne całodobowo telefony zaufania:
 195 - 13 ( Miejski Telefon Zaufania „Stop Przemocy”)
 195 - 25 ( Telefon Zaufania dla osób w kryzysie)
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Ośrodek Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących
Przemoc w Rodzinie
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce (OKE)
ul. Wiśniowa 3,
25-552 Kielce
Tel.: 41 362 89 73
e-mail: oke@mopr.kielce.pl
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00 – 16.00.

Ośrodek Korekcyjno – Edukacyjny (OKE) realizuje program oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w zakresie:
 indywidualnym,
 grupowych.
Oferta OKE skierowana jest do osób:
 które stosują zachowania przemocowe w stosunku do bliskich,
 po przez przemoc rozładowują napięcie,
 nie radzą sobie ze złością,
 skazanych za czyny związane z przemocą,
 wobec których prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty”,

ponadto OKE prowadzi:
 zajęcia profilaktyczne dla młodzieży z zakresu przeciwdziałania przemocy
w szkołach,
 zajęcia edukacyjne dla instytucji
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Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
(ŚCPiE)
*Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65
25-432 Kielce
Tel.: 41 36 76 788, sekretariat dyrektora - Tel.: 41 36 76 302
http://scpie.kielce.eu
e-mail: centrum@psychoterapia24.com
czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach:8.00-20.00
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach świadczy bezpłatne usługi
w zakresie:
 Interwencja w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne
 Pomoc psychologiczna dla młodzieży i dzieci
 Psychoterapia indywidualna i grupowa
 Pomoc i interwencja dotycząca uzależnień
 Terapia rodzin i par (również ze związków nieformalnych)
 Szkolenia w zakresie profilaktyki i treningu psychologicznego

info

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(GKRPA)
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65
25-432 Kielce
Tel.: 41 36 76 302 wew.23*
Do szczególnych zadań Komisji należą:


zwiększenie dostępności różnorodnych form pomocy i terapii dla osób
uzależnionych, jak i dla członków rodzin z problemem alkoholowym
(współmałżonków, dzieci, rodziców),



wspieranie i rozwijanie różnorodnych form profilaktyki uzależnień, szczególnie
wśród dzieci i młodzieży,



współpraca z różnorodnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi
w zakresie profilaktyki uzależnień,



motywowanie i kierowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, pijących
w sposób szkodliwy społecznie.
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Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65
25-432 Kielce
Tel.: 41 368 68 31
czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00
Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach to instytucja zaopatrująca
miejscowość Kielce.
Świadczenia obejmują:
 Opiekę psychiatryczna,
 Leczenie uzależnień,
W celu rejestracji na badanie niezbędne są: dokument tożsamości, dokument skierowania na
badanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), regularne
opłacanie składek ZUS.
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Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Tel.: 41 36 71 208
e-mail: terapia.uzaleznien@wszzkielce.pl
http://wszzkielce.pl
W przypadku pytań chętnie odpowiemy:
 Anna Szczepańska - kierownik Ośrodka, Tel. 41 36-71-209,
 Agnieszka Prokop - specjalista psychiatra, Tel. 41 36-71-553,
 Rejestracja - Tel. 41 36-71-208

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia oferuje pomoc:
1. W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia czynnej:
 poniedziałek-czwartek godz. 7.00-19.30,
 piątek: godz. 7.00-14.35.
Udzielamyświadczeń osobom:
 uzależnionym od substancji psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki, nikotyna tzw.
dopalacze itp.)
 używającym substancji w sposób szkodliwy (F 10.1)
 uzależnionym behawioralnie (hazard, internet, zakupy, seks itp.)
 członkom rodzin osób uzależnionych.
W swej działalności oferujemy indywidualną i grupową psychoterapię uzależnienia
i współuzależnienia.
2. W Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia czynnym:
poniedziałek-piątek: godz. 7.00-14.35.
W Oddziale Dziennym realizowany jest podstawowy, intensywny program terapii
uzależnienia. Pobyt w Oddziale trwa do 8 tygodni w ramach zwolnienia lekarskiego.
Udzielane świadczenia są bezpłatne. Osobom uzależnionym udzielamy pomocy bez
aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego.
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Poradnia Leczenia Uzależnień
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy
(WOTUW)
Kielce, ul. Jagiellońska 72
Tel.: 41 34 573 46
email.: wotuw-kielce@morawica.com.pl
http://morawica.com.pl
Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 2000
Telefon Zaufania 34 573 46 (dla ludzi z problemem alkoholowym )
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 2000

Zadania Poradni:
 Diagnozowanie pacjentów uzależnionych od alkoholu
i współuzaleznionych przyjętych do poradni na terapię,
 Prowadzenie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia,
 Wykonywanie konsultacji specjalistycznych dla osób uzależnionych od
alkoholu i współuzależnionych,
 Prowadzenie historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji,
 Szkolenie personelu w zakresie specjalności przychodni,
 Realizacja staży i praktyk dla pracowników lecznictwa odwykowego i
studentów wyższych uczelni,
 Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się rozwiązywaniem
problemów alkoholowych,

info

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
(MZPPP)
Ul. Urzędnicza 16
25 – 729 Kielce
Tel.: 41 367 67 28
http://mzppp.pl
email: sekretariat@mzppp.pl
poradnia czynna:
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 8.00 – 19.00
oraz w piątek w godzinach: 8.00 – 16.00
Działania Poradni koncentrują się wokół nadrzędnego celu, którym jest dobro osób
korzystających z jej usług. Pracownicy realizują Misję Poradni, ujętą w słowach Janusza
Korczaka: „...dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy,
niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar”.
Poradnia prowadzi działalność:
 diagnostyczną,
 terapeutyczną,
 konsultacyjną,
 doradczą,
 profilaktyczną oraz informacyjno-szkoleniową.
Wysoka jakość świadczonych usług na rzecz dziecka, ucznia, jego rodziny i środowiska
edukacyjno-wychowawczego jest priorytetem i standardem pracy w Miejskim Zespole
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach. Korzystanie z usług Poradni jest
bezpłatne i dobrowolne. Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich rodzicom oraz
nauczycielom z terenu miasta Kielce

Pełna oferta Poradni znajduję się na stronie: http://mzppp.pl
info

Ośrodek Interwencyjno – Terapeutyczny MOPR Kielce
(OIT)
ul. Żniwna 4, 25-419 Kielce
Tel.: 41 311 11 17, 41 367 63 25
e-mail: oit@mopr.kielce.pl
Ośrodek jest czynny całą dobę 7 dni w tygodniu
pracownicy socjalni i terapeuci pracują w godz. 7:00 - 15:00
W skład Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego dla Osób Bezdomnych wchodzi:


Punkt Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych (PPD)



Punkt Interwencji Kryzysowej(PIK) - dla osób bezdomnych znajdujących się w
sytuacji kryzysowej zagrażającej ich zdrowiu lub życiu.



Punkt

Konsultacyjno-Streetworkerski

(PK-S)

-

siedziba

streetworkerów.

Streetworkerzy pracują w nienormowanych godzinach pracy, w dzień i w nocy, w OIT
przebywają w różnych godzinach celem wypełnienia dokumentów i umówionych
spotkań z pracownikami i Klientami.
Do zadań Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego dla Osób Bezdomnych należy:


prowadzenie profilaktycznej działalności konsultacyjnej, informacyjnej i edukacyjnej,



przyjmowanie osób bezdomnych w stanie nietrzeźwości, znajdujących się w
okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażających życiu lub
zdrowiu innych,



udzielanie konsultacji lub pomocy medycznej w nagłych wypadkach,



motywowanie do podjęcia leczenia i przeprowadzania detoksykacji,



budowanie systemu wsparcia dla osób bezdomnych,



aktywizacja osób bezdomnych,



zapewnienie mieszkania osobom bezdomnym, które przy odpowiednim wsparciu
mogą samodzielnie funkcjonować,



przygotowanie osób bezdomnych do usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.
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Centrum Interwencji Kryzysowej (CIK)
ul. Urzędnicza 7b, 25-729 Kielce
Tel.: 41 366 48 47, Tel.: 784 531 622(telefony całodobowe),
http://cik.kielce.caritas.pl,
e-mail: cik.kielce@caritas.pl
Centrum świadczy usługi całodobowo, we wszystkie dni w roku również w dni świąteczne.
Oferta CIK skierowana jest do osób w kryzysie szczególnie do osób przeżywających
różnorodne trudności i kryzysy związane min. z:
 doświadczaniem przemocy bądź innego przestępstwa,
 problemami rodzinnymi, wychowawczymi,
 zagrożeniem samobójstwem,
 uzależnieniem i współuzależnieniem,
 traumatycznymi zdarzeniami losowymi,
 kryzysem po utracie bliskiej osoby,
 utratą pracy,
 trudnościami w kontaktach interpersonalnych,
 kłopotami z adaptacją,
 kryzysem wiary i dylematami religijnymi.
Placówka świadczy następująceformy pomocy:
1. Udzielenie schronienie z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb
2. Pomoc psychologiczną
3. Pomoc prawną
4. Interwencję kryzysową
5. Pomoc psychoterapeutyczną
6. Konsultacje psychiatryczne
7. Pomoc socjalną
8. Całodobowy telefon interwencyjny
9. Terapię rodzin, par i małżeństw
10. Pomoc duchową.
Wszystkie porady udzielane sąbezpłatnie, mogą z nich korzystać osoby dorosłe oraz dzieci i
młodzież.Termin wizyty można uzgodnić telefonicznie (telefon: 41 366 48 47, 784 531 622)
lub osobiście w godz. 8.00 – 20.00.Nie jest wymagane ubezpieczenie zdrowotne ani
skierowanie lekarskie. Nie obowiązuje rejonizacja: przyjmowane są osoby z terenu całej
Polski. Osoby w sytuacji kryzysowej przyjmowane są natychmiast. Centrum dysponuje
również noclegowymi miejscami interwencyjnymi w Hostelu dla kobiet i dzieci w tej samej
lokalizacji. Oprócz w/w usług realizowanych w systemie ciągłym okresowo CIK realizuje
selektywne programy wsparcia adresowane do wyodrębnionej grupy beneficjentów z woj.
Świętokrzyskiego (np. realizacja: programów pomocy psychologicznej, terapeutycznej
i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinie dorosłych i dzieci; programów wspierających
rozwiązywanie problemu bezdomności - wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji,
ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych).
info

Więcej informacji na stronie internetowej www.cik.kielce.pl

Stowarzyszenie Bezpieczny Dom
ul. Ponurego Piwnika 49
25 - 666 Kielce
Adres do korespondencji:
Ul. Ponurego Piwnika 9/1
25 - 666 Kielce
Tel.: 883 188 833
www.bezpieczny-dom.org.pl
e-mail: biuro@bezpieczny-dom.org.pl
Stowarzyszenie Bezpieczny Dom powstało w październiku 2011 roku z inicjatywy Anity
Majkowskiej, aby zrzeszyć specjalistów gotowych charytatywnie pomagać osobom
potrzebującym wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz prawnego.

Stowarzyszenie oferuje pomoc:
Poniedziałek:


prawnik (ul. Górnicza 64, godz. 16:30 - 18:00),



pedagog (ul. Górnicza 64, godz. 16:30 - 18:30),



specjalista ds. przeciwdziałania przemocy (ul. Górnicza 64, godz. 16:30 - 18:30),



logopeda (ul. 1 Maja 57, godz. 15:00 - 17:00).

Środa:


psycholog - pierwsza i trzecia środa miesiąca (ul. 1 Maja 57, godz. 16:30 - 18:00),



punkt pomocy rodzinie - pierwsza i trzecia środa miesiąca (ul. 1 Maja 57, godz. 15:00
- 16:00),



logopeda - druga i czwarta środa miesiąca (ul. 1 Maja 57, godz. 17:00 - 19:00).

Czwartek:


terapeuta ds. uzależnień - pierwszy i trzeci czwartek miesiąca (ul. Górnicza 64, godz.
16:00 - 19:00).

Piątek:


pedagog (ul. Górnicza 64, godz. 16:30 - 18:30).

info

Stowarzyszenie rodzina bez przemocy

ul. Słoneczna 9
25-731 Kielce
Tel.: 41 367 63 60

Stowarzyszenie oferuje:
 Udzielanie pomocy psychologicznej, opiekuńczej, pielęgniarskiej oraz wszelkiej innej
potrzebującym dzieciom, młodzieży, dorosłym,
 Prowadzenie treningów zastępowania agresji, grup wsparcia, innych zajęć
warsztatowych,
 Tworzenie autorskich programów profilaktycznych i edukacyjnych,
 Tworzenie i realizowanie placówek wychowawczo-oświatowych i świetlic,
 Organizowanie kursów, seminariów, szkoleń, prelekcji i konferencji,
 Prowadzenie poradnictwa zawodowego i realizowanie projektów adresowanych do
różnych grup zawodowych,
 Współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami mającymi podobny zakres
działalności,
 Organizowanie wyjazdów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie
imprez kulturalno-rekreacyjnych,
 Szkolenia członków Stowarzyszenia.

info

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Ul. Karczówkowska 36
25-711 Kielce
Tel.: 41 36 69 400
Fax 41 36 69 418
www.nadziejarodzinie.org.pl
e-mail: sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” jest organizacją pożytku publicznego, która
powstała w 2002 roku z chęci niesienia skutecznej pomocy człowiekowi, w szczególności
młodemu. Gdy uświadomiliśmy sobie skalę zagrożeń dotykających polskie rodziny
i ich dzieci, postawiliśmy sobie pytanie jak dotrzeć do młodzieży z przesłaniem, aby nigdy
nie wchodziła w uzależnienia od narkotyków, alkoholu i innych używek. W tamtym okresie
wiedzieliśmy, że priorytetem jest właśnie zajęcie się młodzieżą eksperymentującą
z narkotykami lub już od nich uzależnionych.
Dziś

prowadzimy

Ośrodki

Stacjonarne:

Ośrodek

Rehabilitacji

dla

Osób

z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach, Hostel dla Osób
Uzależnionych od Alkoholu w Janinie, jak również Hostel dla Osób Uzależnionych
od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach. W naszej placówce mamy punkt konsultacyjny
HIV/AIDS, w którym prowadzimy bezpłatne i anonimowe badania w kierunku zakażenia
HIV. Oferujemy pomoc i wsparcie dla osób zakażonych wirusem HIV i dla ich bliskich.
Pomagamy młodym i dojrzałym ludziom radzić sobie m.in. z problemami w relacjach
z członkami rodziny, w kryzysach życiowych. Dajemy szansę rozpocząć nowe życie bez
narkotyków czy bez alkoholu. Ważnym elementem wspomagającym leczenie jest terapia
zajęciowa i terapia poprzez pracę. Zdajemy sobie sprawę, że uzależnienie dotyka i rani całą
rodzinę, bliscy chorego chcieliby mu dać wsparcie, ale często nie wiedzą w jaki sposób to
zrobić. Dlatego oferujemy również pomoc rodzinom osób uzależnionych

info

Placówka Opieki Doraźnej - AZYL*
Adres: ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce
Tel.: 41 36 76 359 (biuro: w dni powszednie w godzinach: 7.30 – 15.30)
Tel.: 519 146 407 (placówka interwencyjna w dni powszednie od godziny 15.30
oraz weekendy i święta)
Fax: 41 36 76 949
http://azyl-kielce.pl
e-mail: dyrekcja@azyl-kielce.pl
Placówka Opieki Doraźnej Azyl składa się z dwóch form organizacyjnych:
 Placówki Interwencyjnej,
 Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego.
Placówka Opieki Doraźnej "Azyl" składa się z placówki interwencyjnej zapewniającej
doraźną

opiekę całodobową dzieciom w sytuacjach wymagających natychmiastowego

rozpoczęcia sprawowania opieki oraz ze Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego na
30 miejsc, która zapewnia opiekę dzienną dzieciom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Placówka działa w systemie wsparcia społecznego.
Placówka Opieki Doraźnej „Azyl” się wspierać sferę intelektualną wychowanków, rozwijać
ich talenty, a przede wszystkim uczyć zasad dialogu i budowania relacji interpersonalnych.
W swojej ofercie mamy zajęcia sportowe, treningi umiejętności społecznych, kinezjologię
edukacyjną, arteterapię, zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne.
W kryzysach dzieci, młodzież i ich rodziny mogą skorzystać z pomocy specjalistów:
psychologa, pedagoga i logopedy. W okresach wolnych od nauki szkolnej staramy się
aktywnie spędzać czas na wycieczkach, basenie, kinie poznając siebie i region świętokrzyski.

*placówka w trakcie przekształcenia
info

Dom dla Matek
z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
ul. Słoneczna 9
25-731 Kielce
Tel.: 41 367 63 60
http://www.samotnematki-kielce.pl/
email: samotnematki_kielce@poczta.onet.pl

Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży jest jednostką budżetową,
przeznaczoną dla kobiet w ciąży, matek, ojców oraz innych osób z terenu miasta Kielce, które
znalazły się w sytuacji kryzysowej, sprawujących opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi.
Czas pobytu nie powinien przekraczać 1 roku.
Placówka zapewnia swoim mieszkańcom:
 Schronienie,
 opiekę i wsparcie
 pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia się
 pomoc w integracji ze środowiskiem
 doskonalenie umiejętności pozwalających na właściwe funkcjonowanie
w społeczeństwie
 pomoc w wychowaniu dzieci

info

Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy*
ul. Olkuska 18,
25-852 Kielce
Tel. 41 345-90-66, 516 105 783
e-mail: kielce.schronisko@pck.org.pl

Placówka Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
z siedzibą w Kielcach.
ul. Henryka Sienkiewicza 68
25-501 Kielce
tel./fax. 41 344 27 36
tel. 41 344-90-47
http://www.kielce-pck.pl/
e-mail: kielce@pck.org.pl

*placówka w trakcie remontu
info

Komenda Miejska Policji w Kielcach
ul. Wesoła 43
25 - 363 Kielce
Tel.: 41 349 30 10
Fax. 41 349 30 15
http://kielce.swietokrzyska.policja.gov.pl
aplikacja na smartfon : Moja Komenda
e-mail : kielce.kmp@ki.policja.gov.pl
kontakt z dzielnicowymi:
http://www.kielce.swietokrzyska.policja.gov.pl/kmp/twoj-dzielnicowy/
kontakt dla osób niesłyszących:
ul. Wesoła 43
25 - 363 Kielce
Numer telefonu (wiadomości SMS): 503 300 044
Numer faksu: 41 349 23 15
Adres poczty elektronicznej (e-mail): dyżurny.kwpkielce@ki.policja.gov.pl
W strukturze Komendy Miejskiej Policji w Kielcach na terenie miasta funkcjonują
następujące komisariaty:

Komisariat Policji I
Komisariat Policji II
Komisariat Policji III
Komisariat Policji IV

info

KOMISARIAT POLICJI I

os. Na Stoku 63B, 25 - 437 Kielce
Telefony:
sekretariat - 41 349 31 00
dyżurny - 41 349 31 10 (czynny całą dobę)
fax – 41 349 31 05
Kierownik Rewiru Dzielnicowych - Tel: 41 349 31 12
komisariat1.kielce@ki.policja.gov.pl
Komisariat obejmuje swoim zasięgiem:
 osiedla: Szydłówek, Uroczysko, Sady, Bocianek, Sieje, Dąbrowa, Na Stoku,
Słoneczne Wzgórze, Świętokrzyskie oraz gminy Masłów i Zagnańsk,
 centra handlowe: Galeria Echo, Korona, Auchan, Obi,

KOMISARIAT POLICJI II
ul. Kołłątaja 4, 25 - 716 Kielce
Telefony:
sekretariat - 041 349 31 50
dyżurny - 041 349 31 60 (czynny całą dobę)
Kierownik Rewiru Dzielnicowych - 041 349 31 93
fax: 041 349 31 55
komisariat2.kielce@ki.policja.gov.pl
Komisariat obejmuje swym zasięgiem:
 osiedla: Czarnów, Herby, Jagiellońskie, Pod Dalnią, Ślichowice I i II,
Podkarczówka, Białogon.
 centra handlowe: Makro, Galeria Świętokrzyska

info

KMP

KOMISARIAT POLICJI III

ul. Paderewskiego 13, 25 - 017 Kielce
Telefony:
sekretariat - 041 349 32 00
dyżurny - 041 349 32 10
fax. - 041 349 32 05
Kierownik Rewiru Dzielnicowych –041 349 32 43
komisariat3.kielce@ki.policja.gov.pl
Komisariat obejmuje swoim zasięgiem centrum miasta, ograniczone następującymi ulicami:
 1 - go Maja, Al. IX Wieków Kielc, Pocieszka, Warszawska, Źródłowa, Tarnowska,
Seminaryjska, Jana Pawła II, Ściegiennego, Gagarina, Krakowska.

KOMISARIAT POLICJI IV
ul. Śniadeckich 14, 25 -366 Kielce
Telefony:
Sekretariat - 041 349 32 50
Dyżurny - 041 349 32 60 (czynny całą dobę)
fax - 041 349 32 55
Kierownik Rewiru Dzielnicowych - 041 349 32 93
komisariat4.kielce@ki.policja.gov.pl
Komisariat obejmuje swoim zasięgiem następujące osiedla:
 KSM Północ i Południe, Sandomierskie, Czarnockiego, Barwinek, Baranówek,
Biesak, Pakosz, Pod Telegrafem, Bukówka, Ostra Górka, Kochanowskiego, Tęczowe
Wzgórze, Zacisze i Zagórze.

info

KMP

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
Prokuratura Rejonowa w Kielcach
Siedziba Prokuratury Okręgowej w Kielcach:


Wydział II ds. Gospodarczych z Działem ds. Medycznych,



Wydział IV Organizacyjno-Sądowy,



Wydział V Budżetowo-Administracyjny.

Adres:
ul. Mickiewicza 7
25-352 Kielce
Siedziba Prokuratury Okręgowej w Kielcach:


Wydział I Śledczy



Wydział III ds. Przestępczości Gospodarczej



IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

Adres:
ul. Sandomierska 106
25-318 Kielce
kontakt:
Centrala tel.: 41 364 99 00
http://www.prokuratura.kielce.pl/
e-mail: prokuratura@kielce.po.gov.pl

Prokuratura Okręgowa w Kielcach działa na podstawie ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r.
Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016, poz.177) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 07 kwietnia 2016r.
Powszechne jednostki Prokuratury od kilku lat uczestniczą w Krajowym Programie
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 -2020 i realizują wynikające z niego
zadania. Ponadto corocznie w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem, prokuratorzy udzielają porad prawnych także ofiarom przemocy w rodzinie.
W obszarze informacyjnym Prokuratura Okręgowa w Kielcach między innymi posiada:


Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na terenie
województwa świętokrzyskiego,
info



Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno- edukacyjne w województwie
świętokrzyskim.



Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 30.06.2016 oraz Rejestr placówek
zapewniających miejsca noclegowe,



Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia funkcjonujących na terenie
województwa świętokrzyskiego.

Jednostki podległe Prokuraturze Okręgowej dla miasta Kielce to:
Prokuratura Rejonowa Kielce - Wschód
ul. Sandomierska 106
25-318 Kielce
Centrala - 41 364 98 00,
Sekretariat Prokuratora Rejonowego - 41 364 98 05
Email: kielce-wschod@kielce.po.gov.pl
Interesanci są przyjmowani codziennie od wtorku do piątku w w godzinach od 7.45 do 15.45,
natomiast w poniedziałki w godzinach od 7.45 do 18.00.
W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej Kielce Wschód w Kielcach znajdują się
Miasto Kielce południowo-wschodnia część oraz gminy: Bieliny, Daleszyce, Górno, Masłów,
Raków.
41 364-98-09

Prokuratura Rejonowa Kielce - Zachód
ul. Sandomierska 106
25-318 Kielce
Centrala - 41 364 97 00,
Sekretariat Prokuratora Rejonowego - 41 364 97 05
Email: kielce-zachod@kielce.po.gov.pl
Interesanci są przyjmowani przez Prokuratora Rejonowego lub Zastępców Prokuratora
Rejonowego w poniedziałki w godzinach 9.00 - 12.00.
W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach znajdują się
Miasto Kielce północno-zachodnia część oraz gminy: Chęciny, Miedziana Góra, Morawica,
Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn.

info

Pr. Ok.

Numery alarmowe
112 – Centrum Powiadomienia Ratunkowego
997 – Policja
999 - Pogotowie
Telefony zaufania działające na terenie Kielc
41 368 18 74 - telefon zaufania w sprawach rodzinnychPoniedziałek – Piątek, w godz.: 8.00 – 18.00
195 13 - Miejski Telefon Zaufania „Stop Przemocy” - całodobowy
195 25 - Telefon Zaufania dla osób w kryzysie - całodobowy
41 366 10 52 - całodobowy telefon zaufania

Telefony zaufania ogólnopolskie
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania przy Rzeczniku Praw
Dziecka (czynny 8.15 – 20.00).
801 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
– Niebieska Linia
22 668-70-00 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie – Niebieska Linia.
22 628 99 99 – „La Strada” Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi
i Niewolnictwu.
info

