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     Wśród najboleśniejszych i najbardziej palących problemów z jakimi przychodzi dziś 

mierzyć się polityce społecznej państwa i lokalnym systemom pomocy społecznej, jest 

przemoc w rodzinie. Z jednej strony jest to zjawisko niezwykle dramatyczne, nad którym 

należy pochylić się z wielkim szacunkiem, dotyczy bowiem człowieka. Często człowieka, 

który jest absolutnie bezradny i niesamodzielny a żyje w klimacie przemocy, doświadczając 

jej skutków bezpośrednio na sobie. Mam w tym miejscu na myśli osoby chore, osoby w 

podeszłym wielu i dzieci. Zwłaszcza dzieci, one bowiem cierpią, zupełnie nie rozumiejąc 

dlaczego świat ludzi dorosłych, tak je krzywdzi a przecież powinien kochać. Zjawisko 

przemocy w rodzinie staje się dzisiaj swoistym wyzwaniem dla wielu instytucji i organizacji, 

które stają w pierwszej linii niesienia pomocy człowiekowi doświadczającemu bólu, 

cierpienia i samotności. 

     Przemoc choć nie jest zjawiskiem nowym, to jednak w obecnym czasie stanowi obszar 

szczególnej troski instytucji i organizacji państwowych i samorządowych. W ostatnich latach 

powstało również szereg organizacji funkcjonujących w obszarze Trzeciego Sektora, które 

nastawione są na pomoc ofiarom przemocy domowej.  Wydaje się, że uregulowania prawne, 

jakie pojawiły się w ostatnich latach tworzą szczególnie sprzyjający klimat w którym różne 

formy wsparcia mogą być realizowane. Przemoc od dawna stanowiła problem, którym 

zajmowały się różne instytucje organizacje w naszym kraju i regionie. Osoby doświadczające 

przemocy, w tym również dzieci próbowano ratować i wspierać na różne sposoby. Wydaje się 

jednak, że do końca XX wieku były to jednak działania mało skoordynowane i nie miały 

charakteru systemowego.  

     Geneza tworzenia systemowego podejścia do problematyki pomocy ofiarom przemocy 

domowej sięga w Radomiu lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W tym okresie wspólne 

działania Ośrodka Pomocy Społecznej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Caritas Diecezji 

Radomskiej, Policji, wspierane przez Fundację Dzieci Niczyje doprowadziły do szerokiej 

debaty społecznej na temat przemocy. Zjawisko przemocy domowej opuściło cztery ściany 



mieszkań i domów. Stało się fenomenem, niejako publicznym. W tym kontekście ofiara 

przemocy stała się podmiotem troski całego lokalnego społeczeństwa, a sprawca przemocy 

przestaje być anonimowym – jego działania podlegają ocenie i recenzji społeczeństwa. 

Późniejsze prace w obszarze pomocy ofiarom przemocy stają się bardziej systemowe i 

nabierają charakteru profilaktycznego, interwencyjnego i terapeutycznego. Dobrze pojęta 

polityka wobec przemocy opiera się w naszym regionie na współpracy wielu instytucji i 

organizacji. W jej realizację włączyły się zarówno instytucje, skupiające profesjonalnie 

przygotowaną kadrę                    i ustawowo zobowiązane do ochrony przed przemocą, jak i te 

które skupiają wolontariuszy                  i ludzi wielkiego serca, którym los innych ludzi nie 

jest obojętny. Niżej przedstawiam wykaz instytucji w których ofiary przemocy mogą znaleźć 

pomoc. Z nadzieją i radością należy przyjąć fakt, że tych organizacji powstaje coraz więcej. Z 

roku na rok podnosi się poziom świadomości społecznej na temat przemocy i konieczności 

wyeliminowania tego zjawiska ze społeczeństwa. Widać coraz wyraźniej, że zarówno 

instytucje, jak i całe społeczeństwo coraz lepiej rozumie, iż postawa obojętności wobec 

przemocy sprzyja jej rozprzestrzenianiu a bierność czyni sprawców przemocy bezkarnymi, 

spychając ofiary w cień i samotność w sowim cierpieniu. Nikt wobec przemocy nie powinien 

być obojętny i powinien reagować na jakiekolwiek jej formy. 

 

Pod tymi adresami znajdziesz pomoc i możesz zgłosić fakt występowania przemocy. 

 

 

Komenda Miejska Policji w Radomiu  

( Dyżurny) 

Czynna całodobowo 

 

26 - 600 Radom  

ul. 11 Listopada  

37/59  

 997 lub 112  

48 345 26 20 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

Czynne: 

Poniedziałek – piątek 7:30 – 15.30 

26 - 600 Radom  

ul. Limanowskiego 134  

 48 360 87 01,  

48 360 84 88  

 48 360 87 06 

przemoc@mops.radom.pl 

 

mailto:przemoc@mops.radom.pl


 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Zarząd Powiatowy  

Czynny całodobowo 7 dni w tygodniu  

Konsultacje codziennie 8:00 – 21:00 

26 - 610 Radom  

ul. Malczewskiego 20b 

 48 362 27 45  

 48 362 54 61  

Infolinia: 19288  

www.oik.radom.pl 

www.tpd.radom.pl 

osrodek@tpd.radom.pl  

pomoc@tpd.radom.pl 

 48 362 27 45  

 48 362 54 61  

 

Caritas Diecezji Radomskiej  

Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy  

Czynne:  

Poniedziałek – piątek 8:00 – 16.00 

 

26 - 604 Radom  

ul. Kościelna 5  

 48 365 29 29 wew. 24  

 48 365 10 87  

radom@caritas.pl 

www.radom.caritas.pl 

 

Stowarzyszenie Słoneczny Dom w Radomiu 

26- 610 Radom 

Ul. Dzierzkowska 9 

poczta@słonecznydom.cba.pl 

Tel. 608760863 

 

 

Poradnia Opoka 

26 - 610 Radom  

ul. Malczewskiego 1 

 48 383 66 52  

poradnia@radom.opoka.org.pl 

 

Fundacja Diecezji Radomskiej  

„Dać Sercom Nadzieję”  

Centrum Psychoterapii Rodzin  

Czynne: 

Poniedziałek – piątek 9:00 – 16:00 

26- 610 Radom  

ul. Malczewskiego 1 

 

http://www.radom.caritas.pl/
mailto:poczta@słonecznydom.cba.pl


26 - 610 Radom  

ul. Śniadeckich  

 48 340 62 06  

fundacja.dsn@wp.pl 

 48 366 9378  

 

centrum_psychoterapii@wp.pl 

 

Telefon zaufania Linia Braterskich Serc 

0 800 311 800 

 

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 

22 668 70 00 

 

Fakt występowania przemocy w nagłych przypadkach, można zgłosić również na numer 

policji 997 lub na numer alarmowy 112.  

 

Przemoc często wiąże się z nadużywaniem alkoholu, narkotyków, czy też uzależnieniem stąd 

warto tez nać takie adresy i w tych miejscach szukać pomocy: 

 

Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy  

„VICTORIA”  

Czynne: 

Poniedziałek – piątek 17:00 – 20:00 

 

26 - 600 Radom  

ul. Limanowskiego 75  

 48 383 55 70  

 691 520 669  

clubvictoria@clubvictoria.pl 

www.clubvictoria.pl 

 

Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN  

Świetlica Środowiskowa,  

Poradnia Profilaktyki Uzależnień, 

Ośr. Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych  

od Substancji Psychoaktywnych w Radomiu  

ul. Łąkowa 

Czynne: 

Poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00 

26 - 610 Radom  

ul. Reja 5/1  

 48 362 20 46  

 800 120 289 (infolinia)  

 

Tel. 48 360 46 05  

karan@karan.pl 

crakaran@o2.pl 

www.karan.pl 

 

mailto:centrum_psychoterapii@wp.pl


Stowarzyszenie „MONAR”  

Poradnia Profilaktyki i Terapii 

Punkt Konsultacyjny 

26 - 610 Radom  

ul. Struga 57 A  

 48 364 76 00  

radomporadnia@monar.org 

www.monar.org 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 

26 - 610 Radom  

ul. Reja 5/2a   

48 381 04 00 

 

     Przedstawione wyżej formy wsparcia ofiar przemocy w rodzinie nie wyczerpują 

wszystkich działań, jakie są prowadzone na terenie naszego miasta i regionu. Powstają nowe 

inicjatywy społeczne, odbywają się konferencje naukowe, debaty społeczne, sympozja i 

seminaria podnoszące problematykę przemocy rodzinnej. Z zadowoleniem obserwuje się fakt, 

że wobec przemocy coraz, mniej osób przechodzi obojętnie. Ludzie reagują, chcą reagować i 

coraz częściej wiedzą jak to robić. Ofiary przemocy nie są same, czują solidarność innych 

ludzi, czują się silniejsze i pewniejsze. Wszystko to sprawia, że można mieć nadzieję, iż 

przemoc w rodzinie stanie się zjawiskiem marginalnym a może zniknie z cywilizowanego 

społeczeństwa XXI wieku. 


