Informacje
dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących
się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem
terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”
Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36- 22- 046
infolinia: 0800-12-02- 89

pon. pt. 9.00-18.00,

- Poradnia Rodzinna i Uzależnień
Radom, ul. Reja 5/1
tel. 48 385-06-25
czw.13.00-18.00, pt.10.00-16.00

pon. 15.00-18.00, wt.16-17.00,

Poradnictwo, psychoterapia indywidualna i grupowa, grupy wsparcia i edukacyjne
-Centrum Rozwoju Osobowości
Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 362-20-46, pon. pt. 9.00-18.00
Działalność terapeutyczna, indywidualna pomoc osobom opuszczającym ośrodki
readaptacyjne, świetlica socjoterapeutyczna, placówka opiekuńczo-wychowawcza
pobytu dziennego
- Ośrodek Readaptacyjny „NASZ DOM”
Radom ul. Łąkowa 122 tel. 48-360-46-05 - całodobowo
Ośrodek stacjonarny, zamknięty, terapia antynarkotyczna grupowa i indywidualna,
programy korekcyjno-edukacyjne.

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „ARKA”
Radom, ul.Chrobrego 7/9

tel. 48 360-69-51, pon.- pt. 13.00-20.00

Bezpłatne konsultacje i terapia psychologiczna ( indywidualna i grupowa),
doradztwo i konsultacje pedagogiczne, działalność edukacyjna i profilaktyczna

„Caritas” Diecezji Radomskiej. Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar

Przemocy w Rodzinie
Radom, ul. Kościelna 5

tel.48 365-29-29, wew. 24 pon.- pt. 8.00-16.00

Działalność terapeutyczna – ofiary przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie –
sprawca przemocy, uzależnienie od alkoholu - grupy wsparcia specjaliści i terapeuci
od uzależnień, oraz programy korekcyjno-edukacyjne.

Samodzielny
Wojewódzki
Publiczny
Zespół
Zakładów
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej. Całodobowy Oddział Terapii
Uzależnień od Alkoholu i Oddział Leczenia Alkoholowych
Zespołów Abstynencyjnych
Radom, ul. Krychnowicka 1

tel. 48 -332-45-92

Terapia stacjonarna, indywidualna i grupowa w społecznościach po oddziale
detoksykacyjnym. Okres terapii około 6 miesięcy Leczenie prowadzone w etapach
pod nadzorem lekarzy i terapeutów.

Samodzielny
Wojewódzki
Publiczny
Zespół
Zakładów
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej. Oddział Terapii Uzależnień
od Środków Psychoaktywnych. Oddział Detoksykacyjny
Radom, ul. Krychnowicka 1

tel. 48-332-47-12

Terapia stacjonarna, indywidualna i grupowa w społecznościach po oddziale
detoksykacyjnym. Okres terapii około 6 miesięcy. Leczenie prowadzone w etapach
pod nadzorem lekarzy i terapeutów.

Centrum Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej Przychodnia
Zdrowia Psychicznego. Przychodnia Terapii Uzależnień
od Alkoholu i Współuzależnienia
Radom, ul. Reja 30

tel. 48 -363-19-93, pon.- pt. 8.00-15.00

Terapie grupowe i indywidualne, zintegrowany system terapii, wielodyscyplinarny
prowadzony przez specjalistów: psychologów i terapeutów oraz lekarzy.

Centrum Psychoterapii Rodzin
Radom ul. Śniadeckich 1

tel.48-366-93-78, pon.-pt. 9.00-22.00

Terapia indywidualna i grupowa, zintegrowana terapia systemowa prowadzona
przez lekarzy, psychoterapeutów, terapeutów i pedagogów.

Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej
„MASTERS”
Radom ul. Wolanowska 120

tel: 48-383-83-72,

pon-pt. 8.00-16.00

Opracowywanie i realizowanie programów terapeutycznych, profilaktycznych,
terapia grupowa-specjaliści: terapeuci, psychologowie, pedagodzy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Radom ul. Malczewskiego 1 tel. 48-362-27-45, 48-362-54-61, tel. zaufania
192 88 codziennie 8.00-21.00
Pomoc psychologiczna, interwencje kryzysowe, oddziaływania terapeutycznoedukacyjne, terapia indywidualna i grupowa.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Radom ul. Domagalskiego 7
tel. 48- 365-58-06,
wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-15.00

pon.7.30-16.00,

Oddziaływania terapeutyczne, korekcyjno-edukacyjne.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Ośrodek Profilaktyki
i Terapii Uzależnień „AGNA”
Radom ul. 1905r 21

tel. 48- 383-66-72, 48-383-66-73,

pon-pt. 9.00-17.00.

Psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu, hazardu i innych środków
psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików.

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
Radom ul. 11 Listopada 37/59

tel. 48- 362-91-91, 48-345-27-15

Kursy dodatkowe dla kierowców którzy przekroczyli liczbę punktów karnych
dla sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Poradnia Leczenia Uzależnień
Radom ul. Tochtermana 1

tel. 48- 361-56-19,

pon.- pt. 8.00 -20.00

Poradnia i przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia,
terapie grupowe i indywidualne.

Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy „VIKTORIA”
Radom ul. Limanowskiego 75

tel. 48-383-55-70,

pon.-pt. 17.30-20.00

Działalność profilaktyczna, grupa wsparcia, pomoc indywidualna i grupowa

Stowarzyszenie Abstynentów „Opoka” w Przysusze
26-400 Przysucha, ul. Przemysłowa 5
tel.: 48-675-31-43 WWW.sakopa.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.00
Rodzaj działalności: a) niesienie pomocy członkom klubu i rodzinom z problemem
alkoholowym;
b) wzajemne wspieranie się w dążeniu do utrzymania abstynencji;
c) propagowanie ruchu trzeźwościowego;
d) uczenie się życia w duchu trzeźwości.

Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień
w Przysusze
26-400 Przysucha, al. Jana Pawła II 9 tel.: 48-383-35-05
Czynne w poniedziałki i środy w godzinach: 7.30-17.00, we wtorki, czwartki
i piątki w godzinach: 7.30-15.00.
Rodzaj działalności: a) leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
uzależnionych i członków rodzin;
b) terapia dla osób pijących szkodliwie i w sposób ryzykowny.

dla

osób

Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny
–
Stowarzyszenie
Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego „Karan” zajmujący się
terapią sprawców przestępstw związanych z narkomanią i alkoholizmem.
Bogucin 81a, 26-930 Garbatka-Letnisko tel.: 48-384-82-22
Czynne 24 godziny na dobę.
Program oparty o społeczność terapeutyczną w 4 etapach leczenia i rehabilitacji.
Ośrodek dla mężczyzn. Przyjmowani pacjenci od 17 roku życia. Program
rehabilitacyjny trwa 12-24 miesięcy.
Sposób i zwięzły opis oddziaływania: Leczenie psychiatryczne. Poradnictwo dla
rodzin osób uzależnionych. Poradnictwo dla osób uzależnionych. Psychoterapia
indywidualna dla rodzin osób uzależnionych. Psychoterapia indywidualna dla osób
uzależnionych. Psychoterapia grupowa dla rodzin osób uzależnionych.
Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych. Nauka szkolna poza terenem
ośrodka (poziom podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny, studia).
Dodatkowo: prowadzony trening zastępowania agresji ART, zajęcia
psychoedukacyjne, warsztaty i wykłady, prowadzone są także konsultacje lekarskie.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Lipsku Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia
od alkoholu
27-300 Lipsko , ul. Śniadeckiego 2 tel.: 48-378-36-53
Czynne od poniedziałku do piątku z wyjątkiem środy 7.00-14.35,
środa 10.00-17.35
Rodzaj działalności: na terenie poradni prowadzona jest terapia indywidualna
i grupowa, w ramach której jest realizowany program wstępny i podstawowy
w wymiarze 4 godzin tygodniowo dla grup od 6 do 12 osób. W ciągu roku
kalendarzowego poradnia prowadzi cztery edycje programów.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Lipsku Oddział Terapii Uzależnień
27-300 Lipsko,
na dobę

ul. Śniadeckiego 2, tel.:48-378-36-52

czynne 24 godziny

Oddział dysponuje 10 łóżkami, realizuje program terapeutyczny dla mężczyzn
uzależnionych trwający 56 dni. W ramach oddziału prowadzona jest terapia
grupowa w wymiarze 4 godzin dziennie oraz terapia indywidualna w zależności od
potrzeb pacjenta, nie mniej niż 2 godziny tygodniowo.

Ośrodek Zdrowia w Rzeczniowie Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu
Rzeczniów 1A, 27- 353 Rzeczniów tel.: 48-616-70-06
Czynne w poniedziałek i piątek, godz.15.00-19.00, czwartek 14.45-18.45
Na terenie poradni prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa, w ramach
której jest realizowany program wstępny i podstawowy w wymiarze 4 godziny
tygodniowo dla grup od 6 do 12 osób. W ciągu roku kalendarzowego poradnia
prowadzi cztery edycje programów.

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Iłży Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
27-100 Iłża ul. Bodzentyńska 17 tel.: 48-616-33-67
Czynne: od poniedziałku do piątku godz. 8.00-15.30
Na terenie poradni prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa, w ramach
której jest realizowany program wstępny i podstawowy w wymiarze 4 godzin
tygodniowo dla grup od 6 do 12 osób. W ciągu roku kalendarzowego poradnia
prowadzi dwie edycje programów.

Poradnia Odwykowa w Szydłowcu
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 170 tel.: 48-617-06-64
Czynne: od poniedziałku do piątku godz.7.00-15.00
Terapia indywidualna, grupowa, klub AA, klub dla członków rodzin AA, pomoc
psychologiczna dla osób uzależnionych, leczenie ambulatoryjne w poradni zdrowia
psychicznego

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych
od alkoholu w Mirowie
26-503 Mirów Urząd Gminy tel.: 48-628-38-89
Rodzaj działalności: terapia indywidualna i grupowa.

Punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
w Wierzbicy
26-680 Wierzbica Urząd Gminy, ul. Kościuszki 73 tel.: 48-618-27-54
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 16.00-18.00
Rodzaj działalności: terapia indywidualna i grupowa

Punkt konsultacyjny działający przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Orońsku
26-505 Orońsko, ul. Szkolna 3
tel.: 48-618-59-00
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-13.00
Rodzaj działalności: terapia indywidualna i grupowa.

Punkt konsultacyjny działający przy Urzędzie Gminy w Jastrzębiu
26-502 Jastrząb Urząd Gminy, Plac Niepodległości 5 tel.: 48-628-40-15
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 15.00-17.00
Rodzaj działalności: terapia indywidualna i grupowa.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu
26-500 Szydłowiec, ul. Kilińskiego 2
tel.: 48-617-1-61
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00
Rodzaj działalności: działalność terapeutyczna – zaburzenia i dysfunkcja
w rodzinie, terapia indywidualna, edukacyjna (terapeuci psychologowie), działalność
profilaktyczna.

Punkt konsultacyjny przy Urzędzie Gminy w Chlewiskach
26-510 Chlewiska

Urząd Gminy, ul. Czachowskiego 49

Rodzaj działalności: terapia indywidualna i grupowa.

tel.: 48-628-70-53

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zwoleniu
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
26-700 Zwoleń, Al. Pokoju 5 tel.: 40-676-20-37
Czynne: poniedziałek i czwartek w godzinach 14.30-15.00 (lekarz psychiatra)
Poniedziałek 15.00-19.00, czwartek 15.00-18.00 (terapeuta)
Rodzaj działalności: placówka prowadzi podstawowy program terapeutyczny dla
osób uzależnionych.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
Lecznictwo Psychiatryczne i Uzależnień
26-634 Gózd, ul. Lekarska 4
tel.: 48-320-20-19, 48-320-23-02
Czynne: poniedziałek, środka, piątek w godzinach 8.30-13.00,
wtorek i czwartek 15.00-18.00 (lekarz psychiatra), czwartek 16.00-18.00
(terapeuta)
Rodzaj działalności: placówka prowadzi podstawowy program terapeutyczny dla
osób uzależnionych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grójcu
Poradnia Leczenia Uzależnień
05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10
tel.: 48-664-93-58
Czynne: poniedziałek, środa w godzinach 9.00-19.00, wtorek, czwartek
9.00-15.00, piątek 9.00-13.00.
Rodzaj działalności: terapia indywidualna.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Białobrzegach
Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
26-800 Białobrzegi, ul. Sądowa 13 tel.: 48-613-26-88 alakomska@02.pl
Czynne: wtorek, czwartek w godzinach 14.00-19.00, środa 9.00-14.00, piątek
9.00-13.00.
Rodzaj działalności: terapia indywidualna.

