Ważne telefony i adresy gdzie możesz
uzyskać pomoc:
Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży
Jeśli masz problem, z którym sobie nie radzisz i nie wiesz, do kogo zwrócić się
o pomoc, zadzwoń pod numer Telefonu Zaufania dla dzieci i młodzieży(od 2008r.
prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje):

116 111
Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie.
Od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12.00 - 20.00 dyżurują specjaliści.
Jeśli zadzwonisz na ten numer w godzinach nocnych, możesz przedstawić swój
problem i pozostawić numer telefonu, a następnego dnia na pewno specjaliści
oddzwonią.
Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby
dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub rady
w innych sprawach, niż prawa dziecka
możesz zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Infolinia : 800 676 676, Telefon ( 22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1 w Radomiu
26-600 Radom, ul. Kolejowa 22
tel: (48) 360-20-97
obejmuje opieką dzieci młodsze, które nie rozpoczęły nauki w klasie pierwszej
www.pppnr1.net78.net
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Radomiu
26-600 Radom, ul. Toruńska 9
tel: (48) 331-24-98
obejmuje opieką dzieci szkół podstawowych z terenu miasta Radomia
www.ppp2.neostrada.pl
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 w Radomiu
26-600 Radom, ul. Główna 3
tel: (48) 331-45-10
obejmuje opieką młodzież z gimnazjum i liceum (Zespół Szkół Integracyjnych –
Radom)
www.ppp3radom.org.pl
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym NADZIEJA
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
26-610 Radom, ul. Struga 86
tel: (48) 384-79-24
www.soswwyszynski.pl

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
26-610 Radom, ul. Malczewskiego 20
tel: (48) 362-54-61
www.oik.radom.pl

Radomski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Dysleksji
26-610 Radom, ul. Główna 3
tel: (48) 331-45-10
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa NASZE DZIECI
26-600 Radom, ul. Janiszewska 48
tel: (48) 345-10-15
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
26-600 Radom, ul. Limanowskiego 134
tel: (48) 360-87-01
www.mops.radom.pl
Towarzystwo Logopedyczne w Radomiu
26-600 Radom, ul. Wjazdowa 4
tel: (48) 362-84-74
Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą
Słuchu
26-600 Radom, ul. Wjazdowa 4
tel: (48) 362-84-74
Fundacja SYNAPSIS
02-085 Warszawa, ul. Ondraszka 3
tel: (22) 825-87-42
www.synapsis.waw.pl
STOWARZYSZENIE PO PIERWSZE RODZINA filia II w Radomiu Poradnia
Rehabilitacji Neurologicznej dla dzieci i Młodzieży AGA
Szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi NASZA SZKOŁA
26-600 Radom, ul. Królowej Jadwigi 12
tel: (48) 345-07-33
www.aga.org.pl

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Domowe Ognisko
26-600 Radom, ul. Główna 16
tel: (48) 383-66-52
www.spr.radom.opoka.org.pl
Centrum Psychoterapii Rodzin
26-600 Radom, ul. Śniadeckich 1
tel: (48) 366-93-78, 340-62-06
Dzieci z zaburzeniami rozwoju
www.akson.org - serwis pod patronatem Ministerstwa Zdrowia.
www.bardziejkochani.pl - strona Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem
Downa Bardziej Kochani.
www.dzieci.bci.pl - strona dzieci niepełnosprawnych.
www.gen.org.pl - portal Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi
GEN.
Przemoc w szkole
www.przemocwszkole.org.pl - strona dla dzieci, rodziców i nauczycieli dotycząca
zjawiska i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej
Problematyka uzależnień
www.narkomania.org.pl - serwis adresowany do wszystkich osób, które stykają się
z problemem narkomanii. Anonimowa pomoc specjalistów (lekarza, prawnika,
psychologa) przez e-maila, a także baza ośrodków pomocowych i fachowe artykuły.
www.kbpn.gov.pl - strona Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Niepełnosprawni
www.dzieci.org.pl
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www.idn.org.pl - serwis ułatwiający nawigowanie po stronach dotyczących różnych
aspektów niepełnosprawności.
www.nieslyszacy.pl - serwis niesłyszących internautów.
www.pzn.org.pl - serwis skierowany do osób niewidomych i słabowidzących.
www.spes.org.pl
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o możliwościach szukania wsparcia w egzekwowaniu swoich uprawnień.
www.integracja.org - informacja dla osób niepełnosprawnych.
Pomoc dzieciom molestowanym
www.kidprotect.pl - portal poświęcony problemom bezpieczeństwa dzieci w internecie,
pornografii dziecięcej i pedofilii. Zamieszczane tam są najświeższe informacje
o problemie, artykuły, porady, materiały do pobrania.
www.fdn.pl - Fundacja Dzieci Niczyje
www.niebieskalinia.pl - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
www.kopd.pl - Komitet Ochrony Praw Dziecka
www.darserca.pl - Fundacja Dar Serca
www.ipz.edu.pl - Instytut Psychologii Zdrowia

