
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach 

25-544 Kielce, ul. Studzienna 2 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach ( SOW MOPR )  

25 – 363 Kielce, ul. Wesołej 51, I piętro, sektor C ( pok. 113-122 )  

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 18.00 

            Tel/fax: 41 368 18 67  

            Tel. zaufania 41 368 18 74 

            e-mail: poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl 

SOW znajduje się w centrum miasta, w budynku „Nidy”.  

Dysponuje całodobowym hostelem dla ofiar przemocy domowej, będących w sytuacji 

kryzysowej. 

Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy  

w Rodzinie SOW MOPR Kielce – czynny całodobowo 

25 –  852 Kielce, ul. Olkuska 18  

 

Tel. 41 366 10 52 

Tel. zaufania 195 13  całodobowy, bezpłatny z tel. stacjonarnego 

Tel. zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym: 195 25 całodobowy,  

bezpłatny z tel. stacjonarnego  

e-mail: pik.przemoc@mopr.kielce.pl 

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej, linie  nr: 2 (oznaczona symbolem - C), 

19 (kurs, kierunek ul. Chorzowska ) oraz 27, 29 

Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00. 

25-552 Kielce, ul. Wiśniowa 3  

Tel. 41/ 362-89-73 

e-mail: oke@mopr.kielce.pl  

OKE znajduje się w budynku pawilonu handlowego, I piętro, od strony przystanku 

autobusowego przy ul. Jesionowej, w części miasta ,,Szydłówek”.  
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W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie można uzyskać 

bezpłatną pomoc w sytuacji przemocy w rodzinie, problemów wychowawczych, problemów 

alkoholowych, kryzysów małżeńskich i osobistych: 

• poradnictwo rodzinne 

• poradnictwo psychologiczne 

• poradnictwo pedagogiczne 

• poradnictwo prawne 

• zapewnienie całodobowego schronienia w Hostelu  

   w sytuacji kryzysowej wywołanej przemocą domową 

• zapewnienie dostępu do pomocy medycznej  

• interwencja kryzysowa 

• grupa edukacyjno – motywacyjna dla osób doznających przemocy w rodzinie  

• program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie  

• terapia indywidualna  

• terapia małżeńska i rodzinna 

• mediacje rodzinne 

• treningi psychologiczne 

• zajęcia profilaktyczne 

• szkolenia, doradztwo i edukacja 

• praca socjalna, poradnictwo socjalne 

• telefony zaufania 

 

Z bezpłatnej pomocy w SOW mogą korzystać osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież. Nie 

obowiązuje rejonizacja, nie jest wymagane skierowanie. Przyjmowane są osoby z terenu całej 

Polski. Osoby w sytuacji kryzysowej przyjmowane są natychmiast!  

 

 


