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Wstęp 
   

 

 

Wstęp 

 

Niniejszy Informator powstał z myślą o każdej kieleckiej rodzinie z dziećmi. 

Zawarte są w nim podstawowe informacje o dostępnych formach wsparcia na terenie 

miasta wraz ze wskazówkami praktycznymi dotyczącymi warunków ubiegania się  

o konkretną pomoc oraz adresami miejsc, w których należy złożyć wymagane 

dokumenty/wnioski. W celu uzupełnienia informacji zostały podane strony 

internetowe oraz sporządzono słowniczek używanych w Informatorze pojęć. 

W pierwszym rozdziale prezentowane są programy samorządowe  

i ogólnopolskie na rzecz rodziny realizowane w Kielcach. Kolejna część Informatora 

poświęcona jest pomocy w problemach zdrowotnych występujących u dzieci  

i młodzieży i przysługujących świadczeniach związanych z narodzinami dziecka. 

Trzeci rozdział zawiera informacje dotyczące wsparcia w zakresie rozwoju 

zainteresowań i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. W czwartym rozdziale 

umieszczono ofertę wsparcia w sytuacji problemów w relacjach rodzinnych.  

W ostatnim piątym rozdziale znajdują się informacje dotyczące adopcji dziecka  

i rodzicielstwa zastępczego. 

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem i korzystania z przedstawionej 

oferty. 
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Programy wsparcia na rzecz rodziny realizowane  

w Kielcach 

 

1. Samorządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych Miasta Kielce  

i Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

  

 

Karta przysługuje, niezależnie od dochodu, rodzinom z dziećmi do ukończenia przez 

nie 18 roku życia oraz do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko 

kontynuuje naukę w szkole wyższej i bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci 

legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

 

 

Należy złożyć wniosek. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można złożyć  

w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu informacyjno – usługowego 

emp@tia lub w formie papierowej w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ul. Studziennej 2, pokój nr 11,  

tel. 41 367 64 52, 41 367 67 19 wew. 232 

Ważne !!! 

Karta jest wydawana bezpłatnie. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość 

korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie 

całego kraju.  

Zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne,  ale również przedsiębiorcy prywatni.  

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-

rodziny 
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2. Program rodzina 500 plus 

 

 

 

O świadczenie wychowawcze mogą ubiegać się rodzice biologiczni, opiekunowie 

prawni oraz opiekunowie faktyczni dziecka. Wysokość świadczenia wynosi 500 zł na 

dziecko miesięcznie do czasu ukończenia przez każde dziecko 18. roku życia. 

Świadczenie przysługują na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody 

rodziny oraz na pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

800 zł lub 1 200 zł, jeśli którekolwiek z dzieci w rodzinie ma orzeczoną 

niepełnosprawność.  

Celem wsparcia jest zapewnienie środków na częściowe pokrycie kosztów 

związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka  

w rodzinie.  

 

 

Należy złożyć wniosek. Mogą to zrobić: rodzic, opiekun faktyczny lub opiekun 

prawny, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, 

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-

wychowawczej. 

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej od 1. lipca każdego roku za 

pośrednictwem portalu informacyjno – usługowego emp@tia, strony internetowej 

www.obywatel.gov.pl oraz przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można również złożyć za pośrednictwem 

bankowości internetowej (informacje na ten temat uzyskasz w swoim banku)  

lub w formie papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ul. Bodzentyńskiej 32/40, tel. 41 343 21 33,  

41 368 29 85. 
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3. Program Dobry Start (300 dla ucznia) 

 

 

Program skierowany jest do wszystkich rodzin z dzieckiem uczącym się w szkole  

(od pierwszej klasy szkoły podstawowej) do ukończenia 18. roku życia, a jeśli nauka 

jest kontynuowana, czas pobierania świadczenia można przedłużyć do 20. roku życia 

dziecka. Uczniowie z niepełnosprawnością mogą pobierać wyprawkę szkolną  

do 24. roku życia. Świadczenie w wysokości 300 zł. jest wypłacane raz w roku na 

początku roku szkolnego. Świadczenie przysługuje dzieciom wychowującym się  

w rodzinach biologicznych oraz w pieczy zastępczej, niezależnie od dochodu  

w rodzinie.  

 

Należy złożyć wniosek. Mogą to zrobić: rodzic, opiekun faktyczny lub opiekun 

prawny, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, 

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-

wychowawczej. 

Wnioski można składać w formie elektronicznej od 1. lipca każdego roku za 

pośrednictwem portalu informacyjno – usługowego emp@tia oraz przez bankowość 

elektroniczną, a od 1 sierpnia w formie papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kiecach przy ul. Wesołej 51 (pokój 615), 

przy ul. Bodzentyńskiej 32/40, przy ul. Hożej 39 (Klub Seniora),  

przy ul. Naruszewicza 23 (Klub Seniora), przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75 

(Klub Seniora). 

Ważne !!! 

Świadczenie pieniężne z Programu rodzina 500 plus wydatkowane niezgodnie  

z przeznaczeniem może skutkować decyzją o wstrzymaniu jego wypłaty  

lub przekazywaniu świadczenia w formie rzeczowej. 
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4. Wsparcie rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi Za życiem 

 

 

 

Prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 4 000 zł, przysługuje 

rodzinom spodziewającym się narodzin niepełnosprawnego dziecka lub 

wychowującym niepełnosprawne dziecko. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu 

dziecka opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli kobieta 

pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu 

(należy potwierdzić zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym 

przez położną) oraz urodziła żywe dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie  

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  

Wszelkie formy wsparcia realizowane w ramach ustawy Za życiem przysługują bez 

względu na dochód rodziny. 

 

 

Należy złożyć wniosek. Wniosek o udzielenie jednorazowego świadczenia trzeba 

złożyć osobiście w formie pisemnej lub za pośrednictwem przedstawiciela 

ustawowego lub innej osoby za zgodą ubiegającego się o pomoc.  

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy  

od dnia narodzin dziecka. Wniosek należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych 

Ważne !!! 

Od 1 października 2018 r. wnioski będą przyjmowane wyłącznie  

przy ul. Bodzentyńskiej 32/40.  

Wnioski należy złożyć do 30 listopada każdego roku. 
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Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ul. Bodzentyńskiej 32/40, 

tel. 41 343 21 33, 41 368 29 85.  

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem ze wsparcia asystenta 

rodziny mogą skorzystać kobiety w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami, kobiety, których 

dzieci nie przeżyły ciąży lub porodu, kobiety wychowujące niepełnosprawne dziecko 

oraz członkowie ich rodzin. 

NA CZYM POLEGA WSPARCIE ASYSTENTA RODZINY? 

Asystent rodziny pomaga w zakresie: radzenia sobie z trudnościami w pielęgnacji, 

wychowaniu dziecka, zorganizowaniu wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej,  

w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępie 

do rehabilitacji społecznej i zawodowej, świadczeń opieki zdrowotnej, a także 

wsparcia finansowego, w tym jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł.  

Asystent rodziny może wspierać kobiety w ciąży na podstawie posiadanego 

dokumentu potwierdzającego ciążę oraz jej rodzinę, a także rodziny z dzieckiem 

posiadające zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo 

nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  

Ważne !!! 

Rodziny spodziewające się narodzin niepełnosprawnego dziecka  

lub wychowujące niepełnosprawne dziecko mogą wnioskować  

o wsparcie przez asystenta rodziny.  

Asystent rodziny 
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Wzór wniosku o koordynowanie wsparcia przez asystenta rodziny jest dostępny na 

stronie internetowej MOPR w Kielcach www.morp.kielce.pl w zakładce Inne formy 

pomocy → Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem.  

Wypełniony wniosek można złożyć w formie pisemnej w Zespole Profilaktyki 

Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wiśniowa 6,  

tel. 41 362 74 49. 

 

 

Ważne !!! 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 

https://www.gov.pl/zdrowie/informator-za-zyciem- 

oraz w Informatorze opracowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

http://www.mopr.kielce.pl/moprwww/files/grafika/informator_Za%20zyciem.pdf  

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego należy składać do 

Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Kielcach przy ul. Bodzentyńskiej 32/40,  

tel. 41 343 21 33, 41 368 29 85. 

Ważne !!! 

Zadanie publiczne realizowane w ramach: „Programu asystent rodziny  

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” jest współfinansowane  

ze środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego  

(Umowa Nr 22/2018 z dnia 22 października 2018 r.). 

http://www.morp.kielce.pl/
https://www.gov.pl/zdrowie/informator-za-zyciem-
http://www.mopr.kielce.pl/moprwww/files/grafika/informator_Za%20zyciem.pdf
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Wsparcie z zakresu zdrowia dziecka oraz świadczenia 

związane z narodzinami dziecka 

 

Dbanie o prawidłowy rozwój dziecka rozpoczyna się we wczesnym okresie ciąży. 

Niezwykle istotne jest, aby kobieta w tym czasie prowadziła zdrowy tryb życia 

(odpowiednie odżywianie, unikanie stresu, przeciążeń), a w szczególności była pod 

stałą kontrolą lekarską. Tylko dzięki systematycznym badaniom możliwe jest,  

w sytuacji pojawienia się nieprawidłowości w przebiegu ciąży, szybkie wprowadzenie 

leczenia zarówno kobiety jak i dziecka.  

 

1. Ciąża i poród  

Przyszłe mamy mogą uzyskać pomoc w trzech szpitalach kieleckich, w tym dwa  

z nich - Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka oraz Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach posiadają III poziom referencyjności (szpitale przygotowane 

do pomocy kobietom w ciąży zagrożonej, z nieprawidłowym przebiegiem, gdzie 

występuje wysokie ryzyko urodzenia wcześniaka przed 31 tygodniem ciąży).  
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Wykaz szpitali z oddziałami ginekologiczno – położniczymi,  

wraz z funkcjonującymi płatnymi szkołami rodzenia 

 

 

2. Świadczenia przysługujące w związku z urodzeniem dziecka 

➢ Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka  

 

 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka rodzice mogą ubiegać się o przyznanie 

jednorazowej zapomogi w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.  

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później 

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - szpital specjalistyczny w Kielcach 
Oddział Ginekologiczno Położniczy

ul. Prosta 30
25-371 Kielce 
 41 201 38 00

•Szkoła Rodzenia „Vita” 
Zapisy do szkoły rodzenia:  41 201 38 50 (sala porodowa) 
http://szpitalprosta.pl/szkola-rodzenia/

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 
Oddział Ginekologiczno-Położniczy 

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce 
 41 36-71-324 

•Szkoła Rodzenia „Mama, Tata i Ja” 
Zajęcia prowadzone są w Przychodni Przyszpitalnej przy ul. Artwińskiego 6, 
 509 784 201
http://wszzkielce.pl/index.php/szkola-rodzenia/

Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o.
Oddział Ginekologiczno-Położniczy 

ul. Tadeusza Kościuszki 25 
25-316 Kielce
 41 341 78 00 

•Szkoła Rodzenia "Akademia Mamy i Taty"
 507 038 03 
http://akademia.szpitalkielecki.pl/
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niż od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz przysługuje matce lub ojcu dziecka, 

opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922 zł. 

 

 

Należy złożyć wniosek. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się  

w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy 

dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka adoptowanego –  

w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo adopcji, nie później niż 

do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy składać do Działu Świadczeń 

Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach  

przy ul. Bodzentyńskiej 32/40, tel. 41 343 21 33, 41 368 29 85. 

  

➢ Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000 zł 

 

 

 

Świadczenie przysługuje osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, czyli 

rolnikom, studentom, bezrobotnym oraz świadczącym pracę na podstawie umowy  

o dzieło.  

 

 

 

Ważne !!! 

Świadczenie to zalicza się do dochodów rodziny, w szczególności przy ustalaniu 

prawa do świadczeń z pomocy społecznej, innych świadczeń rodzinnych  

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  
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Należy złożyć wniosek. O ww. świadczenie mogą ubiegać się matka lub ojciec 

dziecka, a przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia  

i w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 

szkolnego, czyli do ukończenia 10 roku życia roku życia – opiekun faktyczny dziecka, 

rodzina zastępcza oraz osoba, która przysposobiła dziecko.  

Wniosek o wypłatę świadczenia rodzicielskiego należy składać do Działu Świadczeń 

Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach  

przy ul. Bodzentyńskiej 32/40, tel. 41 343 21 33, 41 368 29 85. 

 

➢ Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka - 

4 000 zł (Szczegółowe informacje na str. 5 Informatora) 

 

3. Problemy zdrowotne u małych dzieci oraz wspieranie ich rozwoju  

➢ Ośrodek Wczesnej Interwencji, oś. Na Stoku 42a,  

tel. 41 332 39 38 

W sytuacji pojawienia się problemów zdrowotnych i nieprawidłowości w rozwoju 

dziecka pomoc można uzyskać w Ośrodku Wczesnej Interwencji (prowadzi Polskie 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło  

w Kielcach). 

 

 

Ośrodek oferuje kompleksowe świadczenia zdrowotne (w tym terapeutyczne  

i rehabilitacyjne) dla dzieci w wieku 0–7 lat, u których stwierdzono: nieprawidłowości 

rozwojowe lub zagrożenie wystąpieniem takich nieprawidłowości, zaburzenia 

rozwoju psychoruchowego i upośledzenie umysłowe.  
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Ponadto Ośrodek świadczy wsparcie i prowadzi działania edukacyjne dla członków 

rodziny chorego dziecka. 

 

 

Należy zgłosić się do Ośrodka ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu lub 

lekarza specjalisty (np. pediatra, neurolog dziecięcy, psychiatra) lub ze skierowaniem 

 ze szpitalnego oddziału dziecięcego lub neonatologicznego.  

 

 

Ponadto przy Stowarzyszeniu działa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno  

– Pedagogiczna „Wczesna Interwencja” realizująca wczesne wspomaganie dziecka na 

podstawie orzeczenia o niepełnosprawności z publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej (w Kielcach: Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznych, ul. Urzędnicza 16). 

 

➢ Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych,  

ul. Urzędnicza 16, tel. 41 367 67 28 

 

 

 

Oferta jest kierowana do dzieci i młodzieży, którzy mogą otrzymać wsparcie Poradni  

w postaci diagnozy rozwoju, terapii psychologicznej, pedagogicznej oraz 

logopedycznej. Ponadto placówka prowadzi zajęcia o charakterze profilaktycznym 

dotyczącym radzenia sobie w środowisku rówieśniczym, szkolnym, przedszkolnym 

Ważne !!! 

Jeśli rodzice w rozwoju i zachowaniu dziecka obserwują niepokojące symptomy 

powinni poinformować o nich lekarza, który pokieruje ich  

do odpowiednich specjalistów. 
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oraz świadczy pomoc przy wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Pomoc mogą 

uzyskać również rodzice w postaci porad edukacyjnych.  

 

 

Na pierwsze spotkanie można umówić się telefonicznie lub osobiście zgłosić się do 

Poradni. 

 

 

➢ Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW),  

ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96 

 

 

OREW świadczy wsparcie dla dzieci i młodzieży w wieku 3–25 lat,  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym  

i głębokim, z dysfunkcją narządu ruchu lub z niepełnosprawnością sprzężoną. 

 

 

Należy wypełnić wniosek o przyjęcie do OREW oraz dołączyć aktualne orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno 

– pedagogiczną (w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznych, ul. Urzędnicza 16). 

Ważne !!! 

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych jest placówką 

publiczną uprawnioną do wydawania orzeczeń  

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Więcej informacji na stronie http://mzppp.pl  
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➢ Mieszkanie Treningowe, ul. Sandomierska 126, tel. tel. 41 361 47 96 

 

 

 

Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które ukończyły 18 rok życia  

i posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. 

 

 

Mieszkanie Treningowe prowadzone jest w ramach projektu „W drodze ku 

samodzielności – wspieranie niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych 

intelektualnie” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Więcej informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu  

530 204 041lub drogą mailową: mt@kielce.psoni.org.pl 

 

Ważne !!! 

OREW jest to niepubliczna placówka oświatowa, która umożliwia bezpłatnie 

realizację obowiązku szkolnego oraz kształcenie przedszkolne. Dodatkowo 

placówka świadczy wsparcie w zakresie rehabilitacji, różnych form terapii, 

rewalidacji, opieki pielęgniarskiej, wyżywienia i transportu wychowanków. 

Ważne !!! 

Dwutygodniowe turnusy treningowe prowadzone są w 5-osobowych grupach. 

Pobyt odbywa się pod opieką asystentów- trenerów. 
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➢ Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Młodzieży, ul. Chęcińska 23,  

tel. 41 361 47 96 

 

 

 

Oferta Ośrodka jest skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 25 roku życia. 

Ośrodek wspiera rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy dzieci  

z niepełnosprawnością. 

 

Aby skorzystać z oferty Ośrodka, należy wypełnić deklarację uczestnictwa i posiadać 

aktualne orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej od stopnia lekkiego do 

głębokiego, z dysfunkcją narządu ruchu lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz być 

członkiem Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną koło w Kielcach. 

 

 

➢ Klub Terapeutyczno–Integracyjny, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96 

 

 

 

Dla dzieci i osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej  

od stopnia lekkiego do głębokiego, z dysfunkcją narządu ruchu lub  

Ważne !!! 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Polskiego Stowarzyszenia  

Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Kielcach –  

ul. Chęcińska 23 oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia 

http://www.kielce.psoni.org.pl/ 
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z niepełnosprawnością sprzężoną oraz będących członkami Polskiego Stowarzyszenia 

Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Kielcach. 

 

 

Należy zgłosić się do kierownika Klubu i wypełnić deklarację uczestnictwa.  

W przypadku dzieci deklarację wypełnia rodzic lub opiekun faktyczny. 

 

 

 

➢ Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno - Wychowawczy 

dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (ORETW), ul. Krakowska 360,  

tel. 41 345 99 17 

 

 

 

Dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z autyzmem 

dziecięcym oraz innymi całościowymi i sprzężonymi zaburzeniami rozwoju. Ośrodek 

zapewnia pracę edukacyjno–terapeutyczną, dostosowaną do możliwości dzieci  

w oparciu o relację 1 nauczyciel – 1 uczeń. Ponadto placówka oferuje kompleksową 

pomoc psychologiczno–pedagogiczną dla rodzin. Ośrodek prowadzony jest przez 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce. 

 

Ważne !!! 

Klub działa w godzinach popołudniowych trzy razy w tygodniu.  

Uczestnicy Klubu biorą udział w różnego typu zajęciach  

np. kulinarnych, sportowych, tanecznych oraz odbywają  

indywidualne spotkania ze specjalistami.  

Zajęcia są bezpłatne.  

Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika Klubu  

oraz na stronie htto://kielce.psoni.org.pl/ 
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➢ NZOZ Poradnia dla Osób z Autyzmem, ul. Mieszka I 79, tel. 41 366 08 56 

 

 

 

 

Dzieci od 2,5 roku życia i młodzież do 18. roku życia. 

 

 

Należy umówić wizytę telefonicznie lub osobiście w celu uzyskania informacji bądź 

skorzystania z oferty Poradni (diagnoza/terapia).  

OFERTA PORADNI: 

- kompleksowa diagnoza w kierunku autyzmu, zaburzeń pokrewnych 

- terapia zaburzeń  

 

➢ Placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego 

Prowadzą przede wszystkim zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, 

kompensacyjne, logopedyczne, a także indywidualne programy korekcyjne, 

psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne. Ważnym elementem pracy świetlic jest 

terapia pedagogiczna, psychologiczna i socjoterapia. 

Aby uzyskać wsparcie w wymienionych poniżej placówkach, należy bezpośrednio 

skontaktować się z pracownikami placówek, celem uzyskania szczegółowych 

informacji. 

Ważne !!! 

Uczniowie w Ośrodku realizują roczne przygotowanie przedszkolne  

i obowiązek szkolny. 
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Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin 
4 Kąty – Filia nr 5 prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Kielcach

ul. Konopnickiej 5
 41 331 75 27
Strona internetowa: http://mopr.kielce.pl 

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego 
w Placówce Opieki Doraźnej Azyl

ul. Kołłątaja 4
 41 367 63 59 
Strona internetowa: http://azyl-kielce.pl

Siemacha Spot prowadzona przez Stowarzyszenie 
Siemacha

ul. Radiowa 12
 607 250 020
Strona internetowa: http://siemachaspot.pl/placowki/spot-
galeria-korona

Dzienny Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez Stowarzyszenie 
Pomocni w Drodze Rafael

−Oddział I, ul. Cedro Mazur 19,  41 302 24 93

−Oddział II, ul. Skibińskiego 8,  501 521 558

−Oddział III, ul. Wikaryjska 2,  41 369 26 74
Strona internetowa: https://www.rafael-kielce.org.pl/
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Wsparcie w zakresie rozwoju zainteresowań i organizacji 

czasu wolnego 

 

Ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe oraz kluby funkcjonują  

w Kielcach jako tzw. placówki wsparcia dziennego. Ich oferta przeznaczona jest dla 

dzieci w wieku w wieku 6 – 18 lat i obejmuje m.in. pomoc dziecku w nauce, rozwój 

zainteresowań, organizację czasu wolnego, zabawę. W placówkach prowadzone są 

m.in. zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, sportowe, organizowane są wycieczki, 

wyjścia do kina, teatru, obozy letnie i zimowe. Przedstawiona oferta obejmuje 

placówki miejskie i prowadzone przez organizacje pozarządowe.  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych placówek znajdują się na stronach 

internetowych, których adresy zamieszczone są w Informatorze.  

Lista placówek wsparcia dziennego: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ognisko Wychowawcze przy Zespole Placówek  

Kamyk im. A. Kamińskiego 

ul. Marszałkowska 12 

  41 367 66 75 

Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr 

Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 

ul. Kościuszki 36 

 41 344 23 38 

Strona internetowa: http://ognisko.szarytkikielce.pl/ 

Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin 4 Kąty 

prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach  

▪ Filia nr 1, ul. Paderewskiego 20,  41 343 19 35 

▪ Filia nr 2, ul. 1 Maja 196,  41 335 80 68 

▪ Filia nr 3, ul. Konopnickiej 5,  41 331 75 27 

▪ Filia nr 4, ul. Ściegiennego 270c,  41 314 19 28 

▪ Filia nr 5, ul. Konopnickiej 5,  41 331 73 19 

Strona internetowa: http://www.4katy.mopr.kielce.pl/ 

 

http://ognisko.szarytkikielce.pl/
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Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko 

▪ ul. 1 Maja 57,  601 489 110 

▪ ul. Górnicza 64,  722 010 213 

Strona internetowa: http://oratoriumswietokrzyskie.pl/  

Świetlice Środowiskowe Caritas Diecezji Kieleckiej 

▪ Świetlica Pod Aniołem, ul. Mieszka I 48,  600 418 347 

▪ Świetlica U Józefa, ul Turystyczna 3,  668 618 946 

Strona internetowa: http://www.kielce.caritas.pl  

 

Świetlica Środowiskowa Brachu prowadzona  

przez Fundację Możesz więcej  

ul. Szymanowskiego 3/58 

 669 430 643 

Strona internetowa: https://pl-pl.facebook.com/swietlica.brachu 

 

Świetlica Środowiskowa prowadzona przez Stowarzyszenie 

Nauczycieli i Wychowawców 

ul. Chęcińska 3 

 501 641 291 

Strona internetowa: http://sniw-plas-kielce.pl/  

 

Siemacha Spot prowadzona przez Stowarzyszenie Siemacha 

ul. Radiowa 12 

 607 250 020 

Strona internetowa: http://siemacha.org.pl/aktualnosci/tagged/kielce  

 

Kluby Wolna Strefa prowadzone przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie  

▪ ul. Oboźna 5,  41 361 74 32 

▪ os. Na Stoku 98,  41 362 37 44 

▪ ul. Naruszewicza 23,  690 030 002 

▪ ul. Karczówkowska 36,  41 366 94 17 

▪ ul. Nowaka – Jeziorańskiego 75,  41 362 56 40 

▪ ul. Żeromskiego 44,  41 313 33 88 

▪ ul. Posłowicka 98,  41 367 60 89 

▪ Klub Rodzinny Wolna Strefa, ul. Orla 4,  530 235 533 

Strona internetowa: http://www.wolnastrefa.pl/  

http://oratoriumswietokrzyskie.pl/
http://www.kielce.caritas.pl/
https://pl-pl.facebook.com/swietlica.brachu
http://sniw-plas-kielce.pl/
http://siemacha.org.pl/aktualnosci/tagged/kielce
http://www.wolnastrefa.pl/
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Problemy w relacjach rodzinnych 

 

W toku życia rodziny pojawiają się różnego typu trudności, sytuacje problemowe, 

które mogą prowadzić do poważnych sytuacji konfliktowych i stać się przyczyną 

kryzysu.  

 

1.Terapia małżeńska i rodzinna oraz poradnictwo specjalistyczne  

 

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji 
ul. Nowaka Jeziorańskiego 65
 41 367 67 88
http://scpie.kielce.eu

Zespół Profilaktyki Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie 
ul. Wiśniowa 3
 41 345 35 45
http://mopr.kielce.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
ul. Wesoła 51 (budynek Nidy)
 41 368 18 67
http://mopr.kielce.pl

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” 
ul. Karczówkowska 36
 41 366 94 04
Stowarzyszenie prowadzi:
- Poradnię Zdrowia Psychicznego
- Poradnię Leczenia Uzależnień
- Poradnię Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
http://nadziejarodzinie.org.pl

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR - przy Parafii 
pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
ul. Urzędnicza 3

 41 345 23 35
http://kielce-niepokalana.sychar.org/kontakt/ 
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W powyżej wymienionych placówkach można uzyskać bezpłatną pomoc w postaci: 

▪ porad m.in. psychologa, terapeuty, 

▪ terapii małżeńskiej, rodzinnej. 

 

2. Pomoc w sytuacji przemocy i uzależnień w rodzinie 

 

• Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Wesoła 51 (budynek Nidy),  

tel. 41 368 18 67 

 

 

 

Dla osób, które czują i doświadczają różnych form przemocy w środowisku 

rodzinnym np. poniżania słownego, wykorzystywania, bicia. 

 

 

 

 

 

Dla osób, które stosują przemoc. 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt Interwencyjno–Konsultacyjny dla Osób 

Doznających Przemocy w Rodzinie  

ul. Kołłątaja 4  

Telefon całodobowy 41 366 10 52 

Ośrodek Korekcyjno–Edukacyjny dla Osób 

Stosujących Przemoc w Rodzinie  

ul. Wiśniowa 3 

tel. 41 362 89 73 

Ważne !!! 

Otwórzmy się na pomoc specjalistów !!! 

tel:41
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Należy zgłosić się osobiście bądź podjąć kontakt telefoniczny z pracownikami 

Ośrodka, którzy udzielą potrzebnych informacji. 

 

• Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej,  

ul. Urzędnicza 7, tel. 41 366 48 47  

 

 

 

 

 

 

• Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy Polskiego Czerwonego Krzyża,  

ul. Olkuska 18, tel. 41 345 90 66  

 

 

Ważne !!! 

Nie zwlekaj! Pozwól sobie pomóc i reaguj w sytuacji gdy widzisz, 

że ktoś inny doświadcza przemocy. 

Gdzie mogę 

szukać pomocy? 

 

Policja  

 997, 112 

 

Miejski Telefon 

Zaufania - ,,Przemoc 

w rodzinie – 

zareaguj!” 

 195 – 13 

(całodobowy, 

anonimowy, bezpłatny 

z telefonu 

stacjonarnego) 

 

Telefon Zaufania  

w sprawach 

rodzinnych 

 41 368 18 74  

(czynny pon - pt  

w godz. 8:00 - 18:00) 

 

Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia 

Dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie (SOW) 

 41 368 18 67 

 41 366 10 52 

(całodobowo) 

 41 362 89 73  

(dla osób stosujących 

przemoc) 

 

Świętokrzyskie 

Stowarzyszenie 

Pomocy Ofiarom 

Przestępstw 

ul. Mickiewicza 9 

 41 349 33 44  

(czynny pon – pt  

w godz. 14:00 - 18:00) 

 

Centrum świadczy pomoc osobom przeżywającym różnorodne 

kryzysy natury psychicznej i duchowej w sytuacji doświadczania 

przemocy, przestępstwa, kryzysu wiary, problemów 

wychowawczych, zagrożenia samobójstwem, traumatycznych 

zdarzeń losowych. 

Schronisko zapewnia całodobowe schronienie oraz wyżywienie, 

środki higieniczne i czystości, podstawowe leki, odzież. Udziela 

pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej.  

Schronisko prowadzi Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża, ul. Sienkiewicza 68. 
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• Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży,  

ul. Słoneczna 9, tel. 41 36 76 360 

 

 

 

 

• Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji,  

ul. Nowaka Jeziorańskiego 65, tel. 41 367 67 88 

 

 

 

• Zespół Profilaktyki Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,  

ul. Wiśniowa 3, tel. 41 345 35 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schronisko dla 

Kobiet Ofiar 

Przemocy 

ul. Olkuska 18 

 41 345 90 66 

 

Schronisko dla 

Kobiet i Punkt 

Interwencji 

Kryzysowej 

ul. Urzędnicza 7b 

 41 366 48 47 

(całodobowy) 

 

Telefon zaufania dla 

dzieci 

 22 696 55 50 

 

Ogólnopolski Telefon 

dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie - Niebieska 

Linia 

 801 120 002 

 

Ogólnopolskie 

Pogotowie dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

- Niebieska Linia 

 22 668 70 00 

 

 

Placówka zapewnia schronienie, opiekę i wsparcie.  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 

http://www.samotnematki-kielce.pl/ 

Centrum świadczy bezpłatne usługi w zakresie interwencji  

w sytuacjach kryzysowych oraz  poradnictwo i pomoc 

psychologiczną dla młodzieży i dzieci, psychoterapię indywidualną  

i grupową, pomoc i interwencje dotyczące uzależnień.  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 

http://scpie.kielce.eu/  

W Zespole można skorzystać z pomocy takich specjalistów jak:  

- psycholog,  

- terapeuta ds. uzależnień,  

- pedagog.  

Zespół prowadzi zajęcia edukacyjne i grupy wsparcia dla rodziców  

i rodzin osób uzależnionych, a także współpracuje ze specjalistami  

z różnych instytucji w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej 

rodziny.  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  

http://new.mopr.kielce.pl/mopr-kielce/struktura-

organizacyjna/zespol-profilaktyki-rodzinnej/  

http://www.samotnematki-kielce.pl/
http://scpie.kielce.eu/
http://new.mopr.kielce.pl/mopr-kielce/struktura-organizacyjna/zespol-profilaktyki-rodzinnej/
http://new.mopr.kielce.pl/mopr-kielce/struktura-organizacyjna/zespol-profilaktyki-rodzinnej/
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• Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar, 

ul. Malików 150B 

 

 

 

 Stowarzyszenie zajmuje się: 

− poradnictwem dla osób uzależnionych od narkotyków, 

nadużywających i uzależnionych od alkoholu, hazardzistów 

oraz dla rodzin osób uzależnionych, 

− psychoterapią indywidualną i grupową w zakresie uzależnień 

od: narkotyków, alkoholu, dopalaczy, hazardu, Internetu, 

leków, seksu oraz dla osób współuzależnionych oraz 

Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA). 

Ponadto Stowarzyszenie oferuje konsultacje:  

− lekarskie,  

− psychiatryczne,  

− psychologiczne,  

− prawne oraz z pracownikiem socjalnym. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  

http://www.monar-kielce.pl/kontakt.html  

Ważne !!! 

 W Stowarzyszeniu działa całodobowy  

Telefon zaufania 0-603-388-318 

Stowarzyszenie prowadzi Poradnię Internetową za pośrednictwem 

Facebooka, gdzie na pytania odpowiadają terapeuci. 

Strona: https://www.facebook.com/monarkielce 

Stowarzyszenie ma możliwość wystawienia skierowania do oddziału 

detoksykacyjnego, ośrodka rehabilitacyjnego  

oraz na odtruwanie alkoholowe. 

http://www.monar-kielce.pl/kontakt.html
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• Świętokrzyski Klub Abstynentów Raj, ul. Jagiellońska 42a,  

tel.  tel./fax 41 345 38 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klub jest miejscem dla osób, które zachowują abstynencję  

od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Klub wspiera 

osoby w utrzymywaniu trzeźwości oraz promuje kulturę trzeźwości 

w społeczeństwie poprzez m.in. prowadzenie zajęć profilaktycznych 

dla dzieci i młodzieży, grup wsparcia oraz spotkań wspólnoty AA. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 

http://rajkielce.wixsite.com/rajkielce  

Ważne !!! 

Klub czynny jest od poniedziałku do soboty  

w godzinach od 9.00 - 21.00  

oraz w niedziele i święta od 16.00 - 21.00 

http://rajkielce.wixsite.com/rajkielce
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Adopcja dziecka i rodzicielstwo zastępcze 

 

1. Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny (ŚOA), Kielce, al. IX Wieków Kielc 4,  

tel. 41 248 17 00,  41 362 61 89, 41 362 59 25 

 

 

Z  usług Świętokrzyskiego Ośrodek Adopcyjnego  mogą skorzystać osoby dorosłe, 

które pragną zaadoptować (przysposobić) dziecko, a także kobiety w ciąży znajdujące 

się w trudnej sytuacji. 

 

Należy zgłosić się osobiście do ŚOA celem uzyskania szczegółowych informacji 

związanych z adopcją dziecka. 

 

Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny zajmuje się : 

• prowadzeniem procedur adopcyjnych, 

• przygotowywaniem i szkoleniem kandydatów do adopcji dziecka;  

• kwalifikowaniem dzieci do przysposobienia, diagnozuje ich potrzeby  

i dokonuje doboru przyszłych rodziców, 

• prowadzeniem działań wspierających rodziców adopcyjnych po 

przysposobieniu dziecka, 

• organizacją zajęć edukacyjnych dla rodziców i dzieci, psychoterapią 

rodzinną i indywidualną, 

• prowadzeniem zajęć terapeutycznych dla dzieci, 

• pomocą psychologiczną i pedagogiczną dla kobiet w ciąży 

znajdujących się w trudnej sytuacji. 
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2. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej (ORPZ), ul. Wesoła 47/49,  

tel.: 41 344 28 13, 41 343 39 09 

W sytuacji gdy rodzice biologiczni nie mogą z różnych przyczyn sprawować opieki 

nad swoimi dziećmi, szansą na prawidłowy rozwój dziecka staje się tzw. zastępcza 

forma opieki, czyli rodzicielstwo zastępcze. 

 

 

Osoby dorosłe chcące zostać rodzicami zastępczymi. 

 

Należy zgłosić się osobiście do ORPZ celem uzyskania szczegółowych informacji 

dotyczących rodzicielstwa zastępczego. 

 

Ważne !!! 

Jest to jedyny Ośrodek Adopcyjny w województwie świętokrzyskim. 

Współpracuje ze wszystkimi 14 powiatami. 

Do głównych  zadań Ośrodka należy : 

• prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

• organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

• wspieranie istniejących rodzin zastępczych oraz dzieci w nich się 

wychowujących przez pracowników Ośrodka (specjalistów  

i koordynatorów). 
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Ważne !!! 

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem bliższych informacji na 

temat możliwości zostania rodzicem zastępczym, zachęcamy do 

kontaktu z Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach, 

gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje związane  

z rodzicielstwem zastępczym. 
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Słowniczek  

Adopcja dziecka (przysposobienie dziecka) – oznacza prawne uznanie obcego 

biologicznie dziecka za własne. Proces adopcji regulują przepisy kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego.  

Opiekun faktyczny dziecka – osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli 

wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka lub też osoba 

pełnoletnia opiekująca się dzieckiem czasowo, która może być wskazana przez 

rodziców, jeśli nie są oni w stanie sami w określonym czasie sprawować opieki nad 

dzieckiem. 

Opiekun prawny dziecka – osoba ustanowiona przez sąd opiekuńczy, w przypadku 

gdy nad dzieckiem nikt nie sprawuje władzy rodzicielskiej.  

Orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego – podstawowy dokument  

w edukacji dziecka z niepełnosprawnością. Orzeczenie może wydać tylko publiczna 

poradnia psychologiczno – pedagogiczna. Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego odbywa się zawsze na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów lub 

dorosłego ucznia. Do wniosku o wydanie orzeczenia należy obowiązkowo dostarczyć 

zaświadczenie od lekarza, stwierdzające chorobę/niepełnosprawność/zaburzenie, 

które może być przyczyną uznania, że dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne.  

Rodzicielstwo zastępcze – polega na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom do 

uzyskania przez nie pełnoletności w przypadku gdy rodzice biologiczni nie mogą 

opiekować się swoimi dziećmi. Rodzicielstwo zastępcze sprawowane jest w formie 

rodziny zastępczej (spokrewnionej, niezawodowej lub zawodowej) lub w formie 

rodzinnego domu dziecka. Zagadnienie pieczy zastępczej uregulowane jest w ustawie 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Przemoc w rodzinie – umyślne działanie lub zaniechanie działania naruszające prawa 

lub dobra osobiste osób najbliższych a także innych osób wspólnie zamieszkujących 

lub gospodarujących. Chodzi przede wszystkim o działania naruszające godność, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_rodzinny_i_opieku%C5%84czy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_rodzinny_i_opieku%C5%84czy
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nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą. Problem przemocy w rodzinie reguluje ustawa  

z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – 40 – godzinne warsztaty edukacyjne dla 

rodziców, opiekunów, osób przygotowujących się do rodzicielstwa, wychowawców. 

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.mopr.kielce.pl/moprwww/  

w zakładce: Inne formy pomocy. 

Szkoła integracyjna – jest to ogólnodostępna szkoła i placówka kształcenia 

masowego, gdzie włącza się niepełnosprawnych uczniów do nauki z uczniami 

pełnosprawnymi. 

Szkoła specjalna – instytucja, w której kształci i wychowuje się dzieci z różnymi 

zaburzeniami, niepełnosprawnością intelektualną, które nie mogą uczęszczać do 

szkoły ogólnodostępnej lub nie mogą sprostać wymogom tej szkoły. W zależności od 

wieku dziecka rodzaju i stopnia niepełnosprawności kształcenie specjalne odbywa się 

w przedszkolach specjalnych, szkołach (klasach) specjalnych podstawowych, 

zawodowych i średnich w ramach nauczania indywidualnego oraz innych form 

organizacyjnych.  

 

 

 

  

http://www.mopr.kielce.pl/moprwww/


 

 

Informacje  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach 

Ul. Studzienna 2 

25-544 Kielce 

Tel. 41 367 67 19 

Faks 41 367 69 15 

http://mopr.kielce.pl 
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