
L.p. Nazwa jednostki  
Zakres 

poradnictwa 
Adres 

(miasto, ulica) 

Dane kontaktowe  

Dni i godziny działalności 

Nr telefonu Strona internetowa  

1 

Specjalistyczna 
Poradnia 
Rodzinna 

psycholog, 
pedagog, lekarz-
psychiatra, 
mediator, terapeuta 
NEST, doradca 
życia rodzinnego, 
prawnik 

Wrocław, ul. 
Katedralna 4/ pok. 8-
9 

71 327 11 01 http://dr.archidiecezja.
wroc.pl/poradnie_rodzi
nne.php 

Poradnia czynna w dni powszednie po 15.00. 
Rejestracja tel. 713271101 bezpośrednio u 
specjalistów (pierwsze pół godziny dyżuru).  

2 

Akademicka 
Poradnia 
Rodzinna 
„Sychar” przy 
kościele pw. św. 
Macieja,  

terapeuta/ 
pedagog/ mediator, 
doradca życia 
rodzinnego, 
psycholog/ 
terapeuta, 
terapeuta/ pedagog 

Wrocław, pl. Nankiera 
17a (budynek 
Duszpasterstwa 
Akademickiego 
„Maciejówka”)  

730 458 979 http://www.maciejowk
a.org/malzenstwo/pora
dnia-rodzinna/ 

Rejestracja telefoniczna u specjalistów lub drogą 
mailową: poradnia.maciej@wp.pl, tel. do 
koordynatora Poradni 730 458 979 

3 

Poradnia 
Rodzinna przy 
parafii pw. św. 
Karola 
Boromeusza 

pedagog, 
psycholog, 
terapeuta, doradca 
życia rodzinnego, 
prawnik 

Wrocław ul. Oficerska 
1-3, p.I, pok.15 lub 
15a  

691 100 450 http://www.boromeusz
.franciszkanie.pl/pl/por
adnia-
rodzinna/poradnia-
rodzinna-przy-parafii-
sw-karola-
boromeusza.html 

Rejestracja telefoniczna w poniedziałki pod nr 
691100450 

4 

Poradnia 
Rodzinna 
ANTONI przy 
parafii św. 
Antoniego 

psycholog, 
psychoterapeuta, 
doradca życia 
rodzinnego, 
pedagog, prawnik, 
mediator rodzinny 

Wrocław al. J. 
Kasprowicza 26  

tel. 71 327 34 
30 

http://poradnia.antoni.w-
w.pl/ 

Rejestracja bezpośrednio u specjalistów przez 
pierwsze 10 minut dyżuru, telefonicznie lub 
elektronicznie 
poradnia.rodzinna.antoni@gmail.com   

http://poradnia.antoni.w-w.pl/
http://poradnia.antoni.w-w.pl/


5 

Poradnia 
Rodzinna przy 
parafii pw. św. 
Henryka 

psycholog, 
pedagog, doradca 
życia rodzinnego, 
warsztaty dla 

małżeństw i 
rodziców 

Wrocław, ul. Gliniana 
16  

784 767 166 http://swhenryk.wrocla
w.pl/25-www/wazne-
informacje/poradnia-
rodzinna 

Poradnia czynna pon-czw.  Rejestracja odbywa się 
bezpośrednio u specjalistów (pierwsze 15 min. 
dyżuru) tel. 784 767 166 albo mailowo: 
henryk.poradnia@op.pl 

6 

Poradnia 
Rodzinna przy 
klasztorze OO. 
Dominikanów 
„Syntonia” 

psycholog-
psychoterapeuta, 
pedagog-
psychoterapeuta, 
terapeuta NEST, 
doradca życia 
rodzinnego, 
doradca życia 
rodzinnego-
pedagog-seksuolog 

Wrocław, pl. 
Dominikański 2, 
wejście od ul. 
Janickiego, II piętro 

728 471 669 http://syntonia.wrocla
w.dominikanie.pl/ 

Rejestracja do poradni – telefonicznie w piątki 
9.00-10.00 tel.  728 471 669 oraz elektronicznie 
poprzez e-mail: syntoniadominikanie@gmail.com 

7 

Poradnia 
Rodzinna przy 
parafii pw. św. 
Jadwigi, 

doradca życia 
rodzinnego, 
psychoterapeuta, 
mediator 

Wrocław, ul. 
Pilczycka 25  

tel. 511 387 
719 

http://rodzinna.wrocla
w.pl/ 

Rejestracja telefonicznie (w pierwszej godzinie 
dyżuru) lub elektronicznie 
poradnia@rodzinna.wroclaw.pl 

8 

Poradnia 
Rodzinna 
Fundacji 
„Sancta 
Familia”,  

psycholog, 
pedagog-terapeuta 
uzależnień, 
prawnik,  

Wrocław, ul. Monte 
Cassino 64  

tel. 71 348 29 
01, 517 453 
575 

http://www.sanctafamil
ia.pl/poradnictwo/pora
dnia-rodzinna 

Rejestracja do specjalistów: tel.: 517 45 35 75 lub 
71 348 29 01 (pierwsze 10 minut dyżuru) lub 
pocztą elektroniczną - e-mail: 
fundacja@safa.org.pl    



9 

Poradnia 
Rodzinna przy 
Fundacji 
Evangelium 

Vitae 

psycholog, 
psychoterapeuta, 
doradca życia 
rodzinnego, 

doradca życia 
rodzinnego z 
językiem migowym, 
pedagog, terapeuta 
NEST, wsparcie 
indywidualne i 
grupowe dla 
rodziców po stracie 
dziecka. Poradnia 
prowadzi opiekę 
nad kobietami u 
których stwierdzono 
prawdopodobieństw
o choroby u 
poczętego dziecka 
lub choroby dającej 
nikłe szanse na 
urodzenie żywego 
dziecka. 

Wrocław, ul. 
Rydygiera 22-28  

tel. 71 782 87 
61 (wew. 25), 
798 988 903 

http://fev.wroclaw.pl/p
oradnia-rodzinna/ 

Rejestracja bezpośrednio u specjalistów - 
telefonicznie pod podanymi numerami na stronie 
http://fev.wroclaw.pl/poradnia-rodzinna/ lub 
elektronicznie. 

10 

Poradnia 
Rodzinna 
FRANCISZEK 
przy parafii pw. 
św. Franciszka z 
Asyżu 

pedagog-
psychoterapeuta-
doradca życia 
rodzinnego, 
psycholog-
psychoterapeuta-
mediator, doradca 
życia rodzinnego-

psychoterapeuta, 
prawnik 

Wrocław, ul. 
Borowska 174 

516 688 890 www.poradniafranciszek.w
roclaw.pl 

Rejestracja u specjalistów pierwsze dziesięć minut 
dyżuru – telefonicznie: 516 688 890 
https://poradniafranciszek.wroclaw.pl/grafik/ lub 
elektronicznie – e-mail: 
poradnia.rodzinna.franciszek@gmail.com 

11 

Poradnia 
Rodzinna przy 
parafii pw. św. 
Anny (Pracze 
Odrzańskie),  

pedagog-
psychoterapeuta, 
psycholog, doradca 
życia rodzinnego 

Wrocław, ul. Brodzka 
160  

tel. 503 41 38 
51 

www.familandia.pl Zapisy i kontakt: tel. 503 413 851 (preferowany 
kontakt sms) lub email: kontakt@familandia.pl 

http://poradniafranciszek.wroclaw.pl/
http://poradniafranciszek.wroclaw.pl/
http://familandia.pl/poradnia-rodzinna/


12 

Wrocławskie 
Stowarzyszenie 
Na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży 

„BAJKA” 
Poradnia 
Rodzinna BAJKA  

psycholog, 
psychoterapeuta,pe
dagog, 
psychoseksuolog, 

mediator, terapeuta 
par i rodzin  

Wrocław, ul. Kwiska 
5/7, gab. 220 

507 138 061 www: 
poradniarodzinna.bajka
.edu.pl  

Zapisy telefoniczne bezpośrednio u specjalistów 
lub pod nr tel. 507-138-061. 

13 

Stowarzyszenie 
Katolicki Ruch 
Antynarkotyczn
y „Karan” 
Centrum 
Interwencji 
Kryzysowej 
„Karan” 

psycholog, pedagog Wrocław, ul. gen. 
R.Traugutta 119/1  

71 349 15 56 karan.wroc.pl Rejestracja  telefoniczna pod nr 71 349 15 56 od 
pon do piat 10.00-14.00 

14 

Towarzystwo 
Rozwoju 
Rodziny 

psycholog, 
psychoterapeuta, 
lekarz psychiatra, 
lekarz seksuolog, 
doradca rodzinny, 
coach, grupy 
wsparcia, grupy 
edukacyjno-
terapeutyczne dla 
osób, par i rodzin 
po stracie dziecka 
oraz dla osób 
transseksulanych, 
poradnictwo i 
wsparcie dla osób w 
sytuacji 
okołorozwodowej/s
eparacyjnej, dla 
rodzin adopcyjnych 
i zastępczych 

Wrocław, ul. 
Zelwerowicza 4 , ul. 
Podwale 74 ofic 23  

71 349 39 11, 
602 654 443 

trr.info.pl Telefon informacyjno-edukacyjno – wspierający – 
codziennie pon – pt 12.00 – 14.00. 602 645 443 
668 452 543, 71 342 14 13, 71 349 39 11. 



15 

Stowarzyszenie 
Psychoedukacji 
i Terapii 
„Evolutio”. 

Pora-Dnia dla 
rodzin 

psycholog, 
pedagog, warsztaty 
dla par i rodziców 

Wrocław, Dolnośląska 
Szkoła Wyższa ul. 
Wagonowa 9/07  

691 487 812 evolutio.org.pl Konieczna rejestracja telefoniczna wstępny 
kontakt oraz informacje pod numerem 
telefonu: 731 450 926 

16 

Poradnia 
Rodzinna 
Fundacji „Dajmy 
Szansę”,  

psycholog, 
poradnictwo dot. 
współuzależnienia, 
grupa wsparcia dla 
samotnych kobiet 

Wrocław, ul. 
Piłsudskiego 95 p. I, 
domofon 3 i 4  

530 004 627 dajmyszanse.pl Rejestracja do Poradni Rodzinnej telefon 793 845 
539  lub 71 3468820 poniedziałek w godz. 11.00-
14.00, wtorek w godz. 12.00-18.00, środa  w 
godz. 13.00-18.00, czwartek w godz. 13.00-18.00 
piątek w godz. 13.00-16.00 
Informacja poniedziałek-piątek: 9:00 - 14:00 
tel. 530 004 627 

17 

Poradnia 
Rodzinna 
Fundacji Na 
Rzecz Edukacji i 
Zdrowia 
„Daruma”  

psycholog, 
pedagog, 
konsultacje 
rodzinne, grupa 
rozwojowo-
edukacyjna dla 
rodziców 

Wrocław, ul. 
Bednarska 19/8  

783 305 138 daruma.pl,                     
http://harmonia.wrocla
w.pl/projekty/rodzina-
w-harmonii-bezplatna-
pomoc-psychologiczna-
i-pedagogiczna 

Rejestracja telefoniczna (preferowany kontakt 
sms-em) 



18 

Punkt 
Poradnictwa 
Stowarzyszenia 
Pomocy 

Dzieciom I Ich 
Rodzinom w 
Szczególnie 
Trudnej Sytuacji 
Życiowej 
"Iskierka" 

psycholog, 
pedagog, warsztaty 
umiejętności 
wychowawczych 

Wrocław, pl. Św. 
Macieja 5a 

71 322 41 14 www.iskierkawroc.pl Rejestracja bezpośrednio u specjalistów lub pod 
numerem telefonu 530 451 623. 

19 

Poradnia 
Rodzinna przy 
parafii pw. NMP 
Bolesnej we 
Wrocławiu   
Strachocinie 

psycholog, doradca 
życia rodzinnego, 
pedagog, pedagog 
specjalny, prawnik, 
warsztaty dla par i 
rodziców 

Wrocław, ul. 
Tatarakowa 1-3 

790 214 050 www.strachocin.archidiece
zja.wroc.pl 

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00 - 16.00 lub mailowo: 
e-mail: poradnia.strachocin@gmail.com 

http://www.iskierkawroc.pl/
http://www.strachocin.archidiecezja.wroc.pl/
http://www.strachocin.archidiecezja.wroc.pl/


20 

Poradnia 
Rodzinna przy 
Rzymsko-
Katolickiej 

Parafii pw. św. 
Andrzeja 
Apostoła 

psycholog, 
psychoterapeuta, 
doradca życia 
rodzinnego, 

warsztaty dla 
par/małżeństw i 
rodziców 

Wrocław, ul. 
Boguszowska 84A 

660 913 432 http://stablowice.archidiec
ezja.wroc.pl/ 

Poradnia czynna poniedziałki i czwartki. 
Rejestracja do specjalistów i zapisy na warsztaty: 
tel. 660 913 432, od poniedziałku do piątku w 
godzinach 12.00-18.00, osobista – podczas dyżuru 

specjalisty lub elektroniczna: e-mail: 
poradnia.stablowice@gmail.com 

21 

 Punkt 
Poradnictwa 
Rodzinnego - 
"Good life pl”  

psycholog, 
pedagog, grupa 
wsparcia dla kobiet 
i mężczyzn  

Wrocław, ul. Cedrowa 
4  

733 877 966 http://fundacjabajkowy
swiat.org 

Punkt poradnictwa  czynny w poniedziałki, środy, 
piątki. Rejestracja telefoniczna. 

22 

Punkt 
Poradnictwa 
Rodzinnego Port 
Wrocław  

psycholog, 
pedagog, warsztaty 
dla rodziców; 

Wrocław, ul. 
Suwalska 5 oraz 
Lubelska 95a. 

509 192 666  http://towarzystwonaszdo
m.pl/portWroclaw 

Punkt poradnictwa  czynny we wtorki, środy, 
piątki. Rejestracja telefoniczna, od poniedziałku do 
piątku 10.00 do 15.00. tel. 509 192 666 

http://stablowice.archidiecezja.wroc.pl/
http://stablowice.archidiecezja.wroc.pl/
http://towarzystwonaszdom.pl/portWroclaw
http://towarzystwonaszdom.pl/portWroclaw


23 

Punkt 
Poradnictwa 
Rodzinnego 
Fundacji 

PROMYK 
SŁOŃCA  

psycholog, 
pedagog,  doradca 
życia rodzinnego 
(szczególnie dla 

rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym) 

Wrocław, ul. 
Powstańców Śl. 193b 

603 475 433 www.promykslonca.
pl,  

Punkt poradnictwa  czynny w środy i piątki. 
Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 603 475 433 

24 

Poradnia 
Rodzinna przy 
Rzymsko-
Katolickiej 
Parafii pw. NMP 
Różańcowej, 
Złotnickie 
Centrum 
Spotkań 

psycholog, 
pedagog, prawnik, 

Wrocław, 
ul.Wielkopolska 7 

663 061 641  www.zlotniki.parafia.inf
o.pl/ 

Rejestracja telefoniczna 

 

http://www.zlotniki.parafia.info.pl/
http://www.zlotniki.parafia.info.pl/

