Celem poradnictwa rodzinnego jest wsparcie rodzin, szczególnie
przeżywających trudności, poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i innej w zależności od potrzeb.
W ramach poradnictwa realizowane są również działania edukacyjne w formie wykładów, warsztatów i szkoleń z zakresu: komunikacji
w małżeństwie i rodzinie, odpowiedzialnego rodzicielstwa, umiejętności wychowawczych, rozwoju osobistego i inne.
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1. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
adres: ul. Katedralna 4
kontakt: 71 327 11 01
e-mail: referat.rodzin@archidiecezja.wroc.pl
strona: archidiecezja.wroc.pl
zakres porad: psycholog, pedagog (również
internetowo), lekarz psychiatra, mediator, doradca życia rodzinnego (również internetowo),
prawnik, psycholog-duszpasterz, duszpasterz
rodzin
2. Poradnia Rodzinna przy parafii
p.w. św. Karola Boromeusza
adres: ul. Oficerska 1-3, I piętro, pok. 15 lub 15a
kontakt: 691 100 450
e-mail: poradniaboromeusz@gmail.com
strona: boromeusz.franciszkanie.pl
zakres porad: psycholog, pedagog, prawnik,
duszpasterz
3. Akademicka Poradnia Rodzinna „Sychar”
adres: pl. Nankiera 17a (budynek Duszpasterstwa Akademickiego „Maciejówka”)
kontakt: 730 458 979
e-mail: poradnia.maciej@wp.pl
strona: maciejowka.org
zakres porad: pedagog-terapeuta, doradca życia
rodzinnego, terapeuta rodzinny, mediator,
psycholog-terapeuta, duszpasterz
4. Poradnia Rodzinna przy parafii
p.w. św. Antoniego
adres: al. Kasprowicza 26
kontakt: 71 327 34 30 (rejestracja-pierwsze 10
minut dyżuru lub mailowo)
e-mail: poradnia.rodzinna.antoni@gmail.com
strona: poradnia.antoni.w-w.pl
zakres porad: psycholog, psychoterapeuta,
pedagog, doradca życia rodzinnego, duszpasterz,
prawnik

5. Poradnia Rodzinna przy parafii p.w. św. Henryka
adres: ul. Gliniana 16
kontakt: 71 367 83 70
e-mail: henryk.poradnia@op.pl
strona: swhenryk.wroclaw.pl
zakres porad: psycholog, pedagog, doradca życia
rodzinnego; warsztaty z komunikacji w małżeństwie i w relacji rodzic-dziecko
6. Poradnia Rodzinna przy Klasztorze oo. Dominikanów „Syntonia”
adres: pl. Dominikański 2, wejście od ul. Janickiego, II piętro
kontakt: 71 344 66 31 wew. 42, 728 471 669
e-mail: syntwro@dominikanie.pl
strona: wroclaw.dominikanie.pl/kontakt/syntonia
zakres porad: psycholog, pedagog ,doradca życia
rodzinnego-seksuolog,
duszpasterz,
grupa
terapeutyczna DDA
7. Poradnia Rodzinna przy parafii
p.w. św. Jadwigi
adres: ul. Pilczycka 25
kontakt: 511 387 719
e-mail: poradnia@rodzinna.wroclaw.pl
strona: rodzinna.wroclaw.pl
zakres porad: psycholog, pedagog, doradca
życia rodzinnego, terapeuta NEST, prawnik
8. Poradnia Rodzinna przy Parafii
p.w. św. Franciszka z Asyżu
adres: ul. Borowska 174
kontakt: 786 817 837, 71 363 88 19
e-mail: poradnia.rodzinna.franciszek@gmail.com
strona: poradniafranciszek.wroclaw.pl
zakres porad: psycholog, psychoterapeuta,
pedagog, doradca życia rodzinnego, duszpasterz,
prawnik

9. Fundacja „Sancta Familia” Poradnia Rodzinna
adres: ul. Monte Cassino 64
kontakt: 71 348 29 01, 517 453 575
e-mail: fundacja@safa.org.pl
strona: safa.org.pl
zakres porad: psycholog, mediator, terapeuta
uzależnień, prawnik, doradca życia rodzinnego
10. Poradnia Rodzinna przy Fundacji
„Evangelium Vitae”
adres: ul. Rydygiera 22-28
kontakt: 71 782 87 61 wew. 21, 25,
798 988 903
e-mail: poradnia@boromeuszki.wroclaw.pl
strona: fev.wroclaw.pl
zakres porad: doradca rodzinny (również z językiem
migowym), psycholog, psychoterapeuta, terapeuta
NEST, grupa wsparcia dla rodziców po stracie dziecka
11. Poradnia Rodzinna przy parafii
p.w. św. Anny (Pracze Odrzańskie)
adres: ul. Brodzka 160 – konsultacje specjalistów i warsztat „Być mamą”, warsztaty dla
rodziców;
Przedszkole nr 62, ul. Stabłowicka 97
– warsztaty dla rodziców
kontakt: 503 413 851
e-mail: kontakt@familandia.pl
strona: familandia.pl
zakres porad: psycholog, pedagog, doradca życia
rodzinnego, duszpasterz (konsultacje indywidualne), warsztaty „Być Mamą” oraz „Rozumieć dziecko”, grupa rozwojowa dla rodziców
12. Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”, Centrum Interwencji Kryzysowej „Karan”
adres: ul. Skoczylasa 8
kontakt: 71 349 15 56
e-mail: karan.wroclaw@op.pl
strona: karan.wroc.pl
zakres porad: psycholog, pedagog oraz warsztaty
podnoszące kompetencje wychowawcze

13. Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Dzieci i Młodzieży „BAJKA”
adres: konsultacje specjalistów:
ul. Kwiska 5/7, gab. 220
warsztaty grupowe:
Przedszkole Niepubliczne BAJKA
ul. Kłodnicka 22
kontakt: 507 138 061
e-mail: pr@bajka.edu.pl
strona: poradniarodzinna.bajka.edu.pl
zakres porad:
psycholog, psychoterapeuta,
terapeuta par, psychoseksuolog, mediator,
pedagog, terapeuta-pedagog, warsztaty dla
rodziców młodszych dzieci, wzmacnianie kompetencji rodzicielskich
14. Towarzystwo Rozwoju Rodziny
Oddział Wojewódzki we Wrocławiu
adres: ul. Zelwerowicza 4, ul. Podwale 74 of. 23
kontakt: 71 349 39 11, 602 645 443
e-mail: wroclaw@trr.org.pl
strona: trr.info.pl
zakres porad: psycholog, psychoterapeuta,
coach, doradca rodzinny, lekarz psychiatra,
lekarz seksuolog; poradnictwo psychologiczne,
coaching, terapia indywidualna, rodzinne działania psychoterapeutyczne, diagnoza, otwarta
grupa wsparcia, grupy edukacyjno–terapeutyczne dla osób, par i rodzin po stracie dziecka, grupa
wsparcia dla rodziców osób LGB, grupa wsparcia
dla osób transseksualnych, poradnictwo i wsparcie dla osób w sytuacji okołorozwodowej/separacyjnej.
15. Stowarzyszenie Psychoedukacji
i Terapii „Evolutio”
adres: Dominikańskie Centrum Informacji
o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych
adres: ul. Nowa 4/1b
kontakt: 794 121 268, 731 450 926
strona: evolutio.org.pl,
facebook.com/stow.evolutio
zakres porad: psycholog, pedagog, mediator,
specjalista pomocy seksuologicznej; grupa
wsparcia dla osób będących w kryzysie po rozwodzie lub rozstaniu z partnerem/partnerką,

konsultacje psychologiczne dla osób będących
w kryzysie po rozwodzie lub rozstaniu
z partnerem/partnerką, konsultacje dla par,
trening kompetencji wychowawczych, warsztaty
psychoedukacyjne
16. Fundacja „Dajmy Szansę”
adres: ul. Piłsudskiego 95, I piętro, domofon 3 i 4
kontakt: 530 004 627 (do godz. 15.00)
e-mail: dajszanse@op.pl lub poradnia@spoko.pl
strona: dajmyszanse.pl
zakres porad: psycholog, pedagog, terapeuta
uzależnień oraz doradca życia rodzinnego
dodatkowe informacje: obowiązuje rejestracja:
wtorek 16.00-17.00, piątek 15.00-18.00,
tel. 793 845 539
17. Fundacja na rzecz Edukacji i Zdrowia
„Daruma”
adres: Ośrodek Terapeutyczny „Harmonia”,
ul. Bednarska 19/8
kontakt: 783 305 138
e-mail: amp@daruma.pl
strona: daruma.pl, harmonia.wroclaw.pl,
facebook.com/fundacjadaruma
zakres porad: psycholog, pedagog, konsultacje
rodzinne, warsztaty dla rodziców, grupa rozwojowo-edukacyjna dla rodziców
18. Poradnia Rodzinna przy Parafii
p.w. św. Andrzeja Apostoła
adres: ul. Boguszowska 84
kontakt: 660 913 432
e-mail: aniazycz@poczta.onet.pl
strona: stablowice.archidiecezja.wroc.pl
zakres porad: psycholog, doradca życia rodzinnego, warsztaty: Akademia Udanego Małżeństwa,
Pokonać Kryzys Małżeński, Akademia NIE-małżeńska, Klub Szczęśliwych Rodziców

19. Towarzystwo Nasz Dom
adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43
kontakt: 506 131 228
e-mail: biuro@domydladzieci-wroclaw.pl
strona: towarzystwonaszdom.pl
zakres porad: psycholog-psychoterapeuta,
pedagog, specjalista ds. uzależnień, prawnik, grupa
rozwoju umiejętności wychowawczych dla
rodziców, grupa rozwoju umiejętności wychowawczych dla rodziców oparta na programie „Szkoła dla
Rodziców i Wychowawców"
20. Poradnia Rodzinna przy parafii p.w. NMP
Bolesnej we Wrocławiu–Strachocinie
adres: ul. Tatarakowa 1-3
kontakt: 71 34 66 802
e-mail: strachocin@archidiecezja.wroc.pl
strona: strachocin.archidiecezja.wroc.pl
zakres porad: psycholog, doradca życia rodzinnego, pedagog, pedagog specjalny, prawnik,
duszpasterz, warsztaty dla par i rodziców

