
NAZWA PLACÓWKI                 DANE KONTAKTOWE ŚWIADCZONA POMOC 

PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNA NR 1 

ul. Młodych Techników 58,   

 tel. (71) 798-68-28     wew 143   

p. Ewa Jagiełłowicz - psycholog 

p. Małgorzata Godlewska - pedagog 

www.ppp1.wroc.pl 

Poradnia oferuje kompleksową opiekę nad uczniami, diagnozowanie i pomoc 

w przypadku trudności w nauce oraz w  relacjach z rówieśnikami. 

SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA 

TERAPEUTYCZNA  

ul. Borowska 101   tel.(71) 798-68-84 ( wew 100) Udziela pomocy młodzieży, rodzicom, nauczycielom w pokonywaniu 

trudności życiowych, świadcząc pomoc psychologiczną. Proponuje rozmowy 

indywidualne, spotkania grupowe, sesje terapii rodzinnej lub zajęcia 

edukacyjne (dla młodzieży i rodziców). Wszystkie zajęcia są bezpłatne. 

ul. Stalowa 6A   tel.(71) 798-68-84 ( wew 103) 

www.spt.wroc.pl 

STOWARZYSZENIE 

„JESTEM” 

STOWARZYSZENIE KARAN 

ul. H. Sienkiewicza 116/1   tel.603-804-182 

tel.792-838-631, tel. 603-429-151 

www.stowarzyszenie-jestem.org.pl    

ul. Traugutta 119/1 rejestracja tel. (71) 349-15-56 i punkt 

konsultacyjny tel. (71) 349-55-02  www.karan.wroc.pl 

Doradztwo i terapia dla młodzieży używającej środków psychoaktywnych i 

mających problem z uzależnieniami behawioralnymi; konsultacje i pomoc 

dla rodziców i opiekunów. 

CENTRUM 

NEUROPSYCHIATRII 

NEUROMED 

ul. Białowieska 74 a  tel.(71)350-17-30 

tel.(71) 350-17-80    www.neuropsychiatria.com 

Udziela kompleksowej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym. W 

placówce zatrudniony jest zespół doświadczonych specjalistów: psychiatrów, 

neurologów, psychologów, rehabilitantów i logopedów. Leczenie nerwic, 

depresji, anoreksji, bulimii itp. 

OŚRODEK PROFILAKTYKI 

ŚRODOWISKOWEJ 

FUNDACJI PRAESTERNO 

ul. Kościuszki 80a    tel.(71) 372-31-48 

tel. 602-427-089        www.praesterno.pl 

Oferuje zajęcia wszystkim zainteresowanym rozwojem osobistym, zarówno 

młodzieży, jak i dorosłym, którzy chcieliby pogłębiać swoje umiejętności 

nawiązywania i utrzymywania bliskich kontaktów z innymi. 

OŚRODEK WSPARCIA I 

INTERWENCJI 

KRYZYSOWEJ 

Stowarzyszenie Pomocy „Akson”  

ul. Bora Komorowskiego 31 tel.( 71) 736-06-82, 

 (71) 736-06-99 

Fundacja „Non Licet” 

ul. Stalowa  6A tel.(71) 361 97 70  WWW.nonlicet.pl     

Udzielanie dzieciom i osobom dorosłym doświadczającym przemocy 

domowej oraz znajdującym sie w sytuacji kryzysowej pomocy 

specjalistycznej, w szczególności pomocy prawnej w formie konsultacji, 

poradnictwa i wsparcia psychologicznego. 

CENTRUM WSPARCIA 

RODZINY 

Linia Wsparcia Fundacji Itaka    800-70-2222 

POWIATOWE CENTRUM 

POMOCY RODZINIE 
ul. Kościuszki 131 tel. (71) 72 21 860  

 

http://www.ppp1.wroc.pl/
http://www.stowarzyszenie-jestem.org.pl/
http://www.neuropsychiatria.com/

