
Nazwa organizacji Adres siedziby Zakres zadań

02-520 Warszawa

tel. (22) 6462256 - Indywidualne konsultacje z psychologiem;

02-412 Warszawa

- Konsultacje psychologiczne indywidualne;

tel. (22) 8239664

Miejsce realizacji zadania:

- Warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet;

02-121 Warszawa

- Konsultacje prawne indywidualne;

ul. Korotyńskiego 13

- Spotkania edukacyjne o tematyce prawnej;

tel. (22) 824 25 01

Fundacja Centrum 
Edukacji Liderskiej

ul. Wiśniowa 42 lok. 39, - Działania informacyjno-konsultacyjne i 
pierwszy
 kontakt;

- Grupa dla kobiet, które doświadczały 
przemocy
 domowej;

- Grupa dla matek doświadczających 
„przemocy” 

 w relacjach z dorastającymi/ dorosłymi 
dziećmi.

Instytut Psychologii 
Zdrowia Polskiego 

Towarzystwa 
Psychologicznego

ul. Gęślarska 3, - Konsultacje kwalifikujące do programu tzw. 
pierwszy kontakt;

- Prowadzenie otwartej grupy edukacyjnej 
dla osób wchodzących do programu;

- Grupa wsparcia dla osób, które doznają lub 
doznawały przemocy w rodzinie;

Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia”

-  Grupa wsparcia dla osób starszych 
doznających przemocy;



ul. Walecznych 59,

i ich rodzinom;
03-926 Warszawa

- Pomoc prawna;
tel. (22) 616 02 68

- Psychologiczna pomoc grupowa –

Miejsce realizacji zadania:
grupy dla dzieci;

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 12/25

tel. (22) 826 88 62

00-629 Warszawa

-Trening zastępowania złości;

-Warsztaty "Ja i świat uczuć".

Instytut Psychologii 
Zdrowia Polskiego 

Towarzystwa 
Psychologicznego

- Działania edukacyjno-informacyjne przez 
Internet.

Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę

- Indywidualna pomoc psychologiczno-
pedagogiczna świadczona bezpośrednio 

dzieciom 

- Psychologiczna pomoc grupowa – grupy dla 
rodziców;

Centrum Pomocy Dzieciom 
„Mazowiecka”

- Psychologiczna pomoc grupowa – grupa dla 
młodzieży.

Komitet Ochrony 
Praw Dziecka

ul. Oleandrów 6, III piętro, - Diagnoza psychologiczna dzieci ofiar i 
małoletnich świadków przemocy;

-Wsparcie psychologiczne dzieci – ofiar 
wykorzystywania seksualnego;

tel. (22) 626 94 19

-         Wsparcie psychologiczne i prawne 
rodziców/opiekunów dziecka dotkniętego 

przemocą;

-         Wsparcie i pomoc psychologiczna na 
rzecz dorosłych ofiar przemocy w rodzinie;



03-051 Warszawa

tel.: 604 930 292;

ul. Mokotowska 29 a - Dyżury przy telefonie interwencyjnym;

00-560 Warszawa

Stowarzyszenie 
Pomocy i 

Interwencji 
Społecznej

ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-
513 Warszawa -         Praca socjalna.

-         Całodobowa opieka nad 
podopiecznymi.

-         Poradnictwo prawne.

Placówka realizująca: Ośrodek 
Wsparcia  dla Kobiet z 

Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w 
Ciąży ul. Chlubna 9A-9D, 

-         Poradnictwo psychologiczne dla matek 
i dzieci.

-         Grupa wsparcia, grupa dla kobiet po 
doświadczeniach przemocy.

-         Poradnictwo pedagogiczne.

513 103 169,00

-         Warsztaty wychowawcze dla matek.

604 930 298

-         Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci.

-         Opieka pedagogiczna i zajęcia 
aktywizujące dla dzieci.

-         Doradztwo zawodowe indywidualne i 
grupowe.

-         Coaching zawodowy.

-         Konsultacje wielospecjalistyczne.

-         Trening budżetowy i zarządzania 
czasem.

Fundacja 
Feminoteka

- Konsultacje i wsparcie psychologiczne, 
prawne;



- Diagnoza sytuacji;

- Warsztaty WenDo;

- Grupa wsparcia.
ul. Barcicka 61 lok. 1

- Prowadzenie interwencji;

- Konsultacje indywidualne psychologiczne;

- Konsultacje indywidualne prawne;

- Grupa wsparcia.

ul. Wilcza 60 lok. 19,

00-679 Warszawa

tel. (22) 622 25 17 - Indywidualne poradnictwo psychologiczne;

- Grupowe formy wsparcia:

Fundacja Mederi

04-736 Warszawa

- Konsultacja diagnostyczne;

Fundacja 
Feminoteka Tel. 720 908 975

Fundacja Projekt 
Starsi

01-839 Warszawa Tel. 
537 375 505

Fundacja Centrum 
Praw Kobiet, ul. 

Wilcza 60/19, 00-
679 Warszawa,

-- Pierwszy kontakt z pokrzywdzonymi 
kobietami;

- Indywidualne poradnictwo  prawne;

- Indywidualne poradnictwo socjalno – 
zawodowe i finansowe;

Miejsce realizacji zadania: - Działania interwencyjne i asysta 
w kontaktach z instytucjami;

- siedziba Fundacji  przy ul. 
Wilcza 60/19

- poradnia przy ul. Pięknej 66 A 
lok 10 i 11

grupa wsparciowo-edukacyjna, warsztaty 
WenDo, warsztaty „Jak zachować się w 
sądzie”, warsztat „Wprowadzenie do 

Porozumienia bez Przemocy", spotkania 
edukacyjne dot. zdrowia i prawa.

Al. Dzieci Polskich 20, - Pierwszy kontakt, wstępna diagnoza i 
wsparcie;



Fundacja Mederi
- Konsultacje i interwencje specjalistyczne;

- filia przy ul. Złota 7/20

- Konsultacje i interwencje prawne;

00-679 Warszawa

tel. (22) 622 25 17

Miejsce realizacji zadania:

Tel. (22) 828 38 26

(22) 622 25 17

- Specjalistyczne poradnictwo socjalne;

- Działania interwencyjne;

Tel. (22) 111 00 36 Miejsce 
realizacji zadania:

- siedziba Fundacji przy Al. 
Dzieci Polskich 20

- Grupa psycho-edukacyjna dla dzieci z 
elementami socjoterapii;

- Grupa psycho-edukacyjna dla rodziców 
dzieci ofiar przemocy;

Fundacja Centrum 
Praw Kobiet

ul. Wilcza 60/19, 
- Zapewnienie bezpiecznego schronienia oraz 

doraźnej pomocy kobietom i dzieciom 
doświadczającym  przemocy w rodzinie;

- Pierwszy kontakt  i wsparcie specjalistów 
w obsłudze klientek SOW;

- Specjalistyczne poradnictwo  prawne dla 
kobiet doświadczających przemocy w 

rodzinie;

- Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne 
i krótkoterminowa terapia dla kobiet;

Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie

- Opieka psychologiczna i pomoc 
terapeutyczno-edukacyjna dla dzieci;

- Grupowe formy wparcia psychologicznego 
oraz edukacyjno – terapeutycznego dla 

kobiet;



- Towarzyszenie w kontaktach z instytucjami.

ul. Mokotowska 55

00-542 Warszawa - Interwencje kryzysowe;

- Konsultacje prawne;

- Konsultacje zawodowe;
Miejsce realizacji zadania:

- Pomoc terapeuty środowiskowego.

ul. Dobra 5 lok.15/16

Warszawa

tel. (22) 627 07 25
ul. Nowolipki 2, - Pierwszy kontakt;

00-160 Warszawa - Pomoc psychologiczna;

tel. (22) 887 88 05 - Warsztaty edukacyjno-rozwojowe;

Fundacja Centrum 
Praw Kobiet

Stowarzyszenie 
OPTA

ul. Marszałkowska 85 lok. 34, Konsultacje diagnostyczne dla dzieci i 
rodziców,

00-683 Warszawa 

grupa socjoterapeutyczna dla młodszych 
dzieci szkolnych, grupa psychoedukacyjna dla 

rodziców/opiekunów, warsztaty 
umiejętności psychospołecznych dla 

młodszych nastolatków,

(22) 424 09 89

spotkania rodzinne dla dzieci i rodziców, 
indywidualne konsultacje wychowawcze dla 

rodziców/opiekunów zgłaszających problemy 
dotyczące dzieci i relacji rodzic - dziecko.

Powiślańska 
Fundacja Społeczna

-- Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, 
wychowawcze, wsparcie psychologiczne, 

pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców;

tel. (22) 625 77 82

Poradnia Rodzinna 

Towarzystwo 
Pomocy Młodzieży



- Konsultacje prawne..

Towarzystwo 
Pomocy Młodzieży

Fundacja 
Chrześcijańska 

"Nebo"

03-137 Warszawa, 
ul. 518 242 943 Oczary 9 lok. 

108

Wsparcie i praca Przyjaciela Rodziny, grupa 
socjoterapeutyczna, warsztaty 

wychowawcze, program wzmacniania 
rodziny-miłość i granice, poradnictwo 
rodzinne i konsultacje psychologiczne, 

warsztaty wzmacniania więzi 
małżeńskiej/partnerskiej, warsztaty 
aktywizujące "Myślę więc działam", 

doradztwo zawodowe, warsztaty dot. 
gospodarowania budżetem domowym, 
praktyczna pomoc w znalezieniu pracy, 

poradnictwo prawne, Rodzina wspierająca, 
warsztat dla rodzin, grupa samopomocowa, 

wsparcie rzeczowe.

Stowarzyszenie na
 Rzecz 

Przeciwdziałania 
Przemocy w 

Rodzinie "Niebieska 
Linia" 

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

infolinia 800 120 002

Konsultacje w sprawie przemocy 
prowadzimy wyłącznie drogą telefoniczną 

pod numerem infolinii 800 120 002, mejlową 
pod adresem 

niebieskalinia@niebieskalinia.info lub 
listowną pod adresem Al. Jerozolimskie 155 

02-326 Warszawa

Fundacja "IKA" Im. 
Iki Szpakowskiej

Adres: 00-021 Warszawa ul. 
Chmielna 15 p.102

Adres e-mail: 
Tel./fax. : (22) 826 41 51

Kom : (+48) 509 653 447, (+48) 
601 287 322

Pomoc dla :
Tych, których rodzina zagrożona jest 

rozpadem.
Rozwodzących się, porzuconych i 

osamotnionych.
Osób dotkniętych przemocą psychiczną w 

rodzinie.

Fundacja
 "Rozwód? 
Poczekaj"

ul. Heroldów 21 J lok. 10
01-991 Warszawa

biuro@rozwodpoczekaj.org.pl

Prowadzimy terapię par,
 indywidualne wsparcie dla osób po 

rozstaniach i w kryzysie okołorozwodowym, 
konsultacje dla rodziców z rodzin 
patchworkowych oraz konsultacje 

seksuologiczne dla par i osób.



Towarzystwo
 Przyjaciół Dzieci

ul. Krakowskie Przedmieście 6

00-325 Warszawa

tpd-zg@tpdzg.org.pl
 Telefon: 

(22) 826-08-74,
 (22) 827-78-44

 Faks: 
(22) 826 84 94

 Telefon komórkowy: 
500-414-547 (w sieci ORANGE)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem 
tworzącym ruch społeczny na rzecz pomocy 

dzieciom i ich rodzicom. Głównym celem 
tego ruchu jest troska o prawa, jakość 

warunków życia, wychowania i edukacji 
dziecka, jego wszechstronny rozwój, 

zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i 
godność, równość szans życiowych

Fundacja 
"znajdź pomoc"

Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U2 
(domofon 202 i dzwonek, kl III, 

1 piętro)
22 299 29 28

Naszą misją jest 
pomoc osobom chorym na raka i ich bliskim - 
od pojawienia się choroby do jej wyleczenia, 

angażując przy tym i łącząc lokalne 
społeczności oraz świat biznesu. Chcemy być 
dla tych osób, które ze względu na miejsce 
zamieszkania, warunki psychofizyczne lub 

sytuację życiową, nie otrzymywały żadnego 
wsparcia w chorobie.
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