
Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz 

organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-

edukacyjne: 

 

 
NAZWA ADRES TELEFON,  

E-MAIL 

GODZINY 

OTWARCIA 

PODEJMOWANE 

DZIAŁANIA 

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Rodzinie w 

Szczecinie 

Dział 

Interwencji 

Kryzysowej* 

Sekcja 

Interwencji 

Kryzysowej 

ul. gen. Wł. 

Sikorskiego 3, 

70-323 Szczecin 

pok. 101 

91 46 46 333 

punkt-

konsultacyjny@mopr.szczecin.pl 

całodobowo 

pomoc psychologiczna; 

oddziaływania korekcyjno 

-edukacyjne 

Sekcja Terapii 

i Profilaktyki 

al. Papieża Jana 

Pawła II 42, 

70-415 Szczecin 

91 46 46 334 
poniedziałek-piątek,  

8:00-20:00 

pomoc psychologiczna; 

program korekcyjno-edukacyjny 

Zachodniopomorskie 

Stowarzyszenie Mediatorów 

ul. Garncarska 5 

III piętro 

70-377 Szczecin 

512079278, 695737846 

jmod@poczta.onet.pl 

terminy konsultacji po 

uprzednim ustaleniu 

telefonicznym 

poradnictwo specjalistyczne, w 

tym psychologiczne, prawne, 

pedagogiczne, mediacji, terapia, 

szkoła dla małżeństw i partnerów 

w kryzysie 

Fundacja Kultury, Sportu i 

Aktywności Lokalnej 

„Prawobrzeże” 

ul. Seledynowa 

91a 

70-781 Szczecin 

 

914631744 

biuro@prawobrzeze.org.pl 

terminy konsultacji po 

uprzednim ustaleniu 

telefonicznym 

poradnictwo i terapia 

indywidualna, psychoterapia par i 

małżonków oraz psychoterapia 

rodzinna 

Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich Archidiecezji 

Szczecińsko - Kamieńskiej  

ul. Gryfińska 3 

70-806 Szczecin 

914600805, 606887801 

biuro@srk.szczecin.pl 

pierwszy kontakt: 

poniedziałek, środa, 

czwartek, piątek 

8:30-12:30 

SPECJALIŚCI: 

prawnik:  

poniedziałek, środa 

16:00-18:00 

psycholog: wtorek 7:00-

11:00 

piątek 16:00-20:00 

terapeuta: czwartek 

16:00-20:00 

 

pomoc specjalistyczna, w tym 

poradnictwo i konsultacje 

psychologiczne, prawne, 

pedagogiczne, terapia 

indywidualna, grupowa, szkoła 

dla rodzin oraz dyżury w ramach 

pierwszego kontaktu 

Szczecińskie Centrum 

Wspierania Rodziny 

ul. Frycza – 

Modrzewskiego 

15/3 

71-266 Szczecin 

REALIZACJA 

ZADANIA: 

ul. Ku Słońcu 

124 

70-953 Szczecin 

504361653 

prorodzinna@wp.pl 

terminy konsultacji po 

uprzednim ustaleniu 

telefonicznym 

poradnictwo specjalistyczne, w 

tym psychologiczne, prawne, w 

tym kuratora rodzinnego i z 

zakresu Prawa Pracy i 

Ubezpieczeń Społecznych, 

specjalisty ds. przemocy, 

specjalisty ds. rodziny, 

familiologa, mediacje rodzinne, 

pedagog, poradnictwo duchowe 

Zachodniopomorska Fundacja 

Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” 

ul. Kolumba 60 

70-035 Szczecin 

508170803 

sekretariat@teczaserc.pl 

poniedziałek 10:00-

14:00 

środa 11:00-17:00 

piątek 10:00-14:00 

w okresie wakacji 

poniedziałek 10:00-

14:00 

środa 10:00-14:00 

piątek 10:00-14:00 

 

terapia systemowa, indywidualna i 

rodzinna, poradnictwo 

specjalistyczne, w tym 

psychologiczne, rodzinne, 

terapeutyczne, psychiatryczne, 

prawne, osoba pierwszego 

kontaktu 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Zachodniopomorski Oddział 

Regionalny w Szczecinie 

al. Papieża Jana 

Pawła II 42/U9 

70-415 Szczecin 

914891128 

zarzad@tpd.szczecin.pl 

poniedziałek – piątek 

8:00-16:00 

prowadzenie punktu poradnictwa 

prawnego (prawo rodzinne, prawo 

cywilne, karne oraz 

administracyjne), 

psychologicznego, osoba 

pierwszego kontaktu i mediacji 



Stowarzyszenie „Zrozumieć” ul. Łokietka 22 

70-255 Szczecin 

511561566 

zrozumiec.szczecin@wp.pl 

tel. 914886102 

poniedziałek – piątek  

9:00-18:00 

przerwa 13:00-14:00 

 

w okresie wakacyjnym: 

lipiec 10:00-14:00 

sierpień 10:00-16:00 

z uwagi na okres 

wakacyjny terminy 

konsultacji ustalane 

wcześniej telefonicznie 

pod nr tel. 914886102 

wsparcie specjalistyczne, w tym 

psychologiczne, pedagogiczne, 

prawne, terapie indywidualne i 

grupowe dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych, w ramach których 

odbywać się będą terapie 

pedagogiczne, psychologiczne 

oraz logopedyczne 

*Ośrodek prowadzi: Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie  

mailto:zrozumiec.szczecin@wp.pl

