
Wykaz placówek na terenie Krakowa, w których można uzyskać pomoc 

psychologa/terapeuty (bezpłatnie). 

1.Poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 3 w Krakowie ( poradnia rejonowa SP 55): 

ul. Konfederacka 18 

30-306 Kraków 

tel. 12 266-19-50 

ppp3krakow@gmail.com 

Sekretariat jest czynny od 8-16. W godz. od 16.00 do 20.00 będzie można zasięgnąć 

informacji pod numerami telefonów: 660 637 242 oraz 660 637 241. 

2. Dyżury telefoniczne pracowników krakowskich poradni psychologiczno-

pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych w ramach Wsparcia – Dziecko i Rodzic 

w kryzysie pandemii Covid-19. 

Wykaz placówek, godzin i numerów telefonów w pliku Excel. 

3. Centrum pierwszej pomocy psychologicznej 

Od dnia 7 grudnia  br.  mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać bezpłatne wsparcie 

psychologiczne, umawiając się na konsultację z terapeutą w jednym z 4 stacjonarnych punktów 

pomocy, a w razie potrzeby na konsultacje w formie online. Każdy punkt będzie działał 2 razy  

w tygodniu po 5 godzin. Jednocześnie można zapisać się  na konsultacje online. 

Z bezpłatnej  pomocy psychologicznej mogą korzystać mieszkańcy Krakowa, którzy znaleźli 

się  w kryzysie psychicznym z powodu trudnej sytuacji życiowej, która pojawiła się lub nasiliła 

w wyniku przedłużającej się pandemii COVID -19. 

Pomoc ta kierowana jest głównie do osób doświadczających przemocy w rodzinie, uwikłanych  

w konflikty rodzinne, do osób uzależnionych, młodzieży doświadczającej izolacji, w związku  

z brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i przejściem na nauczanie zdalne a także 

wszystkich osób przeżywających trudności psychiczne w związku z drastyczną zmianą 

funkcjonowania życiowego wynikającej z izolacji z powodu pandemii koronawirusa  (np. brak 

uczestnictwa uczniów w lekcjach zdalnych, zagrożenie lub utrata pracy, rozpoznanie choroby, 

przeciążenie psychofizyczne, kwarantanna). Celem przedmiotowej pomocy jest 

przeciwdziałanie ww. skutkom COVID -19. 

Konsultacje psychologiczne organizuje Stowarzyszenie UNICORN, a finansuje w całości 

Gmina Miejska Kraków. 

ZAPISY: 

• przez  formularz dostępny na stronie cppp.org.pl lub facebook.com/CPPPKrakow 

• telefonicznie pod numerem 572-882-200 

Adresy  punktów pomocy psychologicznej: 

• ul.  Rostworowskiego 13 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)  

• ul. Aleksandry 1 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza) 

• al. Jana Pawła II 232 (Nowohuckie Centrum Kultury)  

• ul. Śniadeckich 5 (siedziba Stowarzyszenia UNICORN)  

 

mailto:ppp3krakow@gmail.com


4. UNIMED 

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży ( 

kontrakt z NFZ) 

ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków 

 

strona internetowa: http://unimed-terapia.pl/departments-2/terapia-dzieci-i-mlodziezy/ 

5. Krakowski Ośrodek Terapii KOT 

ul. Helclów 23a 

31 – 148 KRAKÓW 

Tel. 012 422 18 58 

Fax. 012 426 12 05 

 

e-mail: kot.krakow@poczta.onet.pl 

 

strona internetowa: http://kot.krakow.pl/ 

 

6. Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Krowodrza 

 

Kraków, ul. Mehoffera 10 (III p.) 

Rejestracja pod nr tel. 784 036 762 

Adres poczty elektronicznej: ppm2krowodrza@babinski.pl 

 

Rejestracja: poniedziałek – piątek, w godz: 8.00 – 16.00 

Poradnia oferuje świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży do lat 18 (w sytuacji 

kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej – do 21 r.ż.), ich rodziców i  opiekunów oraz 

nauczycieli i wychowawców, w postaci: 

 

Porad diagnostycznych – przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z problemami 

psychologicznymi (objawy lękowe, pogorszenie codziennego funkcjonowania, obniżenie 

nastroju, przeciążenie obowiązkami szkolnymi, trudności w relacjach interpersonalnych, 

doświadczenie utraty, przemocy lub innej kryzysowej sytuacji). Ich celem jest rozpoznanie 

kontekstu i charakteru zgłaszanych trudności i podjęcie decyzji o dalszym właściwym kierunku 

postępowania. 

 

Porad psychologicznych – będących następstwem postępowania diagnostycznego. Ich celem 

jest wsparcie młodego pacjenta i rodziny w rozwiązywaniu pojawiających się trudności, 

psychoedukacja, wzmacnianie zasobów niezbędnych do poradzenia sobie z kryzysem. 

 

Sesji psychoterapii indywidualnej, rodzinnej lub grupowej – przeznaczonych dla dzieci i 

młodzieży, zmagających się z nasilonymi trudnościami emocjonalnymi lub problemami w 

zakresie relacji interpersonalnych oraz ich rodzin, będących również w sytuacji kryzysowej. Są 

one poprzedzone spotkaniami diagnostycznymi i omówieniem planu leczenia. 

 

Wizyt i porad domowych lub środowiskowych – w ramach których odbywać się będzie część 

postępowania diagnostycznego, niektóre formy terapii rodzinnej i wsparcia psychospołecznego 

(np. obserwacje ucznia w klasie, udział w zespołach interdyscyplinarnych). 

 

Świadczenia Ośrodka są bezpłatne. 

Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie realizuje je w ramach 

kontraktu z NFZ 
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