
Oferta programu Karty Rodzina Plus 

Za okazaniem ważnej Karty Rodzina Plus uczestnicy Programu mogą korzystać z: 

• bezpłatnych przejazdów środkami wrocławskiej komunikacji miejskiej na 

wszystkich liniach, również na liniach, funkcjonujących na mocy porozumień 

międzygminnych, których numery rozpoczynają się cyfrą 9... (na całej ich 

długości), dla rodziców i opiekunów prawnych w soboty, niedziele i święta, natomiast 

dla dzieci w wieku od 4 do 24 roku życia (jeżeli się uczą) we wszystkie dni tygodnia; 

o bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych Wrocławia (obszar 

ograniczony stacjami kolejowymi oznaczonymi nazwą Wrocław), w pociągach 

Regio Przewozów Regionalnych i w pociągach osobowych Kolei Dolnośląskich, 

dla rodziców i opiekunów prawnych w soboty, niedziele i święta, natomiast dla dzieci 

w wieku od 4 do 24 roku życia (jeżeli się uczą) we wszystkie dni tygodnia, 

o bezpłatnych badań i zajęć rehabilitacyjnych w ramach programu "Trzymaj się 

prosto" dotyczącego profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku 4-15 lat. Do 

uczestnictwa w programie kwalifikują lekarze specjaliści. Obowiązuje rejestracja 

telefoniczna. Szczegółowe informacje na stronie tsp.spzoz.wroc.pl 

o preferencji przy rozpatrywaniu wniosków, na turnusy rehabilitacyjne (dotyczy osób 

z orzeczeniem o niepełnosprawności), złożonych  w Dziale Adaptacji Osób 

Niepełnosprawnych MOPS, ul. Strzegomska 6,   

o biletu rodzinnego do Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego w każdy dzień 

tygodnia w cenie 120 zł dla całej rodziny, 

o bezpłatnych basenów udostępnionych przez wybrane szkoły podstawowe. Zapisy 

na  basen w Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny, e-mail: 

agata.kaznowska@mops.wroclaw.pl lub telefonicznie 71 782 35 94, 

o ulgowego biletu wstępu na kąpieliska: Morskie Oko, Kłokoczyce, Glinianki we 

wszystkie dni tygodnia, w cenie 2 zł od osoby, 

o biletu rodzinnego do Wrocławskiego Parku Wodnego bez konieczności dopłat za 

kolejne dzieci. Górna granica wieku dzieci do 18 lat, 

o 50% rabatu, od cen dla klientów indywidualnych na zakup biletu do Parku 

Linowego, od poniedziałku do piątku. Rabat udzielany będzie na Wyspie 

Opatowickiej przy ul. Braci Gierymskich 131, 

o bezpłatnego wstępu, we wszystkie dni tygodnia, do oddziałów Muzeum 

Miejskiego - Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, Rynek – Ratusz, Arsenał Miejski i 

Muzeum Archeologiczne, ul. Cieszyńskiego 9, Pałacu Królewskiego i Cmentarza 

Żydowskiego, 

o bezpłatnego wstępu we wszystkie dni tygodnia do Muzeum Architektury, 

o Bezpłatnego wstępu do Galerii Awangarda BWA Wrocław przy ul. Wita Stwosza 

32, 

o z biletu rodzinnego w podstawowej cenie 30 zł za całą rodzinę, na wszystkie opcje 

zwiedzania w Centrum Poznawczym Hali Stulecia oraz w Panoramie Plastycznej 

Dawnego Lwowa przy ul. Wystawowej 1, 
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o ulgowych biletów na wybrane spektakle w Teatrze Muzycznym Capitol. 

Rezerwacja telefoniczna 71 789 04 51 52 

o biletów w cenach biletów grupowych na dany spektakl w Teatrze 

Lalek.  Rezerwacja telefoniczna: 71 344 76 77, 344 12 16, 

o ulgowych biletów  na  wybrane spektakle w Teatrze Polskim. Rezerwacja 

telefoniczna: 71 316 07 77-78, 

o biletów w cenach promocyjnych: 24 zł i 17 zł odpowiednio za bilet normalny i 

ulgowy na spektakle w Teatrze Współczesnym. Rezerwacja telefoniczna: 71 358 89 

22, 

o pula ulgowych biletów na wybrane spektakle w Operze Wrocławskiej. Rezerwacja 

telefoniczna: tel. 71 370 88 81 i 71 372 43 57, 

o ulgowych biletów (50% zniżki) na koncerty organizowane w Centrum Sztuki 

Impart, z wyjątkiem festiwali. Rezerwacja telefoniczna: 71 341 94 32, 

o ulgowych biletów na rejsy po Odrze (parostatki „Wiktoria” i „Nereida” wypływają z 

Bulwaru Włostowica na Wyspie Piasek), 

o bezpłatnego wstępu na Wieżę Widokową w BAZYLICE MNIEJSZEJ p.w. św. 

Elżbiety (KOŚCIÓŁ GARNIZONOWY) przy ul. św. Elżbiety, w sezonie letnim (maj-

wrzesień) od poniedziałku do soboty w godz. od 10.00 do 19.00, w niedzielę od 12.00 

do 19.00, 

o z biletu rodzinnego na zwiedzanie wystawy w „Ogrodach Doświadczeń 

„Humanitarium, w specjalnej cenie, w wysokości opłaty za trzy bilety ulgowe , 

zgodnie z obowiązującym cennikiem, 

o bezpłatnych warsztatów teatralnych dla dzieci w wieku od 7-13 lat, 

organizowanych cyklicznie przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka przy 

ul. Kuźniczej 29a oraz 10% zniżki na warsztaty artystyczne w ramach zajęć, od 

poniedziałku do piątku, dla osób indywidualnych, dla każdej trzeciej osoby z tej samej 

rodziny warsztaty są bezpłatne.  Zapisy i szczegółowe informacje w godzinach pracy 

biura WCTD: www.wctd.wroclaw.pl ; tel. 71 341 71 02, 662 034 338 oraz biletów 

ulgowych w cenie 10 zł od osoby na spektakle w niedziele 

o bezpłatnego poradnictwa: 

▪ psychologicznego i pedagogicznego:  

1. Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS  (poradnictwo indywidualne, warsztaty 

edukacyjne dla rodziców) - ul. Podwale 75 of., tel. 71 782 35 90 

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 - ul. Jemiołowa 59, tel. 71 338 00 01 

3. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna - ul. Katedralna 4/8-9, tel. 71 327 11 01 

4. Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna - ul. Jarzębinowa 24/26, tel. 71 783 75 99, 

Filie:  ul. Borowska 101, ul. Stalowa 6a 

▪ prawnego 
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1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (porady z zakresu prawa rodzinnego, 

opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów, zgodnie z 

rejonizacją w godz.8.00-15.00, obowiązuje rejestracja telefoniczna): 

• ZTPS 1, ul. Braniborska 6/8, tel. 71 77 25 987 (poniedziałek, wtorek, środa, 

piątek) 

• ZTPS 2, ul. Średzka 42, tel. 71 34 92 859 (piątek) 

• ZTPS 3,  ul. Nowowiejska 102, tel. 71 78 23 562 (poniedziałek, wtorek, środa, 

czwartek), ul. Nowowiejska 29, tel. 71 78 23 556 (piątek) 

• ZTPS 4,  ul. Oficerska 9a, tel. 71 78 22 440 (poniedziałek, wtorek, środa, 

czwartek) 

• ZTPS 5, ul. Kniaziewicza 29, tel. 71 77 66 902 (poniedziałek, wtorek, czwartek, 

piątek) 

• ZTPS 6, ul. Braniborska 6/8, tel. 71 77 25 987 (poniedziałek, środa, czwartek, 

piątek) 

• ZTPS 7, pl. Św. Macieja 4, tel. 71 78 22 425 (środa) 

2. Przyparafialne Poradnie Rodzinne (porady z zakresu prawa rodzinnego): 

• ul. Katedralna 4/8-9, tel. 71 327 11 01  

• al. Kasprowicza 26, tel. 608 815 235 

• ul. Pilczycka 25, tel. 511 387 719 

• ul. Horbaczewskiego 20, tel. 71 352 27 86 

• ul. Brodzka 163, tel. 71 354 01 07 

• ul. Oficerska 1-3, p.15, tel. 535 947 795 (dodatkowo prawo cywilne) 

• ul. Gliniana 16, tel. 784 761 66 (dodatkowo prawo cywilne, spadkowe, karne) 

▪ zawodowego dla osób bezrobotnych 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 

• ul. Braniborska 6/8, pok. 13, tel. 71 772 59 90 

• ul. Oficerska 9 a, pok. 23, tel. 71 782 24 36 

• ul. Kniaziewicza 29, pok. 7, tel. 71 335 23 89 

• ul. Rydygiera 43, bud. B, pok. 105, tel. 71 796 40 80 

• ul. Nowowiejska 102, pok.4, tel. 71 782 35 63 

▪ socjalnego  - pracownicy socjalni MOPS w rejonie zamieszkania  (Mapa lokalizacji 

MOPS), 

o pomocy w nauce i rozwoju zainteresowań realizowanej przez wolontariuszy, 

o pomocy finansowej świadczonej przez MOPS (rodziny spełniające kryterium 

dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, należy zgłosić się do pracownika 

socjalnego zgodnie z rejonem zamieszkania), 

• 5% zniżki na usługi w Poradniach Ginekologicznych i Położnictwa oraz w 

Poradniach Specjalistycznych należących do firmy MEDICONCEPT Sp. z o.o., 

http://www.mops.wroclaw.pl/component/content/9-o-nas/9-mapa-lokalizacji-mops?Itemid=114
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• 10% zniżki na semestralne kursy grupowe języka angielskiego, niemieckiego i 

hiszpańskiego w szkole językowej Global Language Academy, z siedzibą przy ul. 

Odrzańskiej 24-29/7. Oferta adresowana jest do dzieci i dorosłych. Więcej informacji 

pod nr tel. 71 786 62 10 lub e-mail: office@globalla.pl 

• 10% zniżki na korepetycje językowe dla dzieci w siedzibie szkoły Global 

Language Academy przy ul. Odrzańskiej 24-29/7 lub miejscu zamieszkania dziecka. 

Więcej informacji pod nr tel. 71 347 23 19 lub e-mail: office@globalla.pl 

• 10% zniżki oferowane przez Firma Pulchra - producenta ręcznie robionej 

biżuterii artystycznej z żywicy z zatopionymi w środku dolnośląskimi roślinami 

oraz trybikami zegarowymi. Oferta na stronie: www.pulchra.pl, aby uzyskać rabat, 

należy w koszyku zamówieniowym wpisać kod rabatowy: 2plus3wroc Rabat  nie 

łączy się z innymi promocjami. 

• 20% zniżki oferowane przez Firmę Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo 

Pojazdowe, na naprawy samochodów osobowych i dostawczych wraz z ulgami na 

zakup części zamiennych. Rabat udzielany jest w placówkach firmy we Wrocławiu 

przy ul. Brücknera 24-26 oraz przy ul. Rakowej 44, tel. 503 807 275 i 784 950 313 

• 10% zniżki oferowane przez Księgarnia DODO mieszczącą się przy ul. 

Czarnieckiego 11C. Oferta dotyczy całego asortymentu (książki, artykuły papiernicze, 

gry edukacyjne i pomoce dydaktyczne) z wyłączeniem towarów promocyjnych, 

• 10 % rabatu na zakupy oferowane przez sklep internetowy 

www.sklepfitness.net  oraz w sklepie stacjonarnym przy ul. Krzemienieckiej 46, 

• zniżki oferowane przez firmę AM-Gruop Prawo Dla Każdego:  

o 20 % zniżki po odliczeniu należnej prowizji za obsługę dla kancelarii, przy 

usłudze Szkody Osobowe i Rzeczowe, 

o 15 % zniżki, po odliczeniu należnej prowizji za obsługę dla kancelarii, przy 

usłudze Pomoc Osobom Zadłużonym, 

o 10 % zniżki, po odliczeniu należnej prowizji za obsługę dla kancelarii, przy 

pozostałych usługach, 

• Biuro Rachunkowe AS z siedzibą przy u. Obornickiej 6/12, oferuje skorzystanie  z 

bezpłatnej pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz świadczenia 

usługi księgowej przez pierwszy miesiąc bezpłatnie,  

• Akademia Technik Fryzjerskich Sp. z o. o. proponuje członkom Rodzin Plus 

bezpłatne strzyżenia z modelowaniem oraz specjalną ofertę cenową na usługi 

koloryzacji i pielęgnacji włosów, w Salonie Szkoleniowym ATF przy ul. Więziennej 

21 we Wrocławiu. Zapisy telefoniczne tel. 513 612 773 

• Hipermarket E. Leclerc proponuje Rodzinom Plus:  

o 10% rabatu na zabawki, 

o 15% rabatu na wyroby papiernicze i szkolne, 

o 10% rabatu na produkty kosmetyczne dla dzieci, 

o 10% rabatu na artykuły spożywcze dla niemowląt, 

o 20% rabatu na odzież dziecięcą i niemowlęcą. 
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Rabat udzielany będzie w Hipermarkecie E. Leclerc przy ul. Zakładowej 2-4 we 

Wrocławiu. Telefon kontaktowy 71 797 17 00, e-mail: poczta@leclerc.pl 

• Firma JotBe – Komputer Serwis proponuje Rodzinom Plus:  

• 15% rabatu na wypożyczenie akcesoriów dla dzieci, 

• 5% rabatu na zakup nosidełek ergonomicznych, 

• 5% rabatu na zakup przyczepek rowerowych. 

Rabat udzielany będzie za pośrednictwem strony internetowej www.maluchtravel.pl 

• "Delikatesy Familijne” proponują dla Rodzin Plus 10% rabatu w każdy wtorek, 

na cały asortyment oprócz: alkoholu, wyrobów tytoniowych, doładowań, biletów 

MPK i artykułów w promocji. Oferta obowiązuje w Delikatesach Familijnych przy 

ul. Gajowej 41 i przy ul. Chojnowskiej 2 we Wrocławiu.  

• Właściciel Gospodarstwa Agroturystycznego USŁUGI – HANDEL, proponuje 

dla Rodzin Plus 25% zniżki na usługi hotelowo – gastronomiczne. Rabat będzie 

udzielany w Pensjonacie Nowy Gierałtów u Wanata.  

• 20 % zniżki na ubezpieczenia majątkowe, 10% na ubezpieczenia komunikacyjne 

oferowane przez firmę superubezpieczenia.pl Rabat udzielany jest poprzez stronę 

www.superubezpieczenia.pl oraz w następujących siedzibach:  

o ul. Sienkiewicza 6/1a; Zielona Góra 

o ul. Moniuszki 8; Nowa Sół 

o Plac ratuszowy 10; Sulechów, 

• Firma OPTYMAL  proponuje bezpłatne badanie wzroku, a także 20 % zniżki 

na  cały asortyment, bezpłatny futerał i ściereczki przy zakupie okularów, a do 

każdej pary okularów druga para soczewek z antyrefleksem za 1 zł. Rabat 

udzielany będzie w Salonie Dobry Optyk przy ul. Wyszyńskiego 45b we Wrocławiu, 

• 15 % zniżki oferowane przez Dom Wakacji Rodzinnych  "Malinowe Wzgórza" 

na wynajęcie pokoju, apartamentu lub całego domu. Rabat udzielany będzie przy 

ul. Malinowej 22 w Górkach Wielkich w Beskidzie Śląskim. Dodatkowe informacje 

na stronie www.malinowewzgorza.pl 

• 5 % zniżki oferowane   przez Wrocławską Księgarnię Archidiecezjalną na cały 

asortyment z wyłączeniem czasopism. Rabat udzielany będzie przy pl. Katedralnym 

19. Dodatkowe informacje na stronie  www.ksiegarnia.archidiecezja.wroc.pl 

• 15% zniżki oferowane przez firmę ReTuR  Rehabilitacja Dziecięca, na usługi 

fizjoterapeutyczne, konsultacje dotyczące oceny funkcjonalnej dziecka i terapię 

indywidualną dziecka. Rabat udzielany będzie w Gabinecie Wspierania Rozwoju 

Dziecka „Pod 10-tką”, ul. Antoniego Słonimskiego 3F/10 we Wrocławiu, 

• MDK Fabryczna - uczestnicy Programu zainteresowani skorzystaniem z oferty 

edukacyjnej, proszeni są o złożenie do dyrektora placówki podania z 

wyszczególnieniem konkretnych zajęć, w których chciałoby uczestniczyć dziecko, 

wraz z ksero aktualnej karty uczestnictwa w Programie. Decyzje o przyznaniu zniżki 

będą podejmowane indywidualnie, 
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• Specjalistyczna Firma Ortopedyczna MED-ORTH proponuje 10 % zniżki na 

zaopatrzenie ortopedyczne dla dzieci, obuwie ortopedyczne, wkładki, 

stabilizatory stawów, protezy kończyn, wózki inwalidzkie, środki pomocnicze z 

wyłączeniem przedmiotów finansowanych przez NFZ. Rabat udzielany będzie przy 

ul Kościuszki 173 we Wrocławiu, 

• Firma MultiEdukacja proponuje:  

o 20 % zniżki na zajęcia pozalekcyjne - robotyka LEGO Mindstorms dla dzieci 

w wieku 6-13 lat; 

o 20 % zniżki na zajęcia pozalekcyjne - robotyka LEGO WeDo dla dzieci w 

wieku 5-7 lat; 

o 20 % zniżki na zajęcia pozalekcyjne - eksperymenty dla dzieci w wieku 5-13 

lat; 

o 20 % zniżki na urodziny edukacyjne dla dzieci w wieku 5-13 lat, 

Zapisy na zajęcia poprzez stronę internetową malyinzynier.pl 

• 15 % zniżki na zajęcia organizowane w Centrum Edukacyjnym Narodowego Forum 

Muzyki, 

• warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży w cenie 8 zł za godzinę organizowane 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wrocławska Galeria Młodych 

przy ul. Św. Mikołaja 53 we Wrocławiu, tel. 506 669 925, 

• Dom Handlowy Feniks przy ul. Szewskiej 75/77 proponuje na własnych stoiskach 

5% rabatu na artykuły spożywcze i 10% rabatu na artykuły przemysłowe. Oferta 

nie dotyczy produktów alkoholowych, tytoniowych, doładowań telefonicznych, usług, 

prasy i produktów w promocji, 

• 10 % zniżki na miesięczną opłatę za zajęcia Taekwon-do, prowadzone przez 

Fundację Samuraj, 

• 10 % rabatu  na wszystkie produkty z mleka koziego. Rabat udzielany będzie w 

gospodarstwie przy ul. Gromadzkiej 52 we Wrocławiu. 

• 7% rabatu na zabawki i akcesoria dla dzieci w sklepie internetowym elefuntea.pl 

• w siedzibach Fili Miejskiej Biblioteki Publicznej (lokalizacje dostępne na stronie 

internetowej www.biblioteka.wroc.pl) można skorzystać z bezpłatnych warsztatów, 

spotkań dla rodzin z dziećmi, spotkań dla dzieci i dla dorosłych oraz zniżek objętych 

programem OK dla posiadaczy karty bibliotecznej, 

• „LogAfa Gabinet Terapeutyczno- Logopedyczny Agnieszka Cugier proponuje 10% 

rabatu na  diagnozy, zajęcia indywidualne oraz zajęcia grupowe. Rabat udzielany jest 

w gabinecie przy ul. Przybyszewskiego 47 we Wrocławiu”. Dodatkowe informacje: 

www.logafa.pl; Kontakt: tel. 693-348-972; gabinet@logafa.pl 

• T&M BRACIA Sp. z o.o. proponuje rabat w sali zabaw "Fioletowa Sowa" w CH 

Marino przy ul Paprotnej 7 w postaci : 
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1. Biletu rodzinnego dla rodzin z trojgiem dzieci, w cenie 15 zł za półgodziny, 30 zł za 1 

godzinę, 45 zł za 2 godziny, 100 zł za cały dzień 

2. Biletu rodzinnego dla rodzin z czworgiem i więcej dzieci w cenie 20 zł za pół 

godziny, 40 zł za 1 godzinę, 60 zł za 2 godziny, 100 zł za cały dzień 

• 10 % rabatu na zakupy w sklepie internetowym hippo-sklep.pl na pościel dziecięcą, 

kołdry i poduszki antyalergiczne oraz pozostałe akcesoria dziecięce 

• 25% rabatu na zakup biletu od osoby za 1 godzinę atrakcji w Parku Trampolin 

Jump World przy ul. Otmuchowskiej 15 we Wrocławiu, oferowane przez firmę 4 

Friends 

• 10% rabatu na meble skrzyniowe i tapicerowane oraz 15 % rabatu na artykuły 

dekoracyjne, oferowane przez firmę Meble Vox. Rabat udzielany będzie w Galerii 

Wnętrz Domar przy ul. Braniborskiej 14 we Wrocławiu 

• 3% rabatu na realizację zakupów spożywczych w sklepie internetowym 

www.swiezenatalerze.pl 

• 1% wynagrodzenia dla pośrednika, za usługi pośrednictwa w sprzedaży i kupnie 

nieruchomości oraz 50% wynagrodzenia dla pośrednika za usługi przy najmie 

nieruchomości, oferowane przez firmę ACCORD Nieruchomości przy ul. Rysiej 1/4 

we Wrocławiu 

• AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. proponuje bezpłatne 

ubezpieczenie dla dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) "Grono" 

pod warunkiem warunkiem zawarcia przez jednego z rodziców umowy ubezpieczenia 

Nowa Perspektywa oraz 20 % zniżki na Pakiet Medyczny "Bądź zdrów". Rabat 

udzielany będzie na terenie całej Polski po skontaktowaniu się z agentem pod nr tel. 

694 327 466. Dodatkowe informacje w załączniku: Propozycja AVIVA 

• 20 % zniżki na kurs językowy realizowany w grupie (zapisy na semestr lub rok 

szkolny). Rabat oferowany przez Szkołę Empik Wrocław ul. Ruska 11/12 

• 30% zniżki od stałej ceny za udział w "Śniadaniu Literackim" w Klubie Proza, 

Przejście Garncarskie 2, w godz. 11.00-13.00, 

• bezpłatnego biletu wstępu we wszystkie dni tygodnia do Muzeum Współczesnego 

Wrocław, przy pl. Strzegomskim 2a, 

• 5 % rabatu na cały asortyment sklepu Ogrodosfera, zniżka nie obejmuje produktów 

objętych promocją. Rabat udzielany będzie w sklepie online: ogrodosfera.pl 

• 1,5% rabatu na całą usługę zmiany ogrzewania z węglowego na gazowe, oferowane 

przez firmę INSTALPRO. Rabat udzielany będzie po podpisaniu umowy w siedzibie 

firmy przy ul. Mieczykowej 3b, 

• 34 % zniżki na 7 noclegów z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje) w hotelu 

MILENA w Milówce przy ul. Dworcowej 22. Rezerwacja pod nr tel. 33 863 73 83 

lub 502 292 497 

http://hippo-sklep.pl/
http://www.swiezenatalerze.pl/
http://www.mops.wroclaw.pl/attachments/article/717/za%C5%82%C4%85cznik%20do%20formularza.pdf
http://ogrodosfera.pl,/
http://ogrodosfera.pl/


• 25 % zniżki na zajęcia grupowe z matematyki w ramach Akademii Umiejętności 

Matematycznych. Zgłoszenia przez stronę www.AUM.edu.pl 

• specjalnego biletu wstępu w cenie 1 zł od osoby w Muzeum Poczty i 

Telekomunikacji przy ul. Z. Krasińskiego 1 we Wrocławiu, 

• 20 % rabatu na sesję Biofeedback oraz bezpłatnej diagnozy wstępnej do terapii 

oferowanej przez firmę: Usługi Psychologiczne Agnieszka Uberoi. Rabat udzielany 

będzie w gabinecie 103 przy ul. Biskupiej 11 we Wrocławiu, 

______________________________________________________________  

 

Do Programu można przystąpić w: 

   

Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny 

ul. Strzegomska 6 pok.26 (parter) 

w poniedziałek, środę, piątek, w godz. 8.00 – 15.00, 

we wtorek  od godz. 11.00 – 15.00, 

we czwartek w godz. 9.00 -17.00 

tel./fax (71) 78 23 595, 78 23 594 

e-mail:Wiesława Gdeczyk - koordynator programu wieslawa.gdeczyk@mops.wroclaw.pl   

centrum.psr@mops.wroclaw.pl  

 

UWAGA!!!  Wymagane dokumenty :  

   

• dowody osobiste rodziców/opiekunów prawnych,  

• akty urodzenia dzieci do wglądu,  

• PESELE dzieci,  

• zaświadczenie, aktualną legitymację lub inny dokument potwierdzający 

kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia,  

• rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka - stosowny dokument potwierdzający fakt 

umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. 

 

 

Realizatorzy: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski Wrocławia, organizacje pozarządowe, 

inne zainteresowane instytucje, osoby prawne i fizyczne 

http://www.mops.wroclaw.pl/projekty-i-programy/2-3-i-jeszcze-wiecej/dla-rodziny/oferta-

programu 

http://www.aum.edu.pl/
mailto:wieslawa.gdeczyk@mops.wroclaw.pl
mailto:centrum.psr@mops.wroclaw.pl

