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Adres Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” 

ul. Stara 4 

00-231 Warszawa 



Centrum Wspierania Rodzin  

„Rodzinna Warszawa” 

 
• Pomagamy osobom i rodzinom potrzebującym 

wsparcia. 

• Pomagamy dzieciom i młodym osobom 

z Warszawy w rozwoju. 

• Pomagamy rodzicom wychowywać swoje dzieci. 

 

 
Czym zajmuje się Centrum Wspierania Rodzin  

„Rodzinna Warszawa” 

• Organizujemy opiekę dla dzieci w naszych 10 

Ogniskach Wychowawczych. 

• Pomagamy rodzicom w wychowaniu swoich 

dzieci. 

• Prowadzimy 3 pracownie warsztatowe, które 

nazywają się FabLaby. 

• Prowadzimy ośrodek wypoczynkowy w górach, 

który nazywa się Kordon. 

• Organizujemy wyjazdy socjoterapeutyczne i 

kolonie dla dzieci, które chodzą do Ognisk. 

• Prowadzimy Kluby Malucha. 

• Prowadzimy Klub Seniora. 

• Organizujemy kursy i uczymy, na przykład tego 

jak zostać procesjonalnym opiekunem małego 

dziecka. 

• Organizujemy szkolenia i warsztaty. 

• Projektujemy nowe rozwiązania w opiece nad 

dzieckiem i rodziną.



 

• Prowadzimy pasiekę edukacyjną. 

• Wydajemy publikacje, na przykład pomoce dla 

rodziców i wychowawców. 

• Wspieramy rodziny. 

• Realizujemy projekty edukacyjne, kulturalne i 

społeczne. 

• Dbamy o plac zabaw, który jest otwarty dla 

każdego i nazywa się Warszawska Strefa 

Rodziny.  

Komu pomaga Centrum 

• Całym rodzinom. 

• Rodzicom. 

• Dzieciom, młodzieży i dorosłym. 

• Seniorom. 

 
Co możesz załatwić w Centrum 

• Otrzymać wsparcie w wychowaniu dzieci dla 

siebie i swojej rodziny. 

• Ciekawie spędzić czas w pracowniach 

i na warsztatach. 

• Zrobić kurs na opiekuna małego dziecka i 

otrzymać uprawnienia do pracy w żłobku 

lub klubie dla dzieci. 

• Zapisać się i brać udział w zajęciach w 

Ognisku Wychowawczym. 

• Zapisać się do Ogniska Wychowawczego i 

wyjechać na obóz socjoterapeutyczny. 

• Wynająć pokój w Ośrodku Górskim, który 

nazywa się Kordon. 

• Zapisać się i brać udział w zajęciach dla 

Seniorów. 



• Rozwijać się jako rodzic, dziadek, babcia. 

• Odbyć praktyki lub staż. 

• Możesz zostać wolontariuszem i pomagać 

innym. 

Adres Centrum Wspierania Rodzin 

„Rodzinna Warszawa” 

ul. Stara 4 

00-231 Warszawa 

Wskazówki dojazdu 

Najbliższy przystanek tramwajowy: Stare Miasto 

Najbliższy przystanek autobusowy: Boleść 

Najbliższa stacja metra: Ratusz Arsenał 

Kontakt 

Sekretariat 

nr tel.: 536 100 008 

e-mail: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl 

Więcej kontaktów znajdziesz tutaj Kontakty 

  

https://centrumwspieraniarodzin.pl/kontakt/


Godziny pracy 

Możesz przyjść i zadzwonić do Centrum 

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00 

Więcej informacji dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

Link do deklaracji dostępności 

Symbole: www.arasaac.org udostępnione na licencji CC (BY-NC-SA) 

https://centrumwspieraniarodzin.pl/deklaracja-dostepnosci/
http://www.arasaac.org/
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