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Nowa edycja informatora „Narkomania – Gdzie szukać pomocy?”
To już siódma edycja informatora „Narkomania – Gdzie szukać pomocy?”. Publikacja zawiera informacje o podmiotach leczniczych i innych placówkach na terenie całej Polski, udzielających pomocy
osobom używającym środków odurzających i substancji psychotropowych i osobom uzależnionym.
W Informatorze, oprócz danych na temat placówek ambulatoryjnych, stacjonarnych, oddziałów detoksykacyjnych i placówek prowadzących badania na obecność HIV, zamieściliśmy wykaz podmiotów prowadzących
hostele i mieszkania readaptacyjne dla osób, które ukończyły program terapii uzależnienia i potrzebują wsparcia w pełnym powrocie do zdrowia. Wyodrębnione zostały także informacje o placówkach stacjonarnych
dla osób z tzw. podwójną diagnozą, programach leczenia substytucyjnego, programach redukcji szkód oraz
mityngach Anonimowych Narkomanów. Informacje o placówkach zostały uporządkowane ze względu na ich
lokalizację, umożliwiając szybkie odnalezienie właściwej placówki na terenie wybranego województwa.
Dane zamieszczone w Informatorze są również dostępne w elektronicznej bazie placówek na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pod adresem www.narkomania.gov.pl, a także
na stronie Poradni Internetowej www.narkomania.org.pl.
Zapraszamy Państwa do współpracy przy aktualizacji danych.
Każdy z podmiotów, który pragnie uaktualnić lub dodać nowe dane, proszony jest o wypełnienie kwestionariusza dostępnego w pliku do pobrania na stronie internetowej Krajowego Biura. Wypełniony kwestionariusz,
opatrzony pieczątką placówki i podpisem osoby wypełniającej ankietę, prosimy przesłać drogą pocztową
na adres Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja spotka się z zainteresowaniem zarówno osób potrzebujących pomocy, jak i profesjonalistów zajmujących się leczeniem osób uzależnionych od narkotyków.
Krajowe Biuro pragnie zwrócić uwagę, że celem niniejszej publikacji jest dostarczenie informacji o działających placówkach i zakresie udzielanej przez nie pomocy. Umieszczenie placówki w Informatorze nie może
być traktowane jako forma rekomendacji czy gwarancji odnośnie do jakości udzielanych usług.
Piotr Jabłoński
Dyrektor Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
PLACÓWKI AMBULATORYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień
Brzeg Dolny 56-120, ul. Wyspiańskiego 16
Telefon: 71 319 78 83, 604 317 276
Fax: 71 319 78 83
e-mail: poradnia_monar@wp.pl
Godziny pracy placówki:
poniedziałek – piątek 11.00–19.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 13 do 60 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.
•

Zakres działalności
Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
•
•
•

poradnictwo
grupy wsparcia/edukacyjne
psychoterapia grupowa.

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej -płatnie.
Spotkania otwarte grupy Anonimowych
Narkomanów od 16.00 do 17.00 co trzecią
niedzielę miesiąca.

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii
Uzależnień ESSERE s.c.
Dzierżoniów 58-200, ul. Piastowska 7
Telefon: 74 831 58 88
Fax: 74 645 82 88
e-mail: essere@wp.pl
6

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–18.00
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

•
•

edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Jeleniej Górze.
Dzienny oddział leczenia uzależnień.
Jelenia Góra 58-500, ul. Wolności 70
Telefon: 75 647 33 90
Fax: 75 647 33 90, 505 234 337
e-mail: monar@data.pl
http://www.jeleniagora1.home.pl/www/
Godziny pracy placówki:
poniedziałek – piątek 8.30–14.30
Placówka przyjmuje:
• osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• diagnoza i terapia psychologiczna
• interwencje kryzysowe.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• diagnoza i terapia psychologiczna
• interwencje kryzysowe.
•

Placówka realizuje program rekomendowany:
Candis.

•
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•

•

osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks, zaburzenia
odżywiania), przy współwystępowaniu
uzależnienia od substancji psychoaktywnych
cudzoziemców mówiących w język polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych.

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Spotkania grupy Anonimowych Narkomanów.
piątki godz. 18.00.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub
używających szkodliwie, skierowanych
do programu w związku z art. 72 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Jeleniej Górze.
Jelenia Góra 58-500, ul. Wolności 70
Telefon: 75 647 33 90, 505 234 337
Fax: 75 647 33 90
e- mail: monar@data.pl
http://www.jeleniagora1.home.pl/www/
Godziny pracy placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–20.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wstępne/edukacyjne motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• diagnoza i terapia psychologiczna
• interwencje kryzysowe
• krótkoterminowa terapia par.
•

Placówka przyjmuje:
osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
internet, zakupy, praca, seks, zaburzenia
• poradnictwo
jedzenia), przy współwystępowaniu uzależnienia •
psychoterapia grupowa
od substancji psychoaktywnych
• diagnoza i terapia psychologiczna
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
• interwencje kryzysowe
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie). •
krótkoterminowa terapia par.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia indywidualna
• terapia psychologiczna
• terapia DDA/DDD.
8

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Realizacja programów rekomendowanych:
• Candis
• Fred Goes Net.
Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psycholog.
•

Spotkania grupy Anonimowych Narkomanów
piątki godz. 18.00
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub
używających szkodliwie, skierowanych
do programu w związku z art. 72 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
NZOZ BONO GRAŻYNA BRÓŻ
Poradnia Zdrowia Psychicznego przyjmująca
osoby z problemem uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.
Kłodzko 57-300, ul. Armii Krajowej 2/11
Telefon: 783 745 992, 74 867 20 22
e-mail: rachwaly@o2.pl
Godziny pracy placówki:
środa 12.00–17.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 17 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks).
•

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Towarzystwa
Społecznego RAZEM
Kłodzko 57-300, ul. Grottgera 8

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
psychoterapia indywidualna.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psycholog
• psychoterapeuta.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
•
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Telefon: 74 865 86 58
e-mail: oik.klodzko@tlen.pl
www.oik.tsrazem.pl

•

Godziny pracy placówki:
poniedziałek 8.00–13.00 (dyżury specjalisty
terapii uzależnień)

•

Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych.
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Legnicy
Legnica 59-220, ul. Chojnowska 81 A
Telefon: 76 723 72 27, 699 902 576
Fax: 76 723 72 57
e-mail: legnicaporadnia@monar.org
www.monarlegnica.pl
Godziny pracy placówki:
poniedziałek – czwartek 9.00–19.00
piątek 9.00–17.00
Placówka przyjmuje:
•
•
•
•
•

osoby od 13 do 18 roku życia
osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
cudzoziemców ubezpieczonych.

współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• psychoterapia indywidualna.
Konsultacje:
psycholog
• psychoterapeuta.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjna
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
•

Realizacja programów rekomendowanych:
Candis
• Fred Goes Net.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psycholog.
•
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W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
• oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub
używających szkodliwie, skierowanych
do programu w związku z art. 72 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych POWRÓT z U.
Oddział Wojewódzki we Wrocławiu.
Wrocław 50-247, ul. Paulińska 16/2
Telefon: 71 329 18 22
Fax: 71 329 18 22
e- mail: powrotzuwroclaw@poczta.onet.pl
www.powrotzu.wroclaw.pl

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Konsultacje:
pracownik socjalny MOPS
• mediator sądowy.
•

Godziny pracy placówki:
poniedziałek – piątek 15.00–20.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny.
•

Stowarzyszenie HALLELU JAH.
Poradnia dla Osób Używających Środków
Psychoaktywnych
Wrocław 53-328, ul. Katedralna 4
Telefon: 71 799 89 83, 504 13 47 12
Fax: 71 799 89 83
e- mail: poradniahallelujah@o2.pl
www.narkotyki.sos.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 10.00–18.00
środa, czwartek 13.30–18.30

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• warsztaty rozwoju osobistego.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•
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Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, seks), przy współwystępowaniu
uzależnienia od substancji psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych i nieubezpieczonych.
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna.
Wrocław 50-245, ul. Trzebnicka 17
Telefon: 71 780 01 90
e- mail: wroclawporadnia@monar.org
Godziny pracy placówki:
poniedziałek – piątek 14.00–18.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wstępne/edukacyjne motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyku w moczu
– płatnie.

Dolnośląskie Stowarzyszenie
Psychoprofilaktyczne RETURN.
Poradnia Leczenia Uzależnień

•

Wrocław 50-008, ul. Kościuszki 67 (wejście
od ulicy Gwarnej)
Telefon: 71 311 24 06
Fax: 71 311 24 06
e-mail: return-return@wp.pl
www.return-wroclaw.pl
Godziny pracy placówki:
poniedziałek – piątek 12.00–18.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
12

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wstępne/edukacyjne motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• program wymiany igieł i strzykawek
• punkt drop-in
• diagnoza i terapia psychologiczna
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•
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•

•

osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks), przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
cudzoziemców ubezpieczonych
i nieubezpieczonych.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN. NZOZ Centrum
Interwencji Kryzysowej – Poradnia
Wrocław 54-071, ul. Skoczylasa 8
Telefon: 71 349 15 56
Fax: 71 349 15 56
e-mail: biuro@karan.wroc.pl
www.karan.wroc.pl
Godziny pracy placówki:
poniedziałek 16.00–18.30
wtorek 18.00–19.00
środa, czwartek 11.00–20.00
piątek 16.00–20.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 14 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks, zaburzenia
odżywiania), przy współwystępowaniu
uzależnienia od substancji psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku
angielskim, ubezpieczonych.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy zapobiegania nawrotom.

•

Realizacja programu rekomendowanego:
Candis
• Fred Goes Net.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub
używających szkodliwie, skierowanych
do programu w związku z art. 72 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia indywidualna
• interwencja kryzysowa.
•

Realizacja programu rekomendowanego:
Candis.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Spotkania grupy Anonimowych Narkomanów
piątki godz. 18.00.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub
używających szkodliwie, skierowanych
do programu w związku z art. 72 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
13
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Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN.
NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej.
Oddział Dzienny
Wrocław 54-071, ul. Skoczylasa 8
Telefon: 71 349 15 56
Fax: 71 349 15 56
e-mail: biuro@karan.wroc.pl
www.karan.wroc.pl

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Godziny pracy placówki:
poniedziałek – piątek 13.00–20.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 do 40 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks, zaburzenia
odżywiania)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub
używających szkodliwie, skierowanych
do programu w związku z art. 72 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA
PSYCHICZNEGO Sp. z o.o.
Poradnia Terapii Uzależnień
od Substancji Psychoaktywnych
Wrocław 50-226, ul. Wybrzeże J. Conrada
Korzeniowskiego 18.
Telefon: 71 776 62 50
Godziny pracy placówki:
poniedziałek, środa 7.25–20.00
wtorek 7.25–18.00
czwartek, piątek 7.25–15.00
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•
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Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, seks).

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa.
•

Realizacja programu rekomendowanego:
Candis.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Spotkania grupy Anonimowych Narkomanów
czwartki godz. 17.30.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub
używających szkodliwie, skierowanych
do programu w związku z art. 72 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
SP ZOZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA.
Ośrodek Profilaktyczno- Leczniczy Chorób
Zakaźnych i Terapii Uzależnień.
Wrocław 50-136, ul. Wszystkich Świętych 2 B
Telefon: 71 356 07 80
Fax: 71 356 07 80
e-mail: metadon@spzoz.wroc.pl
www.spzoz.wroc.pl
Godziny pracy placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–18.00
sobota 8.00–14.00
niedziela 8.00–15.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• grupy wstępne/edukacyjne motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program wymiany igieł i strzykawek
• program leczenia substytucyjnego (metadon,
suboxone)
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna.
•
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•
•

osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
cudzoziemców mówiących w języku
angielskim, ubezpieczonych
i nieubezpieczonych (odpłatnie).

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• lekarz ogólny
• lekarz specjalista chorób zakaźnych
• poradnictwo dietetyczne
• psycholog.
•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
(bezpłatnie, płatnie)
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej (płatnie,
bezpłatnie).
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Stowarzyszenie JESTEM!
Wrocław 50-437, ul. H. Sienkiewicza 116/1.
Telefon: 71 796 33 96, 603 804 182
e-mail: jestem@stowarzyszenie.jestem.org.pl
szczygiel.marzena@gmail.com
www.stowarzyszenie-jestem.org.pl
Godziny pracy placówki:
poniedziałek 13.00–20.00
środa 9.00–14.00
piątek 15.00–20.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 14 do 24 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• terapia rodzinna.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• terapia rodzinna.
•
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Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień dla Młodzieży we Wrocławiu.
Wrocław 50-236, ul. F. Roosevelta 18 A
Telefon: 71 788 93 09
Fax: 71 788 93 09
e-mail: roosvelta-monar@wp.pl
www.monar.wroclaw.pl
https://www.facebook.com/pages/
NZOZ-Młodzieżowy-Ośrodek-Profilaktyki-iWczesnej-Terapii-MONAR-we-Wrocławiu/
Godziny pracy placówki:
poniedziałek – piątek 9.00–21.00
sobota 10.00–17.00
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, przy współwystępowaniu uzależnienia
od substancji psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku
angielskim, ubezpieczonych.

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Dla osób utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom.
•

Realizacja programu rekomendowanego:
FreD Goes Net.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub
używających szkodliwie, skierowanych
do programu w związku z art. 72 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Fundacja POZYTYWKA.
Punkt Konsultacyjny
Wrocław 53-150, ul. Gajowicka 164/1
Telefon: 71 338 30 03
Fax: 71 36 10 477

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
•
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e-mail: biuro@fundacjapozytywka.org.pl
www.fundacjapozytywka.org.pl
Godziny pracy placówki:
poniedziałek, piątek 12.00–18.00
czwartek 11.00–15.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia.

WS SPZOZ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA
OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.
Zgorzelec 59-900, ul. Warszawska 37A
Telefon: 75 775 87 00
Fax: 75 775 87 00
e-mail: stowarzyszenie.subsidium@wp.pl
www.subsidium.arrakis.pl
Godziny pracy placówki:
poniedziałek – piątek 7.30–15.00
sobota, niedziela 9.00–14.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 16 do 65 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet), przy współwystępowaniu uzależnienia
od substancji psychoaktywnych
• cudzoziemców ubezpieczonych
i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub
używających szkodliwie, skierowanych
do programu w związku z art. 72 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program leczenia substytucyjnego
(metadon)
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem
pomocy społecznej
• diagnoza psychiatryczna, psychologiczna.
•

Dla rodzin osób z problemem
narkotykowym:
• poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• konsultacje psychiatryczne
• konsultacje psychologiczne.
Dla osób utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•
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Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

PLACÓWKI PROWADZĄCE BADANIA NA OBECNOŚĆ HIV
Nazwa i dane adresowe placówki
POLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATY
ZDROWOTNEJ
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
przy Wojewódzkim Centrum Szpitalnym
Kotliny Jeleniogórskiej

Zakres działalności
Testy stwierdzające zakażenie HIV wykonywane
są bezpłatnie.
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Jelenia Góra 58-506, ul. Ogińskiego 6
Telefon: 75 753 74 17, 75 753 74 09
Godziny otwarcia placówki:
środa 15.00–19.00
piątek 16.00–19.00
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych
i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
PODWALE SIEDEM
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy
Oddziale Chorób Zakaźnych

Testy stwierdzające zakażenie HIV wykonywane
są bezpłatnie.
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Wałbrzych 58-300, ul. Batorego 4
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 16.00–20.00
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych
i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
PODWALE SIEDEM
Wrocław 50-136, ul. Wszystkich Świętych 2B
Telefon: 71 356 07 80
Fax: 71 356 07 80
www.podwale-siedem.pl

Testy stwierdzające zakażenie HIV wykonywane
są bezpłatnie.
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.
Placówka wykonuje także badania stwierdzające
zakażenie: HCV, HBV.
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Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 16.00–20.00
Placówka przyjmuje:
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim,
hiszpańskim, czeskim), ubezpieczonych
i nieubezpieczonych (odpłatnie).
Towarzystwo Rozwoju Inicjatyw
Społecznych UNISON
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny Przy
Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej NZOZ TRR
Wrocław 50-449, ul. Podwale 74 ofic. 23
Telefon: 71 342 14 13

Testy stwierdzające zakażenie HIV wykonywane
są bezpłatnie.
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, czwartek 9.00–13.00

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień we Wrocławiu.
Oddział dla Dzieci i Młodzieży.
Wrocław 53-120, Al. Jarzębinowa 14/16
Telefon: 71 337 24 07 (terapeuci)
71 337 24 08 (biuro)
Fax: 71 337 24 08
e-mail: wroclaw@monar.org
www.wroclaw-milejowice.monar.org
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 do 20 roku życia
• osoby uzależnione wraz z ich dziećmi
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
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Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
zajęcia z tańca współczesnego, warsztaty teatralne,
treningi sportowe (piłka nożna, sztuki walki).

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB DOROSŁYCH
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień we Wrocławiu.
Oddział dla Dorosłych w Milejowicach.
Żórawina 55-020, Milejowice 1 A
Telefon: 71 316 45 00 lub 71 316 78 40
Fax: 71 316 78 40
e-mail: milejowice@monar.org
www.wroclaw-milejowice.monar.org
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 22 do 65 roku życia
• osoby uzależnione wraz z ich dziećmi
• małżeństwa bądź pary
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii
PRO-MAIND w Miłkowie.
Oddział Terapii Uzależnień dla Osób
Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych.
Miłków 58-535, Miłków 160
e-mail: centrum@leczy.info
Placówka dla mężczyzn.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 24 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia.

Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 40
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Działania wykraczające ponad standard leczenia:
uprawianie roślin, hodowla zwierząt, nauka
robienia witraży, warsztat stolarski, nauka
spawania, pracownia ceramiki artystycznej,
siatkówka, piłka nożna.

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 10
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna
• model Minnesota.
•

Placówka prowadzi badania bądź wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV.
Dla osób z problemem narkotykowym:
leczenie psychiatryczne
• poradnictwo dla osób uzależnionych
•
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•
•

psychoterapia indywidualna dla osób
uzależnionych
psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
zajmowanie się zwierzętami, uprawa ogródka,
wyjścia na halę sportową, gimnastyka
poranna, nauka umiejętności interpersonalnych
i intrapersonalnych, uczestnictwo w Mitingach
AA na terenie Ośrodka, wyjazdy na zjazdy klubów
abstynenta organizowane w regionie.
Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Mysłakowicach.
Mysłakowice 58-533, ul. Czerwony Dworek 5
Telefon: 75 713 15 37
Fax: 75 713 15 37
e-mail: czerwonydworek@monar.org;
czerwonydworek@poczta.onet.pl
www.monar.org.pl
Placówka tylko dla mężczyzn.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 24 do 45 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 22
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
wycieczki górskie, spływy kajakowe, wycieczki
krajoznawcze, wspieranie zainteresowań
sportowych (biegi), nauka umiejętności
przydatnych w życiu.

Ośrodek Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia RADZIMOWICE

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30

Szklarska Poręba 58-580, ul. Dolna 4
Telefon: 75 717 47 22
Fax: 75 717 47 22
e-mail radzimowice@radzimowice.pl
www.radzimowice.pl

•
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Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
6 tygodni.

Główny model pracy placówki:
model integratywny
• terapia Gestalt
•
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Placówka koedukacyjna.

•

Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
nieubezpieczonych (odpłatnie).

•
•

terapia humanistyczna
elementy terapii poznawczo behawioralnej
elementy systemowej terapii rodzin.

HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień dla Dorosłych
Żorawina 55-020, Milejowice 1a
Telefon: 71 316 45 00
Fax: 71 316 4078
e-mail: milejowie@monar.org
www.wroclaw-milejowice.monar.org

Zakres działalności
Liczba miejsc w hostelu: 15
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia
• opiekę merytoryczną i medyczna dla osób
żyjących z wirusem HIV.

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• małżeństwa bądź pary
• rodziców/rodziców z dziećmi
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.
Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Mysłakowicach.
Mysłakowice 58-533, Czerwony Dworek 5
Telefon: 75 713 15 37
Fax: 75 713 15 37
e-mail: czerwonydworek@monar.org;
czerwonydworek@poczta.onet.pl
www.monar.org.pl

Liczba miejsc w hostelu: 6
Informacje dodatkowe:
Program postrehabilitacyjny dla pacjentów
potrzebujących dodatkowej pomocy
w powrocie do prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie oraz utrwalenia postaw
abstynenckich po zakończeniu terapii
podstawowej.

Placówka dla mężczyzn.
Placówka przyjmuje:
osoby od 24 do 45 roku życia

•
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•

•

osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
cudzoziemców mówiących w języku polskim.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN. NZOZ Centrum
Interwencji Kryzysowej. Hostel
Wrocław 54-071, ul. Skoczylasa 8
Telefon: 71 349 15 56
Fax: 71 349 15 56
e-mail: biuro@karan.wroc.pl
www.karan.wroc.pl

Liczba miejsc w hostelu: 5
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• interwencje kryzysowe
• wsparcie socjalne
• wsparcie procesu readaptacji
• spotkania indywidualne.

Placówka dla mężczyzn.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 do 45 roku życia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień dla Młodzieży we Wrocławiu.
Wrocław 50-236, ul. Franklina Roosevelta 18 A
Telefon: 71 788 93 09
Fax: 71 788 93 09
e-mail: roosvelta-monar@wp.pl
www.monar.wroclaw.pl
https://www.facebook.com/pages/
NZOZ-Młodzieżowy-Ośrodek-Profilaktyki-iWczesnej-Terapii-MONAR-we-Wrocławiu/
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 15 do 24 roku życia
• rodziców/rodziców z dziećmi (w wyjątkowej sytuacji)
• małżeństwa/pary
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.
•
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Liczba miejsc w hostelu: 10
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia.
Informacje dodatkowe:
wymagana jest aktywność zawodowa
i/lub szkolna, czas pobytu uzależniony jest
od osobistych planów i ich realizacji przez osoby
zamieszkujące w hostelu.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
PLACÓWKI AMBULATORYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA
NARKOMANII. Oddział w Bydgoszczy. Poradnia
Profilaktyki i Pomocy Rodzinie
Bydgoszcz 85-087, ul. Gajowa 43
Telefon: 52 371 19 08, 664 664 377
e-mail: ptznbyd@op.pl
www.ptzn.org.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 15.00–19.00

Zakres działalności
Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• badania psychologiczne
• sesje rodzinne.

Placówka przyjmuje:
• osoby od 9 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• poradnictwo
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
• grupy wsparcia/edukacyjne
internet, gry komputerowe, fonoholizm)
• psychoterapia grupowa
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim.
• konsultacje psychiatryczne
• konsultacje prawne
• terapia rodzin.
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne.

•

Realizacja programów rekomendowanych:
Fred Goes Net
• Candis
• Program Wzmacniania Rodziny.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• prawnik.
•

Placówka wykonuje testy na obecność metabolitów
narkotyków w moczu – płatne i bezpłatne.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
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NZOZ MEDSEVEN
Bydgoszcz 85-791, ul. Rzeźnickiego 1D
Telefon: 52 343 37 37
Fax: 52 343 37 37
e-mail: poradnia.bydgoszcz@medseven.eu
www.medseven.eu
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 9.00–16.00
wtorek 13.00–20.00
środa 8.00–15.00
czwartek 13.00–15.00
piątek 8.00–15.00
sobota, niedziela 10.00–11.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców ubezpieczonych
i nieubezpieczonych (odpłatnie).

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program leczenia substytucyjnego.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• lekarze ogólny.
•

W placówce prowadzi się badania:
stwierdzające zakażenie HIV
• stwierdzające zakażenie HCV
• stwierdzające zakażenie HBV.
•

W placówce można wykonać test na obecność
metabolitów narkotyków w moczu – bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna.
Oddział dzienny
Bydgoszcz 85-224, ul. Świętej Trójcy 15
Telefon: 52 345 88 88
Fax: 52 345 88 88
e-mail: monarbydgoszcz@o2.pl
www.monar.org
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•
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Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 12.00–18.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet).

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia indywidualna.
Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień
Bydgoszcz 85-863, ul. Bohaterów Kragujewca 11
Telefon: 52 361 21 43
e-mail: poradniamonar@poczta.fm
www.monar.org.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 10.00–18.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 do 45 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet).
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Spotkania grupy Anonimowych Narkomanów.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•
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Specjalistyczna Pomoc Rodzinom NADZIEJA
Chełmno, ul. Kamionka 3
Telefon: 660 221 547
e-mail: pomocuzaleznionym@o2.pl
www.poradnia-grudziadz.pl
Godziny otwarcia placówki:
czwartek 10.30–18.30
Placówka przyjmuje:
• osoby od 13 do 19 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy praca, seks).

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Specjalistyczna Pomoc Rodzinom NADZIEJA
Grudziądz 86-300, ul. Kościelna 1
Telefon: 56 463 83 12, 660 221 547
e-mail: pomocuzaleznionym@o2.pl
www.poradnia-grudziadz.pl
Godziny otwarcia placówki:
czwartek 16.30–19.30
Placówka przyjmuje:
osoby od 13 do 19 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy praca, seks).
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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Specjalistyczna Pomoc Rodzinom NADZIEJA
Świecie ul. Sądowa 6
Telefon: 660 221 547
e-mail: pomocuzaleznionym@o2.pl
www.poradnia-grudziadz.pl
Godziny otwarcia placówki:
sobota 9.00–13.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 13 do 19 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy praca, seks).

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
WOJEWÓDZKA PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
Świecie 86-100, ul. Sądowa 18
Telefon: 52 33 08303
Fax: 52 33 24 541
e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 12.00–18.00
wtorek 8.00–18.00
czwartek 11.00–18.00
piątek 10.00–15.00
sobota, niedziela 10.00–11.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks),
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program leczenia substytucyjnego
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne.
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przy współwystępowaniu uzależnienia
od substancji psychoaktywnych.

Konsultacje:
• lekarz psychiatra.
Placówka wystawia skierowania na:
badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
•

Placówka wykonuje testy na obecność
metabolitów narkotyków w moczu –
płatne i bezpłatne.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI
I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM
Toruń 87-100, ul. Jęczmienna 10/7
Telefon: 56 652 23 94
Fax: 56 652 23 94
e-mail: office@tppu.org
www.tppu.org
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 9.00–15.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie (internet)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

WOJEWÓDZKA PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
Toruń 87-100, ul. Szosa Bydgoska 1
Telefon: 56 622 68 31
Fax: 56 622 28 50
e-mail: wotuiw@wotuiw.torun.pl
www.wotuiw.torun.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 7.30–20.00
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Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• warsztaty umiejętności psychospołecznych.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy edukacyjne.
•

Konsultacje:
psycholog.

•

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•
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Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy praca, seks, kompulsywne
objadanie się)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo.
Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
Realizacja programów rekomendowanych:
Fred Goes Net
• Candis.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania na:
badania stwierdzające zakażenie HIV.

•

Placówka wykonuje testy na obecność
metabolitów narkotyków w moczu – płatne
i bezpłatne.
Spotkania grupy Anonimowych Narkomanów:
wtorek, czwartek 18.30–20.00.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
SZPITAL TUCHOLSKI Sp. z o.o.
Poradnia Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia od Alkoholu
Tuchola 89-500, ul. Nowodworskiego 14–18
e-mail: frynul@wp.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 12.00–18.00
wtorek 14.00–19.00
środa 11.00–19.00
czwartek 13.00–18.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•
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Punkt konsultacyjny dla młodocianych
z problemem narkotykowym oraz ich rodzin:
środa: 10.00–11.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna.
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego
• psychoterapia indywidualna zaawansowana
(pogłębiona).
•

Realizacja programu rekomendowanego:
FreD Goes Net.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• lekarz ogólny.
•

Placówka wystawia skierowania na:
badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Specjalistyczna Pomoc Rodzinom NADZIEJA
Wąbrzeźno 87-200, ul. 1 Maja 46
Telefon: 660 221 547
e-mail: pomocuzaleznionym@o2.pl
www.poradnia-grudziadz.pl
Godziny otwarcia placówki:
środa 9.00–16.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 13 do 19 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks).
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
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PLACÓWKI PROWADZĄCE BADANIA NA OBECNOŚĆ HIV
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie Wolontariuszy
Wobec HIV/AIDS RAZEM
Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny
przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Toruniu

Zakres działalności
Testy stwierdzające zakażenie HIV wykonywane
są bezpłatnie.
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Toruń 87-100, ul. Szosa Bydgoska 1
Telefon: 56 622 68 31
Godziny otwarcia placówki:
wtorek 15.00–18.00
piątek 14.00–18.00

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Nazwa i dane adresowe placówki
WOJEWÓDZKI OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA.
Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia
Uzależnień
Toruń 87-100, ul. Włocławska 233
Telefon: 56 621 61 27; 56 622 90 61
Fax: 56 622 90 61
e-mail: sekret_cmolu@wotuiw.torun.pl
www.wotuiw.torun.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 do 20 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie
umysłowe
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych.

Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku: 32
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesięcy.
Model pracy placówki
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
gimnazjum.

•

Działania wykraczające poza standard leczenia:
nauka umiejętności przydatnych w życiu, uprawa
roślin, uprawianie sportów, udział w wydarzeniach
kulturalno-oświatowych.
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PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB DOROSŁYCH
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA Liczba miejsc w ośrodku: 34
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA.
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień
• 7–12 miesięcy.
Toruń 87-100, ul. Tramwajowa 2/4
Model pracy placówki
Telefon: 56 623 62 14
• społeczność terapeutyczna
Fax: 56 623 60 50
• model Minnesota
e-mail: sekret_otou@wotuiw.torun.pl
• model behawioralno-poznawczy
www.wotuiw.torun.pl
• dialog motywujący.
Placówka koedukacyjna.
Placówka prowadzi program profilaktycznoPlacówka przyjmuje:
-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
• osoby od 22 do 50 roku życia
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji Działania wykraczające poza standard leczenia:
treningi umiejętności społecznych, uprawa
psychoaktywnych
roślin, zajęcia teatralne Teatr MASKA, wolontariat
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
(schronisko dla zwierząt, warsztaty terapeutyczne
ubezpieczonych.
dla osób niepełnosprawnych umysłowo
ARKADIA), siłownia, gra w piłkę na Orliku, obozy
terapeutyczne żeglarskie, górskie, Klub Biegacza
T2/4, kryty basen 1x w tygodniu.

HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA NA RZECZ
ZAPOBIEGANIA NARKOMANII. Hostel
Toruń 87-100, ul. Szosa Chełmińska 44/4
Telefon: 56 652 29 23
e-mail: fundacjatorun@wp.pl
Placówka koedukacyjna.

Zakres działalności
Liczba miejsc w hostelu: 8
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
• grupa wsparcia
• konsultacje indywidualne z terapeutą.

Informacje dodatkowe:
Hostel znajduje się w centrum Torunia,
Placówka przyjmuje:
składa się z 3 pokoi, łazienki oraz kuchni; jest
• osoby od 18 do 50 roku życia
wyposażony w podstawowe środki niezbędne
• osoby po ukończonej terapii w ośrodku stacjonarnym
do samodzielnego funkcjonowania (pralka,
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
lodówka, kuchenka mikrofalowa, kuchnia gazowa,
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
telewizor, pościel drobny sprzęt AGD).
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
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PLACÓWKI AMBULATORYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
NZOZ Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Terapii
Zdrowia Psychicznego RODZINA
Chełm 22-100, ul. Ogrodowa 46
Telefon: 82 564 36 32
Fax: 82 564 36 32
e-mail: nzozchelm@gmail.com;
malgorzatas11111@wp.pl
www.nzozrodzina-chelm.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 12.00–19.00
wtorek – piątek 12.00–20.00
sobota, niedziela – warsztaty terapeutyczne
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
NZOZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ
Baran Grzegorz
Kraśnik 23-200, ul. Kościuszki 26
Telefon: 81 884 53 18
Fax : 81 884 53 18
e-mail: nzozotu@wp.pl
www.terapiauzaleznien.com.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – czwartek 8.00–20.00
piątek 8.00–15.30

Zakres działalności
Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• warsztaty, treningi.

Placówka przyjmuje:
osoby od 13 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• poradnictwo
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
• grupy wsparcia/edukacyjne
internet, zakupy, praca, seks)
• psychoterapia grupowa
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
• warsztaty treningi.
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•
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Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii
Uzależnień w Lublinie
Lublin 20-214, ul. Montażowa 16
Telefon: 81 745 10 10
Fax : 81 745 10 10
e-mail: poradnia.monar.lublin@wp.pl
www.monarlublin.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–21.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• doradztwo finansowe, doradztwo socjalne.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psycholog kliniczny
•
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•
•

pracownik socjalny
doradca finansowy.

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Towarzystwo NOWA KUŹNIA.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Lublin 20-485, ul. Samsonowicza 25
Telefon: 81 443 43 13
e-mail: nalkowskich@towarzystwo-kuznia.lublin.pl
www.towarzystwo-kuznia.lublin.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 16.00–20.00

Dla osób z problemami narkotykowymi:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• psychoterapia rodzinna.

Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• poradnictwo
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
• grupy wsparcia/edukacyjne
internet, zakupy, praca, seks, solaria/siłownie)
• psychoterapia grupowa.
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim,
rosyjskim, ubezpieczonych i nieubezpieczonych Placówka realizuje program rekomendowany
(odpłatnie).
• Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień
• FreD Goes Net
• Program Wzmacniania Rodziny.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psycholog kliniczny.
•

SP ZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień
Lublin 20-121, Al. Tysiąclecia 5
Telefon: 81 532 77 37
Fax: 81 463 96 64
e-mail: osrodek.leczenia.uzaleznien@neostrada.pl
terapia@olu.lublin.pl, administracja@olu.lublin.pl

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
•
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Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – niedziela 8.00–18.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym
• cudzoziemców.

•
•
•
•

farmakoterapia
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
program leczenia substytucyjnego (metadon,
suboxon, bunorfin)
współpraca z lokalnym system pomocy
społecznej.

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
na obecność metabolitów narkotyku
• w moczu – bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej – bezpłatnie.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ
w Lublinie
Lublin 20-027, ul. Karłowicza 1
Telefon: 81 532 29 79
Fax : 81 532 13 82
e-mail: osrodek.leczenia.uzaleznien@neostrada.pl
www.olu.lublin.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–20.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców ubezpieczonych
i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•
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Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne.

•

Placówka realizuje programy rekomendowane:
Candis
• FreD Goes Net.
•
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Konsultacje:
• lekarz psychiatra.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna
w Łęcznej
Łęczna 21-010, ul. Plac Kościuszki 1/1
Telefon: 81 462 87 21
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 9.00–15.00
wtorek, środa 9.00–19.00
czwartek 9.00–17.00
piątek 9.00–16.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
psychoterapia indywidualna.

•

Placówka realizuje program rekomendowany:
Candis.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
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Towarzystwo NOWA KUŹNIA.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Puławy 24-100, ul. Legionu Puławskiego 6
Telefon: 81 886 58 45
e-mail: pulawy@towarzystwo-kuznia.lublin.pl
www.towarzystwo-kuznia.lublin.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 16.00–20.00

Dla osób z problemami narkotykowymi:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• psychoterapia rodzinna.

Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• poradnictwo
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
• grupy wsparcia/edukacyjne
internet, zakupy, praca, seks, solaria/siłownie)
• psychoterapia grupowa.
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim,
rosyjskim, ubezpieczonych i nieubezpieczonych Placówka realizuje program rekomendowany:
• Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień
(odpłatnie).
• FreD Goes Net
• Program Wzmacniania Rodziny.
Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psycholog kliniczny.
•

Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Puławach
Puławy 24-100, ul. Aleja Królewska 3A
Telefon: 81 886 42 36
Fax: 81 886 42 36
e-mail: monar_pulawy@poczta.onet.pl
www.monarpulawy.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–21.00
sobota 8.00–16.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
•
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Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
• zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program wymiany igieł i strzykawek
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•
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•

•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
• grupy wsparcia/edukacyjne
internet, zakupy, praca, seks, zaburzenia
• grupy zapobiegania nawrotom
odżywania)
cudzoziemców mówiących w języku angielskim, • warsztaty rozwoju osobistego.
rosyjskim, ubezpieczonych.
Konsultacje:
• lekarz psychiatra
• psycholog kliniczny
• lekarz specjalista chorób zakaźnych
• pracownik socjalny
• doradca finansowy
• prawnik
• doradca zawodowy.
Placówka wystawia skierowania na:
badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
MIEJSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI
Świdnik 21-040, ul. Norwida 2
Telefon: 81 468 77 96, 751 77 96
Fax: 81 468 77 96
e-mail: mcpswidnik@interia.pl
www.mcp-swidnik.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 7.00–18.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• poradnictwo
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard, internet) •
grupy wsparcia/edukacyjne
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
• psychoterapia rodzin.
•
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Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom.
Placówka realizuje program rekomendowany:
FreD Goes Net.

•

Spotkania grupy Anonimowych Narkomanów:
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Klub
Abstynenta „Oaza” codziennie godz. 17.00–20.00;
• Grupa AA „Arka”, środy godz. 19.00, niedziela
godz. 16.00
• Grupa kobiet współuzależnionych AL-ANON
wtorki godz. 18.00
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY
ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu.
Poradnia Leczenia Uzależnień
Zamość 22-400, ul. Partyzantów 5
Telefon: 84 627 16 16, 84 627 11 15
Fax: 84 638 42 56
e-mail: stowarzyszenie@czp-zamosc.pl
www.czp-zamosc.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00–18.00
środa 8.00–20.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, seks).
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
•

Placówka realizuje program rekomendowany:
FreD Goes Net
• Candis.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
bezpłatnie.
42

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Placówka wystawia skierowania do:
• oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.

PLACÓWKI PROWADZĄCE BADANIA NA OBECNOŚĆ HIV
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Potrzebującym AGAPE

Testy stwierdzające zakażenie wirusem HIV
wykonywane są bezpłatnie.

Lublin 20-089, ul. Biernackiego 9
Telefon: 512 61 97 14
Fax: 81 534 38 87
e-mail: poczta@agape.lublin.pl
www.agape.lublin

Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Godziny otwarcia placówki:
wtorek 15.30–19.00
czwartek 15.30–19.00
Placówka przyjmuje:
• cudzoziemców ubezpieczonych
i nieubezpieczonych (odpłatnie).
PUNKT KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNY
w Puławach

Testy stwierdzające zakażenie wirusem HIV
wykonywane są bezpłatnie.

Puławy 24-100, ul. Partyzantów 17
Telefon: 81 886 42 36
Fax: 81 886 42 36
e-mail: monar_pulawy@poczta.onet.pl
www.monarpulawy.pl

Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.
Placówka wykonuje badania stwierdzające
zakażenie: HCV, HBV.

Godziny otwarcia placówki:
wtorek 13.00–17.00

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych POWRÓT z U.
NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny dla
uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
– Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30

Kazimierz Dolny 24-120, ul. Cholewianka 2

•

Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 13–18 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.
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Telefon: 81 88 100 14
Fax: 81 88 100 14
e-mail: powrotzu.cholewianka@mail.com
www.powrotzu.pl

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
• gimnazjum.
Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła ponadgimnazjalna.

•

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 13 do 18 roku życia
• osoby uzależnione wraz z ich dziećmi
• małżeństwa bądź pary
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców ubezpieczonych.

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
• uprawianie sportów i turystyki pieszej,
• bogaty program zajęć socjoterapeutycznych
w tym rozwijających umiejętności artystyczne
(plastyka, foto, teatr, itp.), praca z ciałem, zajęcia
umuzykalniające.

PLACÓWKI STACJONARNE DO OSÓB DOROSŁYCH
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30
Uzależnionych POWRÓT z U, oddział w Lublinie.
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny dla
Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych • 13–18 miesięcy.
w Cholewiance
Główny model pracy placówki:
•
społeczność terapeutyczna.
Kazimierz Dolny 24-120, Cholewianka 2
Telefon: 81 881 00 14, 667 777 234
Nauka szkolna na terenie ośrodka:
Fax: 818 810 014
• gimnazjum.
e-mail: powrotzu@vp.pl
www.powrotzu.pl
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
Placówka przyjmuje osoby w wieku:
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
• od 13 do 18 roku życia
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD
•
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Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
zajęcia teatralne, kulinarne, rękodzielnicze,
umuzykalniające, filmowe, fotograficzne,
plastyczne, praca z ciałem.
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•

•

osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Stowarzyszenie MONAR.
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 25
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
Piaski 21-050, Majdan Kozic Dolnych 29
• 13–18 miesięcy.
Telefon: 81 584 70 42
Fax: 81 745 10 01
Główny model pracy placówki:
• społeczność terapeutyczna.
e-mail: makondo@monar.org
www.makondo.monar.org
Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
Placówka koedukacyjna.
• szkoła podstawowa
• gimnazjum
Placówka przyjmuje:
• szkoła ponadgimnazjalna
• osoby od 18 do 35 roku życia
• szkoła wyższa (studia).
• osoby uzależnione wraz z ich dziećmi
• małżeństwa bądź pary
Działania wykraczające ponad standard leczenia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
stacjonarnego:
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
uprawianie sportu (narciarstwo alpejskie, biegi
psychoruchowa, ADHD
długodystansowe, Tai-chi, turystyka górska
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
kwalifikowana), treningi rozwoju osobistego,
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
profesjonalne kursy fotograficzne, nauka rzemiosła
psychoaktywnych
(kowalstwo), grupy dla sprawców przemocy.
• cudzoziemców.
PRYWATNY OŚRODEK ODWYKOWY – Terapia
Nałęczów – Tomasz Jankowski
Motycz 21-030, Uniszowice 1A
Telefon: 536 199 199 / 536 288 288
e-mail: biuro@terapianaleczow.pl
www.terapianaleczow.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 do 60 roku życia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 15
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa.

•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
basen, gimnastyka, siłownia.
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PLACÓWKI AMBULATORYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

PRZYCHODNIA TERAPII UZALEŻNIENIA
OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH.
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia.
Dzienny Oddział Terapii uzależnienia
od Alkoholu.

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• farmakoterapia.

Gorzów Wlkp. 66-400, ul. Mieszka I 57/3
Telefon: 95 720 50 74
Fax: 95 720 50 74
e-mail: otszansa@poczta.onet.pl
www.otszansa.org

•

Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, środa, czwartek 8.00–21.00
wtorek 8.00–18.00
piątek 8.00–15.00
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– płatnie.
Spotkania grupy Anonimowych Narkomanów
– piątek godz. 17.30.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów rehabilitacyjnych
• oddziałów detoksykacyjnych.
•

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA
NARKOMANII.
Punkt Konsultacyjny w Gorzowie
Wielkopolskim
Gorzów Wlkp. 66-400, ul. Bohaterów
Westerplatte 10
Telefon: 95 723 1999, 695 425
e-mail: biuro@tzngorzow.com
www.tzngorzow.com
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, środa 13.00–16.00
piątek 16.00–20.00
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
• społecznej
• konsultacje medyczne
• konsultacje socjalne.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Placówka przyjmuje:
• osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
Realizacja programów rekomendowanych:
FreD Goes Net
• Candis.
•

Konsultacje:
lekarz ogólny.

•

W placówce istnieje możliwość:
wykonania testu na obecność metabolitów
narkotyków w moczu – bezpłatnie
• rozpoznania dostarczonej substancji
psychoaktywnej – bezpłatnie.
•

Ośrodek Zdrowia GRUNWALD
Gubin 66-620, ul. Grunwaldzka 16
Telefon: 68 451 00 00
e-mail: grunwald.gubin@gmail.com
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–18.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
Realizacja programu rekomendowanego:
FreD goes net.

•
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Konsultacje:
• lekarz psychiatra
• psycholog
• psychoterapeuta.
Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonanie testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów rehabilitacyjnych
• oddziałów detoksykacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Ośrodek dla Osób Uzależnionych
SP ZOZ NOWY DWOREK.
Poradnia Leczenia Uzależnień Kostrzyn
nad Odrą
Kostrzyn nad Odrą 66-470, ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 23
Telefon: 95 728 46 59
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, środa – sobota 10.00–18.00
wtorek 10.00–20.00
niedziela 11.00–13.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

48

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program leczenia substytucyjnego (metadon,
suboxon)
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy zapobiegania nawrotom.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• lekarz ogólny.
•

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość:
wykonania testu na obecność metabolitów
narkotyków w moczu – bezpłatnie
• rozpoznania dostarczonej substancji
psychoaktywnej – bezpłatnie.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów rehabilitacyjnych
• oddziałów detoksykacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE
Lubsko 68-300, ul. Niepodległości 8
Telefon: 684 576 218
e-mail: b.sowka@lubsko.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 8.00–19.00
wtorek, piątek 8.00–17.00
środa, czwartek 8.00–18.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 16 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne.

•

Realizacja programu rekomendowanego:
FreD Goes Net.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych.

•
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SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL DLA
NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
W MIĘDZYRZECZU. Poradnia Neurologiczna
Międzyrzecz 66-300, ul. Poznańska 109
Telefon: 95 742 8756
Godziny otwarcia placówki:
wtorek 12.00–19.00
środa 10.00–14.30
czwartek 13.00–19.00
piątek 13.00–18.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Placówka przyjmuje:
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• poradnictwo
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• grupy wsparcia/edukacyjne
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• psychoterapia grupowa.
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
• grupy wsparcia/edukacyjne
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie). • grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość:
wykonania testu na obecność metabolitów
narkotyków w moczu – bezpłatnie
• rozpoznania dostarczonej substancji
psychoaktywnej – bezpłatnie.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów rehabilitacyjnych
• oddziałów detoksykacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna
Nowa Sól 67-100, ul. Lisia 2
Telefon: 660 724 055
e-mail: zanetagasior@o2.pl
www.ns-monar.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–20.00
sobota 10.00–15.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 13 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców (jęz. angielski), ubezpieczonych.

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonanie testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów rehabilitacyjnych
• oddziałów detoksykacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
Przytoczna 66-340, ul. Główna 1a
Godziny otwarcia placówki:
wtorek 16.00–19.30
środa 14.00–16.00
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra 65-044, ul. Wazów 36
Telefon: 68 325 79 17
Fax: 68 325 79 17
e-mail: wotuw@wotuw.zgora.pl
www.wotuw.zgora.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, wtorek 07.30–20.00
środa – piątek 07.30–18.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 16 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Konsultacje:
lekarz ogólny.

•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów rehabilitacyjnych
• oddziałów detoksykacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
DLA PSYCHICZNIE I NERWOWO CHORYCH
W CIBORZU.
Poradnia Terapii Uzależnienia od Środków
Psychoaktywnych

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa.

Zielona Góra, ul. Zamenhofa 27
Telefon: 68 327 14 63
Fax: 68 341 94 94
e-mail: m.compel@ciborz.eu
a.wisz@ciborz.eu
www.ciborz.eu/pl/

•

Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 11.00–18.00
środa 11.00–16.00

•

Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

LUBUSKI OŚRODEK PROFILAKTYKI
I TERAPII OSÓB UZALEŻNIONYCH
I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH LOPIT
Zielona Góra 65-090, ul. Jelenia 1a
Telefon: 68 327 14 63
Fax: 68 453 20 00
e-mail: lopit@interia.pl
www.lopit.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 08.00–19.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom.
•

Realizacja programu rekomendowanego:
Candis.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów rehabilitacyjnych
• oddziałów detoksykacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne motywujące do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• program wymiany igieł i strzykawek
• punkt drop-in
• program leczenia substytucyjnego (metadon,
suboxone)
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•
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Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
Realizacja programów rekomendowanych:
Candis
• FreD Goes Net.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– odpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów rehabilitacyjnych
• oddziałów detoksykacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
NZOZ Ośrodek Terapeutyczny PROFIL.
Filia Żagań
Żagań 68-100, ul. Jana Pawła II 1/1
Telefon: 68 444 85 33
Fax: 68 363 48 73
e-mail: nzozotprofil@interia.pl
www.poradnia-profil.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 13.00–20.00
wtorek, środa 13.00–15.00
czwartek 11.00–14.00
piątek 13.00–17.00
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•
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Placówka przyjmuje:
• osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego, przeciwdziałania
przemocy domowej.
•

Realizacja programu rekomendowanego:
FreD Goes Net.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• prawnik.
•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– płatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów rehabilitacyjnych
• oddziałów detoksykacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
NZOZ Ośrodek Terapeutyczny PROFIL
Żary 68-200, ul. Jagiellońska 13–13a
Telefon: 68 363 48 73
Fax: 68 363 48 73
e-mail: nzozotprofil@interia.pl
www.poradnia-profil.pl

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
•
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Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 14.00–19.00
wtorek 12.00–19.00
czwartek 12.00–15.00
piątek 10.00–14.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

•
•
•
•

edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
konsultacje prawne
współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
programy profilaktyczne.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego przeciwdziałania
przemocy domowej.
•

Realizacja programu rekomendowanego:
FreD Goes Net.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• prawnik.
•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– płatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów rehabilitacyjnych
• oddziałów detoksykacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.

56

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
PLACÓWKI PROWADZĄCE BADANIA NA OBECNOŚĆ HIV
Nazwa i dane adresowe placówki
POLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATY
ZDROWOTNEJ.
Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny przy
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

Zakres działalności
Testy stwierdzające zakażenie wirusem HIV
wykonywane są bezpłatnie.
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Gorzów Wlkp. 66-400, ul. Mickiewicza 12 b
Telefon: 95 722 60 57 wew. 115
e-mail: wsse@wsse.gorzow.pl
www.wsse.edu.gorzow.pl
Godziny otwarcia placówki:
wtorek 15.00–18.00
Placówka przyjmuje cudzoziemców mówiących
w języku polskim
TOWARZYSTWO ROZWOJU RODZINY, Oddział
w Zielonej Górze.
Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny przy
ALDEMED Centrum Medyczne

Testy stwierdzające zakażenie wirusem HIV
wykonywane są bezpłatnie.

Zielona Góra 65-048, ul. Niepodległości 1, I piętro
pok. 110
Telefon: 68 320 94 08
Fax: 68 320 088 940
e-mail: trr.zgora@gmail.com
www.trr.zgora.pl

Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Testy przeprowadzane są anonimowo.

Badania stwierdzające zakażenie HBV.

Godziny otwarcia placówki:
czwartek 16.30–19.30
Placówka przyjmuje cudzoziemców
mówiących w języku angielskim, francuskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych
(odpłatnie)

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

Katolicki Ośrodek Terapii i Wychowania
Młodzieży ANASTASIS

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30

Strychy 66-340, ul. Strychy 42

Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 13–18 miesięcy.
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Telefon: 95 749 30 29
e-mail: strychy@gmail.com
www.narkomania.net

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
piłka nożna, taniec, zajęcia artystyczne.

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 do 21 roku życia
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia.
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 75
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY DLA
PSYCHICZNIE I NERWOWO CHORYCH W CIBORZU.
Całodobowy Oddział Terapii dla Uzależnionych Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 13–18 miesięcy.
od Substancji Psychoaktywnych
Skąpe 66-213, Cibórz 17, Cibórz 19
Telefon: 68 341 95 50 wew. 217
Fax: 68 341 94 91
e-mail: m.compel@ciborz.eu, a.wisz@ciborz.eu
www.ciborz.eu/pl/
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 14 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks) przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 o przeciwdziałaniu narkomanii
Nauka szkolna na terenie ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum.
•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
hipoterapia, boiska piłkarskie do koszykówki
i siatkówki, siłownie, stół do bilardu.

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB DOROSŁYCH
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY DLA
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 75
PSYCHICZNIE I NERWOWO CHORYCH W CIBORZU.
Całodobowy Oddział Terapii dla Uzależnionych Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 13–18 miesięcy.
od Substancji Psychoaktywnych
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Skąpe 66-213, Cibórz 17, Cibórz 19
Telefon: 68 341 95 50 wew. 272, 219
Fax: 68 341 94 91
e-mail: m.compel@ciborz.eu, a.wisz@ciborz.eu
www.ciborz.eu/pl/
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks) przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

Ośrodek dla Osób Uzależnionych
SP ZOZ NOWY DWOREK
Świebodzin 66-200, ul. Nowy Dworek 46
Telefon: 68 381 10 91 Ruch Chorych,
68 381 01 67 Administracja
Fax: 68 381 10 91 wew.18, 68 381 01 67 wew. 11
e-mail: rum@nowydworek.com
sekretariat@nowydworek.com
www.nowydworek.com
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• małżeństwa bądź pary
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie umysłowe,
współistniejące zaburzenia psychotyczne
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

Główny model pracy placówki:
• społeczność terapeutyczna.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 o przeciwdziałaniu narkomanii.
Nauka szkolna na terenie ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum.
•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
hipoterapia, boiska piłkarskie do koszykówki
i siatkówki, siłownie, stół do bilardu.
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 208
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
model behawioralno-poznawczy.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
uprawianie sportów, zajęcia rehabilitacyjne
w warsztacie samochodowym, fabryce mebli,
firmie budowlanej, sklepie.
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HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
Katolicki Ośrodek Terapii i Wychowania
Młodzieży ANASTASIS.
Filia nr 1. Hostel dla uzależnionych
Gorzów Wielkopolski 66-400,
ul. Nowy Dwór 10
Telefon: 695 740 058
e-mail: strychy@gmail.com
www.narkomania.net

Zakres działalności
Liczba miejsc w hostelu: 15
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia
• grupa z nawrotów
• psychoterapię indywidualną i grupową
• grupy rozwoju osobistego.

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje osoby od 18 do 23 roku życia.
Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ NOWY
DWOREK

Liczba miejsc w hostelu: 23

Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
Świebodzin 66-200, ul. Nowy Dworek 46
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
Telefon: 68 381 10 91 Ruch Chorych,
• grupę wsparcia.
68 381 01 67 Administracja
Fax: 68 381 10 91 wew. 18, 68 381 01 67 wew. 11
Informacje dodatkowe:
e-mail: rum@nowydworek.com,
Program Hostelu jest częścią oferty terapeutycznej
sekretariat@nowydworek.com
Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Osób
www.nowydworek.com
Uzależnionych w Nowym Dworku.
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• małżeństwa bądź pary
• rodziców/rodziców z dziećmi
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych.
•

LUBUSKI OŚRODEK PROFILAKTYKI
I TERAPII OSÓB UZALEŻNIONYCH
I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH LOPiT
Zielona Góra 65-090, ul. Jelenia 1a
Telefon: 68 453 20 00
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Liczba miejsc w hostelu: 14
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia.
•
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Fax: 68 453 20 00
e-mail: lopit@interia.pl
www.lopit.pl

Informacje dodatkowe:
Dla mieszkańców hostelu możliwość korzystania
z siłowni, świetlicy, spotkań i wyjść integracyjnych

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych.
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PLACÓWKI AMBULATORYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Łodzi
Łódź 93-305, ul. Tuszyńska 106
Telefon: 42 646 40 12
Fax: 42 645 98 32
e-mail: poradniatuszynska@gmail.com
www.poradnia-uzaleznien.pl
Godziny pracy placówki:
poniedziałek – piątek 15.00–21.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet)
• cudzoziemców ubezpieczonych
i nieubezpieczonych.
•

Zakres działalności
Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych,
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• poradnictwo on-line pomoc@monar.org.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia rodzinna.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
psychoterapia indywidualna
• psychoterapia rodzinna.
•

Realizacja programu rekomendowanego:
Fred Goes Net
• Candis.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– odpłatnie.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu zgodnie
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji
Psychoaktywnych.
Łódź 93-005, ul. Wólczańska 225
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• farmakoterapia
•

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Telefon: 42 684 23 97
Fax: 42 684 23 97
e-mail: poradnia@monar-kebliny.pl
www.monar-kebliny.pl

•

Godziny pracy placówki:
poniedziałek 8.00–20.00
wtorek, środa 10.00–21.00
czwartek 10.00–22.00
piątek 15.00–21.00

•

•

edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej, sądami, kuratorami.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa
• psychoterapia indywidualna.

Dla osób uzależnionych utrzymujących
Placówka przyjmuje:
abstynencję:
• osoby od 18 roku życia
• grupy wsparcia/edukacyjne
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• grupy zapobiegania nawrotom
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• warsztaty rozwoju osobistego
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard) przy
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
Konsultacje:
psychoaktywnych
• lekarz psychiatra
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie). • psycholog
• pedagog
• pracownik socjalny.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków
w moczu – bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu zgodnie
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
MIEJSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO.
Poradnia Leczenia Uzależnień od Substancji
Psychoaktywnych.
Łódź 92-320, ul. Niciarniana 41
Telefon: 42 676 16 61 wew. 35
Fax: 42 676 18 88
e-mail: mczp@mczp-lodz.pl
www.mczp-lodz.pl

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• porady socjalno-prawne.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• porady socjalno-prawne.
•
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Godziny pracy placówki:
poniedziałek – czwartek 8.00–20.00
piątek 8.00–18.00

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• psychoterapia indywidualna.

Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców ubezpieczonych.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych.

•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu zgodnie
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych POWRÓT z U.
Poradnia Profilaktyczno-Społeczna
Łódź 90-721, ul. Więckowskiego 13.
Telefon: 42 632 50 69
e-mail: nzozporadnia@wp.pl
Godziny pracy placówki:
poniedziałek – czwartek 11.00–18.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
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POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA
NARKOMANII.
Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień.
Ośrodek Wsparcia Rodzin
Łódź 90-514, Al. Kościuszki 48
Telefon: 42 632 78 43 rejestracja (wtorek,
czwartek), kierownik placówki 691 881 787
(konsultacje wtorek 20.00–21.00)
www.olptzn.republika.pl
Godziny pracy placówki:
poniedziałek – czwartek 15.30–19.30
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• konsultacje oraz porady psychologiczne i prawne.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psycholog
• prawnik.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Urząd Miejski w Pabianicach.
OŚRODEK PROFILAKTYKI I INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO CENTRUM POMOCY
SPOŁECZNEJ
Pabianice 95-200, ul. Partyzancka 31

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
•
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Telefon: 42 215 42 11
Fax: 42 227 10 80
e-mail: opiispab@wp.pl
www.opiispab.com.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, piątek 8.00–16.00
wtorek, czwartek 8.00–14.00
środa 12.00–20.00

•

konsultacje edukacyjne, motywujące
do leczenia.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• spotkania indywidualne- edukacyjne
oraz wspierające, poradnictwo
pedagogiczno- psychologiczne
• konsultacje prawne.
•

Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• warsztaty aktywizacji zawodowej
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• konsultacje wspierające trzeźwość.
• osoby uzależnione behawioralnie (internet)
Realizacja programów rekomendowanych:
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie). • FreD Goes Net
• Unplugged (wsparcie i koordynacja).
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Stowarzyszenie ARKA NADZIEI.
Centrum Arka Nadziei
Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Dzieci
Polskich 41a
Telefon: 695 621 965
e-mail: arkatm@o2.pl
www.arkanadziei.org.pl
Godziny otwarcia placówki:
wtorek, środa 15.30–19.30
piątek 10.00–14.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 12 do 50 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
•
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Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
•
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Realizacja programów rekomendowanych:
• FreD Goes Net
• Candis.
Konsultacje:
psycholog
• pedagog
• specjalista ds. przemocy w rodzinie.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– płatnie oraz bezpłatnie.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
SP ZOZ MIEJSKI OŚRODEK PROFILAKTYKI,
TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
W WIERUSZOWIE
Wieruszów 98-400, ul. Kępińska 53
Telefon: 62 784 00 17
e-mail: moptuiw@gmail.com
www.moptuiw.wieruszow.pl
Godziny pracy placówki:
poniedziałek – piątek 9.00–20.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• profilaktyka uzależnień w szkołach/zakładach
pracy.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne,
• warsztaty rozwoju osobistego.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•
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PLACÓWKI PROWADZĄCE BADANIA NA OBECNOŚĆ HIV
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym
Wirusami Hepatotropowymi HEPA HELP
Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny przy
Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu
im. dr Wł. Biegańskiego
(część Poradni Nabytych Niedoborów Odporności)

Zakres działalności
Test stwierdzający zakażenie wirusem HIV jest
wykonywany bezpłatnie.
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Łódź 91-347, ul. Kniaziewicza 1/5
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, czwartek 15.30–18.00

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Łodzi
Ozorków 95-030, ul. Żwirki 1a
Telefon: 42 277 18 80
Fax: 42 277 18 79
e-mail: monartuszynska@poczta.onet.pl
www.monarozorkow.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 do 18 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet), przy współwystępowaniu uzależnienia
od substancji psychoaktywnych
• cudzoziemców ubezpieczonych
i nieubezpieczonych (odpłatnie).

Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 24
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna,
• model behawioralno-poznawczy.
•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu zgodnie
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB DOROSŁYCH
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

Stowarzyszenie MONAR.
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 50
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Biała 95-001, Kębliny, ul. Strykowska 3
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Telefon: 42 717 80 08, 42 717 84 38
Fax: 42 717 80 08
e-mail: biuro@monar-kebliny.pl
www.monar-kebliny.pl
Placówka koedukacyjna
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 do 25 roku życia
• osoby uzależnione wraz z ich dziećmi
• małżeństwa i pary
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie
umysłowe
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim,
rosyjskim, ubezpieczonych i nieubezpieczonych
(odpłatnie).

SP ZOZ w Łodzi. ODDZIAŁ TERAPII
DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI
INNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Łódź 91-229, ul. Aleksandrowska 159
Telefon: 42 715 59 32
Fax: 42 652 80 30
e-mail: oteruza@babinski.home.pl
www.babinski.home.pl

Główny model pracy placówki:
• społeczność terapeutyczna.
Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu zgodnie
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
uprawianie sportów (pływanie, jogging,
wspinanie na ściance wspinaczkowej, kręgle,
piłka nożna, siatkówka, koszykówka), wycieczki
krajoznawczo-turystyczne, obozy terapeutyczno-sportowe, nauka języka angielskiego, szkolenia
zawodowe.
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 17
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesięcy
• pełny cykl terapii –10 tygodni.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.
• autorski program terapeutyczny łączący różne
podejścia terapeutyczne.
•

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: współistniejące
zaburzenia psychotyczne, lekkie upośledzenie
umysłowe
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•
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Stowarzyszenie MONAR. Ośrodek Leczenia,
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi
Łódź 93-305, ul. Tuszyńska 106
Telefon: 42 646 40 12
Fax: 42 645 98 32
e-mail: monartuszynska@poczta.onet.pl
www.monarlodz.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 do 25 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet), przy współwystępowaniu uzależnienia
od substancji psychoaktywnych
• cudzoziemców ubezpieczonych
i nieubezpieczonych (odpłatnie).

Fundacja ARKA. Ośrodek RehabilitacyjnoReadaptacyjny w Męckiej Woli
Sieradz 98-200, Męcka Wola 48 a
Telefon: 43 828 22 01
Fax: 43 827 45 03
e-mail: fundacja.arka@wp.pl
www.fundacja.arka.org.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 do 60 roku życia
• osoby uzależnione wraz z ich dziećmi
• małżeństwa i pary
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: lekkie upośledzenie
umysłowe
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet), przy współwystępowaniu uzależnienia
od substancji psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•
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Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 12
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna
• model behawioralno-poznawczy.
•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
uprawa roślin, nauka umiejętności przydatnych
w życiu, uprawianie sportów.
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 43
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy
• 13–18 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•
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Stowarzyszenie MONAR. Ośrodek Leczenia,
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 36
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Sokolnikach
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Sokolniki 96-039, ul. Kasprowicza 68
Telefon: 42 710 12 80; 42 801 91 73
Główny model pracy placówki:
Fax: 42 710 12 81
• społeczność terapeutyczna.
e-mail: sokolniki@monar.org
www.sokolniki-monar.pl
Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
• szkoła podstawowa
Placówka koedukacyjna.
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
Placówka przyjmuje:
• osoby od 19 do 50 roku życia
• szkoła wyższa (studia).
• osoby uzależnione wraz z ich dziećmi
Działania wykraczające ponad standard leczenia
• małżeństwa i pary
stacjonarnego:
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
basen, oferta kulturalna (kino, teatr, wycieczki
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
z przewodnikiem po Łodzi i okolicach), obozy letnie
• osoby niepełnosprawne słuchowo
w Bieszczadach.
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie umysłowe
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

Stowarzyszenie MONAR. Hostel dla
Liczba miejsc w hotelu: 36
Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych.
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
Łódź 93-005, ul. Wólczańska 225
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
Telefon: 42 684 23 97
• grupę wsparcia
Fax: 42 684 23 97
• terapię indywidualną
e-mail: biuro@monar-kebliny.pl
• kursy zawodowe.
www.hostel-lodz.eu
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• rodziców/rodziców z dziećmi
• małżeństwa i pary
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim,
rosyjskim, ubezpieczonych i nieubezpieczonych
(odpłatnie).

Informacje dodatkowe:
Hostel otwarty na potrzeby ośrodka w Kęblinach,
w miarę wolnych miejsc przyjmowani są pacjenci
kierowani z innych ośrodków. Istnieje możliwość
skorzystania z pomocy lekarza psychiatry. Hostel
wyposażony w siłownię, bilard, salę internetową,
Wi-Fi, prowadzone są szkolenia profilaktyki
HIV/AIDS. Pokoje dwuosobowe wyposażone
w lodówki, niektóre w umywalki, telewizory.
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PLACÓWKI AMBULATORYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BRZESKU
Brzesko 32-800, ul. Kościuszki 68
Telefon: 14 662 13 20
Fax: 14 662 11 45
e-mail: kier.ouzaleznien@spzoz-brzesko.pl
www.spzoz-brzesko.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 8.30–20.00
wtorek 7.00–14.00 i 14.00–16.00
środa 7.30–8.30 i 9.00–19.00
czwartek 13.00–19.00
piątek 7.00–14.00 i 14.00–16.30
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 do 70 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).

Zakres działalności
Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do
ośrodków rehabilitacyjnych.

•

CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ W GORLICACH
Gorlice 38-300, ul. Szpitalna 10A
Telefon: 18 352 77 45
Fax: 18 352 77 45
e-mail: spotuiw@wp.pl
www.ctu-gorlice.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–19.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowymi ich rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia.
•
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Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• lekarz ogólny.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej – bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do oddziałów
detoksykacyjnych.
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Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Krakowie
Kraków 31-063, ul. Św. Katarzyny 3
Telefon: 12 430 61 35
Fax: 12 430 61 35
e-mail: poradnia@monar.krakow.pl
www.monar.krakow.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – czwartek 9.00–20.00
piątek 9.00–17.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program wymiany igieł i strzykawek
• punkt drop-in
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Placówka przyjmuje:
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• poradnictwo.
• osoby z problemem narkotykowymi ich rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
współwystępowaniu uzależnienia od substancji • grupy wsparcia/edukacyjne
psychoaktywnych
• porady indywidualne.
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim, Realizacja programu rekomendowanego:
• FreD Goes Net.
niemieckim, hiszpańskim, ubezpieczonych
i nieubezpieczonych (odpłatnie).
Konsultacje:
• lekarz psychiatra
• psycholog
• prawnik
• pracownik socjalny.
•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. L. RYDYGIERA
W KRAKOWIE Sp. z o.o. Centrum Zdrowia
Psychicznego. Lecznictwo Ambulatoryjne.
Poradnia Leczenia Uzależnień

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
•
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Kraków 31-826, ul. Os. Złotej Jesieni 1
Telefon: 12 646 83 17
e-mail: plu@rydygierkrakow.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 7.00–19.00
wtorek – piątek 7.00–18:00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowymi ich rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• cudzoziemców ubezpieczonych.

•
•
•
•
•

grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
farmakoterapia
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
program leczenia substytucyjnego (metadon,
suboxone)
współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• lekarz ogólny
• lekarz innych specjalizacji.
•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie i płatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
SN ZOZ UNIMED
Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
Kraków 30-131, ul. Młodej Polski 7
Telefon: 12 637 08 49
e-mail: rejestracja@unimed-nzoz.pl
www.unimed-nzoz.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 8.00–20.00
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Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•
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wtorek – czwartek 8.00–19:00
piątek 8.00–15:00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych i nieubezpieczonych
(odpłatnie).
PROVITA Centrum Zdrowia Psychicznego
i Terapii Uzależnień NZOZ Kraków-Śródmieście
Kraków 31-056, ul. Estery 6
Telefon: 12 421 95 67
Fax: 12 421 95 67
www.provita.org.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 9.00–19.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
Konsultacje:
lekarz psychiatra
• lekarz ogólny.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych.

•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
75

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW
UZALEŻNIEŃ. Krakowskie Centrum Terapii
Uzależnień – Poradnia Terapii Uzależnienia
od Substancji Psychoaktywnych
Kraków 30-552, ul. Wielicka 73
Telefon: 12 425 57 47
Fax: 12 290 05 56
e-mail: poradnia@kctu.pl
www.kctu.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 7.30–20.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 16 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia.

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• konsultacje prawne.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
•

Realizacja programu rekomendowanego:
Candis.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• lekarz seksuolog.
•

Spotkania grupy Anonimowych Narkomanów
– Dobry Wybór, środa 20.00–21.00
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
Nowy Sącz 33-300, ul. Waryńskiego 1
Telefon: 18 442 02 87, 18 440 71 31
Fax: 18 442 02 87
e-mail: nsodwyk@szpital-krynica.pl
www.szpital-krynica.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 7.30–20.00
wtorek – czwartek 7.30–19.30
piątek 7.30–17.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
•
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Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowymi ich rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks, bulimia)
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia.

•
•

psychoterapia grupowa
sesje rodzinne.

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
•

Realizacja programu rekomendowanego:
Candis.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna
w Nowym Sączu
Nowy Sącz 33-300, ul. Narutowicza 6
Telefon: 18 443 74 44
e-mail: maciekweber@wp.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 9.00–16.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowymi ich rodziny
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• poradnictwo
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim.
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom.
•
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Konsultacje:
• prawnik.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Tatrzańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Uzależnionym i Ich Rodzinom RODZINA.
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Zakopanem
Zakopane 34-500, ul. Chramcówki 19 a
Telefon: 18 201 72 00
Fax: 18 201 72 00
e-mail: zakopanerodzina@neostrada.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, wtorek 10.00–20.00
środa – piątek 10.00–19.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 13 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenia HIV
• badania stwierdzające zakażenia HCV.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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PLACÓWKI PROWADZĄCE BADANIA NA OBECNOŚĆ HIV
Nazwa i dane adresowe placówki
SP ZOZ BRZESKO.
Pracownia Analityki Ogólnej
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Brzesko 32-800, ul. Kościuszki 68
Telefon: 14 662 13 24
Fax: 14 662 11 45
e-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl
www.spzoz-brzesko.pl

Zakres działalności
Testy stwierdzające zakażenie wirusem HIV
wykonywane są płatnie.
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.
Placówka wykonuje także badania stwierdzające
zakażenie HCV.

Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – sobota 7.00–19.00

Test stwierdzający zakażenie wirusem HIV
mogą wykonać cudzoziemcy mówiący
w języku angielskim, niemieckim, ubezpieczeni
i nieubezpieczeni (odpłatnie).

Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE
Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny
przy NZOZ DIAGNOSTYKA

Testy stwierdzające zakażenie wirusem HIV
wykonywane są bezpłatnie.

Kraków 31-513, ul. Olszańska 5
(II piętro pokój 216 B)
Telefon: 508 861 660

Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Godziny otwarcia placówki:
środa 12.00–17.00
wybrane poniedziałki 13.00–18.00
Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE
Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny przy NZOZ
DIAGNOSTYKA
Tarnów 33-100, ul. Mostowa 4 A (II piętro)
Telefon: 508 861 660

Testy stwierdzające zakażenie wirusem HIV
wykonywane są bezpłatnie.
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Godziny otwarcia placówki:
wybrane poniedziałki 11.00–16.00
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PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Nazwa i dane adresowe placówki
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
TYPU SPECJALISTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO.
Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży
w Jeżówce
Wolbrom 32-340, Jeżówka 166a (wieś)
Telefon: 32 626 08 00
Fax: 32 626 08 00
e-mail: otujezowka@wp.pl
www.otujezowka.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 10 do 18 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
– postanowienie sądu kierujące do placówki
opiekuńczo- wychowawczej typu
specjalistyczno- terapeutycznego
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców.

Zakres działalności
Liczba miejsc w placówce opiekuńczowychowawczej: 17
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Informacje dodatkowe:
Placówka działa na podstawie ustawy
z dn. 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2013
poz. 135 z późn. zm.).

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB DOROSŁYCH
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Krakowie
Kraków 31-983, ul. Suchy Jar 4
Telefon: 12 645 09 67
Fax: 12 645 09 67
e-mail: kontakt@dommonarukrakow.pl
www.dommonarukrakow.pl
Placówka koedukacyjna.
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Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 40
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych i nieubezpieczonych
(odpłatnie).

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
hodowla zwierząt, uprawa roślin, sport (bieganie,
gry zespołowe, żeglarstwo, fitness), warsztaty
teatralne i malarskie.

Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji
Osób Uzależnionych z Nawrotami Choroby
w Krakowie

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 25

Kraków 31-983, ul. Nadbrzezie 25
Telefon: 12 681 00 66
Fax: 12 681 00 66
e-mail: dom_gwan@wp.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 25 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby starające się o dozór elektroniczny
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.
•

Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna
• model Minnesota
• model behawioralno-poznawczy.
•

Informacje dodatkowe:
Placówka umożliwia pacjentom kontynuowanie
nauk po około 3 miesiącach pobytu w placówce
na każdym poziomie nauczania.

HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych MONAR
Kraków 30-525, ul. Krzemieniecka 63
Telefon: 606 203 156
Fax : 12 645 06 10
e-mail: monarhostel@wp.pl
Placówka koedukacyjna.

Zakres działalności
Liczba miejsc w hostelu: 24
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
• grupę wsparcia
• warsztaty zapobiegania nawrotom choroby
• warsztaty umiejętności psychospołecznych
• interwencje kryzysowe.
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Placówka przyjmuje:
• osoby od 24 do 60 roku życia
• małżeństwa lub pary
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

Informacje dodatkowe:
• Hostel jest przeznaczony dla osób leczonych
substytucyjnie oraz po ukończonej terapii.
Udział w projekcie ma prowadzić uczestników
do pełniejszego pełnienia ról społecznych,
poprawy stanu zdrowia, a tym samym
do podniesienia jakości życia.
• Zapewnienie mieszkania na okres dwóch lat.

Stowarzyszenie MONAR.
Noclegownia dla Narkomanów

Liczba miejsc w noclegowni: 22

Kraków 30-525, ul. Krzemieniecka 63
Telefon: 606 203 156
Fax: 12 645 06 10
e-mail: monarhostel@wp.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 19 do 60 roku życia
• małżeństwa lub pary
• osoby będące w terapii substytucyjnej
osoby uzależnione
• osoby w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Informacje dodatkowe:
Osoby korzystające w noclegowni mają
do dyspozycji 22 miejsca noclegowe, zaplecze
sanitarne (łazienka, WC) oraz aneks kuchenny
(produkty otrzymane z Banku Żywności). Program
obejmuje interwencje kryzysowe oraz wymianę
igieł i strzykawek oraz dystrybucję materiałów
higienicznych i opatrunkowych.

•

Małopolski Zespół Hosteli SocjalnoReadaptacyjnych MONAR
Wieliczka 32-020, ul. Sadowa 117a, 119, 121
Telefon: 606 203 156
Fax: 12 645 06 10
e-mail: monarhostel@wp.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 19 do 50 roku życia
• rodziców z dziećmi
• osoby po ukończonej terapii uzależnień
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•
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Liczba miejsc w hostelu: 24
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia
• warsztaty zapobiegania nawrotom choroby
• warsztaty umiejętności psychospołecznych
• interwencje kryzysowe
• warsztaty alternatywnych stylów życia.
Informacje dodatkowe:
Placówka zapewnia mieszkanie na okres jednego
roku, dla rodzin z dziećmi na okres dwóch
lat. Rodziny mają do dyspozycji samodzielne
mieszkanie składające się z dwóch pokoi kuchni
i łazienki.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
PLACÓWKI AMBULATORYJNE
Dane podstawowe
FUNDACJA KONSTRUKTYWNEGO ROZWOJU.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
w Otwocku
Otwock 05-400, ul. Czaplickiego 7
Telefon: 22 779 70 98
Fax: 22 119 17 55
e- mail: fundacja@konstruktywny.eu
www.konstruktywny.eu
Godziny otwarcia placówki:
wtorek – czwartek 14.00–19.00
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN.
Poradnia Leczenia Uzależnień
Radom 26-610, ul. Reja 5
Telefon: 48 362 20 46
Fax: 48 362 20 46
e-mail: crokaran@o2.pl
adres www: www.karan.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 15.00–21.00
wtorek 14.00–19.00
środa 15.00–18.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 12 roku życia do 70
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

Zakres działalności
Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym system pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Konsultacje:
lekarz ogólny
• prawnik.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• konsultacje prawne.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• warsztaty rozwoju osobistego.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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Stowarzyszenie MONAR
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna
Radom 26-612, ul. Struga 57A
Telefon: 48 364 76 00
Fax: 48 364 76 00
e-mail: radomporadnia@monar.org
www.monar.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 10.00–14.00
środa 11.00–15.00
piątek 13.00–17.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej, sądem rodzinnym, policją,
prokuraturą, kuratorami sądowymi.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Realizacja programów rekomendowanych:
Candis.

•

Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
• cudzoziemców ubezpieczonych
• cudzoziemców nieubezpieczonych, prywatnie
płacących za leczenie.
Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny
dla Osób Uzależnionych od Narkotyków
SZANSA
Siedlce 08-110, ul. Dylewicza 23
Telefon: 513 092 222
e-mail: szansa.siedlce@gmail.com
www.szansa.siedlce.pl

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia grupowa.
•

Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 16.00–18.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
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Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
Konsultacje:
psycholog
• psychoterapeuta.
•

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych POWRÓT z U.
Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacyjna
dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych
Siedlce 08-110, ul. Kilińskiego 40
Telefon: 25 633 31 81
Fax: 25 633 31 81
e-mail: powrotzu@wp.pl
adres www: www.powrotzu.com
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–19.00
sobota 10.00–14.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej, sądem rodzinnym, policją,
prokuraturą, kuratorami sądowymi.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Placówka przyjmuje:
osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• grupy wsparcia/edukacyjne
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• grupy zapobiegania nawrotom
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim, •
warsztaty rozwoju osobistego.
niemieckim, rosyjskim, ubezpieczonych.
Realizacja programów rekomendowanych:
• Candis
• FreD Goes Net.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej – bezpłatnie.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
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CENTRUM ODWYKOWE SP ZOZ. Dzienny Odział
Leczenia Uzależnień
Warszawa 04-092, ul. Zgierska 18a
Telefon: 22 813 27 65
e-mail: dzienny_oddzial@centrumodwykowe.
waw.pl
www.centrumodwykowe.waw.pl
Godziny otwarcia placówki
poniedziałek – niedziela 8.00–15.35
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia, edukacyjne.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• prawnik
• pracownik socjalny.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN.
NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej.
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
Warszawa 03-750, ul. Grodzieńska 65
Telefon: 22 618 65 97, 800 120 289
Fax: 22 618 65 97
e-mail: karan@karan.pl
www.karan.pl
Godziny otwarcia placówki
poniedziałek 10.00–18.00
środa 18.00–20.00
czwartek 10.00–20.00
piątek 10.00–17.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
•
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Placówka przyjmuje:
• osoby od 13 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks, jedzenie, gry
komputerowe)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

•
•

warsztaty rozwoju osobistego
warsztaty aktywizacji zawodowej.

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
płatnie i bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN.
NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej.
Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji
Psychoaktywnych
Warszawa 03-750, ul. Grodzieńska 65
Telefon: 22 618 65 97, 800 120 289
Fax: 22 618 65 97
e-mail: karan@karan.pl
www.karan.pl
Godziny otwarcia placówki:
środa 10.00–13.00
czwartek 14.00–22.00
piątek 15.00–17.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 13 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks, inne – jedzenie,
gry komputerowe)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• rozwoju osobistego warsztaty aktywizacji
zawodowej.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•
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Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
płatnie i bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN.
NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej.
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Warszawa 03-750, ul. Grodzieńska 65
Telefon: 22 618 65 97, 800 120 289
Fax: 22 618 65 97
e-mail: karan@karan.pl
www.karan.pl
Godziny otwarcia placówki:
wtorek 12.00–18.00
czwartek 11.00–16.00
piątek 9.00–11.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks, jedzenie, gry
komputerowe)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu.
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Placówka wystawia skierowania do:
• oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN.
Poradnia Leczenia Uzależnień
Warszawa 03-750, ul. Grodzieńska 65
Telefon: 22 618 65 97, 800 120 289
Fax: 22 618 65 97
e-mail: karan@karan.pl
www.karan.pl
Godziny otwarcia placówki:
środa 10.00–15.00
czwartek 14.00–18.00
piątek 14.00–17.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 13 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks, jedzenie, gry
komputerowe)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• farmakoterapia
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
•

Konsultacje:
lekarz ogólny.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie/płatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•
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Centrum Leczenia Uzależnień
PPL MAŁY RYCERZ
Warszawa 03-737, ul. Brzeska 13
Telefon: 22 670 02 26
Fax: 22 670 02 26 wew. 108
e-mail: metadon@op.pl
www.detoks.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 7.00–17.00
wtorek 7.00–20.00
środa 7.00–15.00
czwartek 7.00–18.00
piątek 7.00–15.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• uzależnione behawioralnie (hazard, internet,
zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie)

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program leczenia substytucyjnego (metadon,
suboxon, bunorfin)
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia indywidualna.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych POWRÓT z U. Poradnia
Profilaktyki Środowiskowej KONTAKT
Warszawa 00-892, ul. Elektoralna 26
Telefon: 22 620 64 35; 603 702 680
Fax: 22 620 64 35
e-mail: zgpowrotzu@poczta.onet.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 10.00–19.00
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo

•
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Placówka przyjmuje:
• osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

•
•

grupy wsparcia/edukacyjne
konsultacje/interwencje kryzysowe.

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
warsztaty rozwoju osobistego.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej-bezpłatnie.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Fundacja MARATON.
Poradnia Profilaktyki Środowiskowej
Warszawa 00-892, ul. Elektoralna 26
Telefon: 22 620 64 35; kom. 603 703 321
Fax: 22 620 28 31
e-mail: grazynamaraton@o2.pl
www.fundacja-maraton.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• konsultacje/interwencje kryzysowe.
•

Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• warsztaty rozwoju osobistego.
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard, internet) Realizacja programu rekomendowanego:
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
• Program Wzmacniania Rodziny.
•
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Konsultacje:
• lekarz psychiatra.
Placówka wystawia skierowania na:
badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV.
•

W placówce istnieje możliwość:
wykonania testu na obecność metabolitów
narkotyków w moczu – bezpłatnie
• rozpoznania dostarczonej substancji
psychoaktywnej – bezpłatnie.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
POWIŚLAŃSKA FUNDACJA SPOŁECZNA.
Poradnia Rodzinna
Warszawa 00-542, ul. Mokotowska 55
Telefon: 22 622 99 09
Fax: 22 625 79 22
e-mail: poradnia@pfs.pl
www.pfs.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 11.00–19.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 14 do 21 roku życia i ich rodziny
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie, tylko przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• terapia rodzinna.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• terapia indywidualna.
•

•

Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół
Dzieci Uzależnionych POWRÓT z U.
Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacyjna dla
Osób Uzależnionych i Ich Rodzin
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
•

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Warszawa 02-002, ul. Nowogrodzka 62A
Telefon: 22 844 44 30, 609 622 500
e-mail: dobrymedyk@gmail.com
www.uzaleznienia.edu.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 9.00–20.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 17 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, seks, zakupy, praca)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

•
•
•

grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
farmakoterapia
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień OLCHA
Warszawa 02-001, Al. Jerozolimskie 99/44
Telefon: 22 621 62 61, 506 194 980
Fax: 22 621 62 60
e-mail: osrodek@olcha.waw.pl
www.olcha.waw.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 10.00–20.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
(odpłatnie).
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem
• grupy warsztatowe.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa
• psychoterapia indywidualna.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
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•
•
•

warsztaty rozwoju osobistego
TAZA
maraton – bezsilność.

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psycholog
• terapeuta uzależnień.
•

W placówce istnieje możliwość:
wykonania testu na obecność metabolitów
narkotyków w moczu – odpłatnie
• rozpoznania dostarczonej substancji
psychoaktywnej – odpłatnie.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

VICTI Sp. z o.o.
Poradnia Leczenia Uzależnień
Warszawa 02-495, Plac Czerwca 1976 r. nr 3
Telefon: 22 478 33 00, 669 200 600
Fax: 22 478 33 01
e-mail: victi@victi.pl
www.victi.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 18.00–21.00
środa 10.00–15.00
czwartek 17.00–19.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• psychoterapia indywidualna.
Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psycholog.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.

Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców ubezpieczonych
i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•

Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Warszawie
Warszawa 00-681, ul. Hoża 57
Telefon: 22 621 13 59
94

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
•
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Fax: 22 625 05 08
e-mail: poradnia-monar@poradnia-monar.pl
www.poradnia-monar.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 9.00–19.00
wtorek 9.00–16.00
środa – piątek 9.00–21.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców nie mówiących w języku polskim
(angielski), ubezpieczonych.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psycholog.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie (w przypadku braku testów w poradni,
należy mieć własny test).
Spotkania grupy Anonimowych Narkomanów
poniedziałek – 19.30–21.30
środa – 20.00–22.00
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Warszawie
Warszawa 02-398, ul. Powstańców
Wielkopolskich 17
Telefon: 22 823 65 31, 22 823 65 32
e-mail: poradniawwa@monar.org
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, środa, piątek 10.00–20.00
wtorek, czwartek 10.00–21.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program wymiany igieł i strzykawek
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
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Placówka wystawia skierowania do:
• oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
CENTRUM ODWYKOWE SPZOZ. Poradnia
Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
Warszawa 03-719, ul. Jagiellońska 34
Telefon: 22 619 60 65
e-mail: poradnia_otpa@poczta.onet.pl
www.centrumodwykowe.waw.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–20.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• psychoterapia indywidualna.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.

Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
Konsultacje:
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• lekarz psychiatra.
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
zakupy, praca, seks)
•
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
– bezpłatnie
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
• rozpoznanie dostarczonej substancji
psychoaktywnej – bezpłatnie.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych.

•

SZ PZLO Warszawa Praga – Północ. Poradnia
Leczenia Uzależnień PUNKT
Warszawa 03-719, ul. Jagiellońska 34
Telefon: 22 741 16 30
e-mail: punkt@szpzlo.home.pl
www.punkt.szpzlo.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – czwartek 8.00–20.00
piątek 9.00–16.00
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Dla osób z problemem narkotykowym:
psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
psychoterapia grupowa pogłębiona.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•
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Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

W placówce istnieje możliwość:
• wykonania testu na obecność metabolitów
narkotyków w moczu – bezpłatnie
• rozpoznania dostarczonej substancji
psychoaktywnej – bezpłatnie.

CENTRUM ODWYKOWE SP ZOZ. Poradnia
Odwykowa

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Warszawa 04-092, ul. Zgierska 18 A
Telefon: 22 813 27 65
Fax: 22 813 30 43
e-mail: obsluga-pacjenta@centrumodwykowe.
waw.pl
www.centrumodwykowe.waw.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–20.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
Konsultacje:
lekarz psychiatra
• lekarz ogólny.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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CENTRUM ODWYKOWE SP ZOZ. Dzienny Oddział
Odwykowy
Warszawa 04-092, ul. Zgierska 18a
Telefon: 22 813 27 65
e-mail: dzienny_oddzial@centrumodwykowe.waw.pl
www.centrumodwykowe.waw.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – niedziela 8.00–15.30
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne.

•

Konsultacje:
lekarz ogólny
• prawnik
• pracownik socjalny.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Stowarzyszenie MONAR.
Krótkoterminowy Ośrodek Leczenia, Terapii
i Rehabilitacji Uzależnień w Warszawie.
Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień
Warszawa 00-223, ul. Wenedów 2
Telefon: 22 425 58 06, 669 778 977
Fax: 22 425 58 07
e-mail: wenedow@monar.org
www.monar.org
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 9.00–13.00 i 17.00–21.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program wymiany igieł i strzykawek
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• współpraca ze specjalistycznymi placówkami
medycznymi.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 do 65 roku życia
Dla osób uzależnionych utrzymujących
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
abstynencję:
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• grupy wsparcia/edukacyjne
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
• warsztaty rozwoju osobistego
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie). • warsztaty aktywizacji zawodowej.
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Konsultacje:
• lekarz psychiatra.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Stowarzyszenie MONAR.
Izba Chorych w Warszawie. Dzienny Odział
Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Konsultacje:
• lekarz ogólny
• lekarz psychiatra.

Warszawa 03-042, ul. Marywilska 44a
Telefon: 22 676 99 97 wew. 112
Fax: 22 676 99 97 wew. 102
e-mail: sekretariat@cpb.waw.pl
dyrektor@cpb.waw.pl
www.cpb.waw.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 8.00–20.30
środa 7.00–19.00
wtorek, czwartek, piątek 8.00–21.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie tylko przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

NZOZ Centrum Terapii DIALOG
Warszawa 02-791, ul. Stryjeńskich 19 lok. 18U
Telefon: 22 436 83 50
e-mail: przychodnia@terapiadialog.pl
www.terapiadialog.pl

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• farmakoterapia.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•
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Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 7.30–22.00
sobota, niedziela 8.00–20.00

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• warsztaty rozwoju osobistego
• warsztaty aktywizacji zawodowej.

Placówka przyjmuje:
Konsultacje:
• osoby od 18 roku życia
• lekarze psychiatra
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• lekarz neurolog
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
• psycholog, psychoterapeuta
• pedagog
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim, • dietetyk.
niemieckim, hiszpańskim, francuskim, odpłatnie.
Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– płatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Stowarzyszenie ELEUTERIA.
NZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień
Warszawa 00-154, ul. Dzielna 7
Telefon: 22 831 78 43
Fax: 22 636 64 31
e-mail: eleuteria@op.pl
www.eleuteria.org.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–20.00
sobota, niedziela 9.00–12.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• program leczenia substytucyjnego (metadon,
suboxon, bunorfin, doltard)
• pomoc pracownika socjalnego
• warsztaty kompetencji społecznych
(komunikacja i rozwiązywania konfliktów,
treningi asertywności).

Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
• poradnictwo
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
• grupy wsparcia/edukacyjne
psychoaktywnych
• psychoterapia grupowa
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
• psychoterapia indywidualna
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
• konsultacje psychiatryczne
•
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•
•
•
•

farmakoterapia
psychoterapia rodzin
pomoc pracownika socjalnego
warsztaty kompetencji społecznych
(komunikacja i rozwiązywanie konfliktów,
treningi asertywności).

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy zapobiegania nawrotom.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– płatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

PUNKT INFORMACYJNO -KONSULTACYJNY
Dzielnicy Bemowo M. St. Warszawy
Warszawa 01-310, ul. Rozłogi 10
Telefon: 22 533 78 85
e-mail: m.maciol@bemowo.waw.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, środa, czwartek 12.00–20.00
wtorek od 8.00 do 14.00
piątek od 8.00 do 13.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psycholog
• terapeuta
• prawnik.
•
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Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii
POZA ILUZJĄ
Warszawa 02-586, ul. Dąbrowskiego 75a
Telefon: 22 844 94 61, 669 544 344
Fax: 22 844 94 61
e-mail: pozailuzja@wp.pl
www.pozailuzja.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–20.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 do 24 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet) tylko przy współwystępowaniu
uzależnienia od substancji psychoaktywnych
• cudzoziemców ubezpieczonych.
MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII
Sp z o.o. w Zagórzu k. Warszawy.
Poradnia Leczenia Uzależnień w Warszawie
Warszawa 01-154, ul. Dzielna 7
Telefon: 22 468 25 47
e-mail: uzaleznienia@centrumzagorze.pl
www.centrumzagorze.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – czwartek 10.00–20.00
piątek 12.00–20.00
Placówka przyjmuje:
osoby do 21 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•
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Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• warsztaty rozwoju osobistego.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa
• terapia rodzin.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• lekarz ogólny.
•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
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W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
• oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE.
Poradnia Leczenia Uzależnień.
Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień
Warszawa 00-665, ul. Nowowiejska 25
Telefon: 22 825 20 31
Fax: 22 825 10 34
e-mail: sekretariat@szpitalnowowiejski.pl
metadon@szpitalnowowiejski.pl
www.szpitalnowowiejski.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – środa 8.00–20.00
czwartek, piątek 8.00–16.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 do 75 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, tylko przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych.
POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA
NARKOMANII.
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień
Warszawa 00-086, ul. Bielańska 9/16
Telefon: 22 827 22 43; 22 828 26 73
e-mail: tznbiuro@wa.home.pl
www.ptzn.org.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 9.00–19.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• farmakoterapia
• program leczenia substytucyjnego.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym system pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•
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wtorek, czwartek 9.00–18.00
środa 9.00–20.00
piątek 9.00–16.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii
i Psychoedukacji WSPÓLNA
Warszawa 02-784, ul. Dunikowskiego 4
Telefon: 22 644 95 15
Fax: 22 644 95 15
e-mail: s.wspolna@gmail.com
www.stowarzyszeniewspolna.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 14.00–20.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, seks, praca)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

Placówka realizuje program rekomendowany:
• Fred Goes Net.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• konsultacje rodzinne/małżeńskie
• program Candis
• grupa zapobiegania nawrotom i rozwoju
osobistego
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
•

Realizacja programów rekomendowanych:
FreD Goes Net
• Candis.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•
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Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Stowarzyszenie JUMP`93.
Poradnia Leczenia Uzależnień
Warszawa 00-683, ul. Marszałkowska 85
Telefon: 22 400 50 43, 517 933 301
Fax: 22 119 17 55
e-mail: jump93@politykanarkotykowa.com
rzecznik@politykanarkotykowa.com
www.jump93.tnb.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 11.00–16.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• punkt drop-in
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym system pomocy społecznej
• telefon zaufania: 517 933 301.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Placówka realizuje program rekomendowany:
Candis.

•

Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
Placówka wystawia skierowania do:
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• oddziałów detoksykacyjnych
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• ośrodków rehabilitacyjnych.
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim,
Placówka prowadzi program profilaktycznorosyjskim.
-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
•

FUNDACJA REDUKCJI SZKÓD.
Drop – In Port
Warszawa 04-373, ul. Kickiego 1
Telefon: 517 504 761
e-mail: fundacja@redukcjaszkod.pl
www.redukcjaszkod.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 11.00–17.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym
• osoby uzależnione behawioralnie tylko przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program wymiany igieł i strzykawek
• punkt drop-in
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• pomoc i asystowanie w załatwianiu spraw
życiowych – zdrowotnych, socjalnych, prawnych
i związanych z podjęciem leczenia uzależnienia
• pomoc osobom uzależnionym osadzonym
w zakładach karnych (wsparcie, widzenia,
kontakt listowny, wizyty na rozprawach, pomoc
w załatwianiu spraw życiowych, leczenia
po wyjściu).

105

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY.
Poradnia dla Osób Leczonych Metadonem
Warszawa 01-201, ul. Wolska 37
Telefon: 22 335 81 01 lub 102
Fax: 22 335 81 03
e-mail: metadon@zakazny.pl
www.zakazny.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, czwartek 9.00–16.30
wtorek, środa, piątek 8.00–15.30
sobota, niedziela 9.00–11.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program wymiany igieł i strzykawek
• program leczenia substytucyjnego
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• lekarz ogólny
• poradnia wieloscpecjalistyczna.
•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA
OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM LUB/I
NARKOTYKOWYM ORAZ ICH RODZIN
Urząd Miasta Zielonka
Zielonka 05-220, ul. Literacka 20
Telefon: 22 781 03 51 w 19
Godziny otwarcia placówki
czwartek 12.00–18.00
piątek 9.00–12.00
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• współpraca z lokalnym systemem lecznictwa
odwykowego.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.
• współpraca z lokalnym systemem lecznictwa
odwykowego.
•

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Dla osób uzależnionych utrzymujących
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
abstynencję:
• osoby z problemem narkotykowym
• współpraca z lokalnym systemem lecznictwa
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
odwykowego.
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
Konsultacje:
internet, zakupy, praca, seks)
• certyfikowany terapeuta uzależnień.
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA
ZACHODNIEGO Sp. z o. o.
Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień
od Alkoholu
Żyrardów 96-300, ul. Limanowskiego 30
Telefon: 46 855 20 11, 46 854 32 57
e-mail: sekretariat@szpitalzyrardow.pl
www.czmz.szpitalzyrardow.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 8.00–19.35
wtorek 8.00–20.45
środa 7.00–19.35
czwartek 8.00–20.30
piątek 8.00–9.00
sobota 12.00–19.35
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania umożliwiające rozpoznanie
dostarczonej substancji psychoaktywnej
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych.

•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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PLACÓWKI PROWADZĄCE BADANIA NA OBECNOŚĆ HIV
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS
POZYTYWNI w TĘCZY
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy
Specjalistycznej Przychodni Internistycznej

Testy stwierdzające zakażenie HIV wykonywane
są bezpłatnie.

Warszawa 03-719, ul. Jagiellońska 34

Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Testy przeprowadzane są anonimowo.

Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek od 16.30 do 18.30
czwartek od 16.00 do 19.00
FUNDACJA EDUKACJI SPOŁECZNEJ.
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
przy Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej

Testy stwierdzające zakażenie HIV wykonywane
są bezpłatnie.

Warszawa 00-875, ul. Żelazna 79

Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Testy przeprowadzane są anonimowo.

Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 16.00–19.00
FUNDACJA EDUKACJI SPOŁECZNEJ.
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
przy Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej

Testy stwierdzające zakażenie HIV wykonywane
są bezpłatnie.

Warszawa 00-875, ul. Nowogrodzka 82,
wejście B.

Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Testy przeprowadzane są anonimowo.

Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 16.00–20.00
SPOŁECZNY KOMITET DS. AIDS.
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
w Laboratorium Analiz Lekarskich IZIS
Warszawa 00-020, ul. Chmielna 4
Telefon: 22 826 81 62
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – czwartek 15.30–18.30
piątek 12.00–15.00
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Testy stwierdzające zakażenie HIV wykonywane
są bezpłatnie.
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN.
NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej
Warszawa 03-750, ul. Grodzieńska 65
Telefon: 22 618 65 97, 22 670 15 59
Fax: 22 670 15 59
e-mail: osrodek@karan.pl
www.karan.pl

Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 17
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesięcy
• 7–12 miesięcy
• 13–18 miesięcy
• pow. 18 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna
• model behawioralno – poznawczy.
•

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 do 18 roku życia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA
NARKOMANII Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Młodzieży w Wólce
Przybojewskiej
Czerwińsk 09-150, Wólka Przybojewska
Telefon: 24 231 81 06, 22 785 26 74
Fax: 24 231 80 47
e-mail: wolkaprzybojewska1@poczta.onet.pl
www.ptzn.org.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 do 21 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnej
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 25
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.
•

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
uprawianie sportów, uprawa i pielęgnacja
roślin, samoobsługa w obszarze podstawowych
umiejętności społecznych.
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PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB DOROSŁYCH
Nazwa i dane adresowe placówki
OŚRODEK READAPTACYJNO-REHABILITACYJNY.
Oddział Terapeutyczny w Anielinie
Karczew 05-480, Anielin 2
Telefon: 22 788 79 44, 22 779 10 43
Fax: 22 788 13 07
e-mail: terapia@anielin.pl
www.anielin.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby uzależnione wraz z ich dziećmi
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie umysłowe
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN Filia Nr 2.
NZOZ Ośrodek Readaptacyjny dla Osób
Uzależnionych w Radomiu. Odział Leczenia
Uzależnień
Garbatka Letnisko 26-930, Bogucin 81A
Telefon: 48 384 82 22
Fax: 48 384 82 22
e-mail: osrodekbogucin@karan.pl
www.karan.pl
Placówka dla mężczyzn.
Placówka przyjmuje:
od 18 do 35 roku życia
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
•
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Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 40
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
zajęcia edukacyjne, sportowe, artystyczne, praca
w wymiarze duchowym, hostel, uprawa roślin,
pracownia komputerowa.

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesięcy
• 13–18 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna
• model behawioralno-poznawczy.
•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.
• szkoła wyższa (studia).
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
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•

•

osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet), przy współwystępowaniu uzależnienia
od substancji psychoaktywnych
cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Stowarzyszenie MONAR.
Krótkoterminowy Ośrodek Terapii
i Rehabilitacji Uzależnień w Budach Zosinych
Jaktorów 96-313, Budy Zosine 109
Telefon: 46 856 51 91, 696 710 120
Fax: 46 856 51 91
e-mail: budyzosine@monar.org
www.budyzosine.monar.org
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
Od 18 do 25 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, lecz tylko przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie umysłowe
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• cudzoziemców ubezpieczonych,
nieubezpieczonych (odpłatnie).
•

Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Głoskowie
Borowie 08-412, Głosków 43
Telefon: 511 731 933
Fax: 25 681 64 24
e-mail: gloskow@monar.org
www.monar-gloskow.com.pl

szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
hodowla zwierząt, uprawa roślin, nauka
umiejętności przydatnych w życiu, uprawianie
sportów, arteterapia, psychoterapia indywidualna,
psychoterapia grupowa, treningi psychologiczne,
Trening Zastępowania Agresji, ergoterapia,
terapeutyczne spotkania z rodzicami.
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 20
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
nauka umiejętności przydatnych w życiu,
uprawianie sportów, opieka nad zwierzętami.

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 40
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
7–12 miesięcy.

•

Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa

•
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Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby uzależnione wraz z ich dziećmi
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet)
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim,
niemieckim, ubezpieczonych.

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO
DOBROCZYNNOŚCI.
Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny
Kazuń Bielany 05-152, ul. Działkowa 13
Telefon: 22 794 02 97, 600 078 987
Fax: 22 632 24 01
e-mail: mor288@wp.pl
www.wtd-mor.waw.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 19 do 35 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•
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•
•

gimnazjum
szkoła ponadgimnazjalna.

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
• Boiska: do piłki nożnej, streetballa, siatkówki;
siłownia, stół do ping-ponga; regularne
wyjazdy na kręgle i kryty basen, własne
kąpielisko i lodowisko (dla wszystkich ośrodek
posiada łyżwy); rowery; obozy wspinaczkowe
z wykwalifikowanymi instruktorami w Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej, biegi. Stały dostęp
do zespołu rekreacyjnego orlik: koszykówka,
piłka nożna, siatkówka, tenis.
• Ośrodek współpracuje z zespołem szkół
średnich i pomaturalnych w Garwolinie oraz
z miejscowym gimnazjum.
• Ośrodek jest usytuowany około 60 km
od Warszawy, w zabytkowym zespole
dworkowo-parkowym, posiada własną szklarnię
i folie oraz pola uprawne.
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30
Placówka prowadzi program leczenia
substytucyjnego (metadon, suboxone).
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna
• model behawioralno-poznawczy.
•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła wyższa (studia.)

•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
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Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
uprawa roślin z inspektów, hodowla zwierząt
(kury), nauka umiejętności przydatnych w życiu
(ergoterapia).
Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Lipiance
Goworowo 07-440, Lipianka 2a
Telefon: 29 768 24 01
Fax: 29 768 24 01
e-mail: monarlipianka@wp.pl
lipianka@monar.org
www.lipianka.monar.org
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
od 18 roku życia
• osoby uzależnione wraz z ich dziećmi
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

Istnieje możliwość przyjęcia pary do dwóch
współpracujących ze sobą ośrodków
Stowarzyszenia „MONAR” w Lipiance i Ostrołęce,
z możliwością późniejszych kontaktów
na dalszych etapach terapii i/lub ewentualnego
wspólnego dalszego leczenia w jednej
z ww. placówek.
Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Ostrołęce
Ostrołęka 07-410, ul. Inwalidów Wojennych 21
Telefon: 29 764 39 70
Fax: 29 764 39 70

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 38
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
warsztaty i treningi kształtowania umiejętności
psychospołecznych, obozy letnie i zimowe, grupy
zapobiegania nawrotom, internet, siłownia, bilard,
tenis ziemny, tenis stołowy, boisko do siatkówki,
koszykówki, siatkówki plażowej, własna sala
kinowa, możliwość skorzystania z programu
postrehabilitacyjnego w hostelu po zakończeniu
podstawowego etapu terapii.

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 27
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
13–18 miesięcy.

•

Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•
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e-mail: monar-oka@wp.pl
www.ostroleka.monar.org
Placówka koedukacyjna.

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
• szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.

Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 do 45 roku życia
• osoby uzależnione wraz z ich dziećmi
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie
umysłowe.

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

OŚRODEK READAPTACYJNO-REHABILITACYJNY.
Oddział Terapeutyczny w Piastowie

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 20

Piastów 05-820, ul. Reymonta 27
Telefon: 22 723 70 65
Fax: 22 723 70 65
e-mail: piastow@anielin.pl
www.anielin.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie umysłowe
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN.
NZOZ Ośrodek Readaptacyjny dla Osób
Uzależnionych
Radom 26-600, ul. Łąkowa 122
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Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
grupy edukacyjne i terapeutyczne, obozy letnie
i zimowe, biwaki, wyjścia do kina i na basen; siłownia,
stół do ping-ponga i boisko do piłki nożnej.

Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
zajęcia edukacyjne, sportowe, artystyczne, praca
w wymiarze duchowym, uprawa roślin, pracownia
komputerowa, hostel.

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 20
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
3–6 miesięcy
• 7–12 miesięcy
• 13–18 miesięcy.
•
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Telefon: 48 360 46 05
Fax: 48 360 46 05
e-mail: karan.radom@interia.pl
www.karan.pl

Główny model pracy placówki:
• społeczność terapeutyczna
• model behawioralno-poznawczy.

Placówka koedukacyjna.

•

Placówka przyjmuje:
• osoby od 17 do 34 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.
Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła wyższa (studia).

•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
ergoterapia, arteterapia, psychoterapia
indywidualna i grupowa, treningi psychologiczne, trening zastępowania agresji,
terapeutyczne spotkania z rodziną, uprawa
roślin, nauka umiejętności przydatnych
w życiu, uprawianie sportów, opieka nad
zwierzętami.

Stowarzyszenie MONAR. Izba Chorych
w Warszawie. Stacjonarny Oddział Terapii
Uzależnienia od Alkoholu

Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3 miesiące.

Warszawa 03-042, ul. Marywilska 44a
Telefon: 22 679 99 97 wew. 112
Fax: 22 679 99 97 wew. 102
e-mail: sekretariat@cpb.waw.pl,
dyrektor@cpb.waw.pl
www.cpb.waw.pl

•

Główny model pracy placówki:
model Minnesota.

Konsultacje:
lekarz ogólny
• lekarz psychiatra.
•

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•
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Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień OLCHA

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 8

Warszawa – Wesoła 05-075, ul. Niemcewicza 16 a Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
Telefon: 22 621 62 61
• 4–5 tygodni.
Fax: 22 621 62 60
Główny model pracy placówki:
e-mail: osrodek@olcha.waw.pl
• model Minnesota
www.olcha.waw.pl
• społeczność terapeutyczna
Placówka koedukacyjna.
• model behawioralno-poznawczy.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD, współistniejące
zaburzenia psychotyczne
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
odpłatnie.
Stowarzyszenie MONAR. Krótkoterminowy
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Warszawie
Warszawa 00-223, ul. Wenedów 2
Telefon: 22 425 58 06, 669 778 977
e-mail: wenedow@monar.org
www.monar.org
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 do 60 roku życia
• małżeństwa bądź pary
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 15
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–16 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
model behawioralno-poznawczy.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.
•

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
• podejmowanie pracy zarobkowej poza
ośrodkiem.

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 25
Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
Młodzieży w Wólce Przybojewskiej
• 7–12 miesięcy.
Czerwińsk 09-150, Wólka Przybojewska
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Telefon: 24 231 81 06, 22 785 26 74
Fax: 24 231 80 47
e-mail: wolkaprzybojewska1@poczta.onet.pl
www.ptzn.org.pl
Placówka koedukacyjna.

Główny model pracy placówki:
• społeczność terapeutyczna.
Nauka szkolna na terenie ośrodka:
gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.
•

Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 do 21 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnej
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
uprawianie sportów, uprawa i pielęgnacja
roślin, samoobsługa w obszarze podstawowych
umiejętności społecznych.

Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Wyszkowie

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 29

Wyszków 07-200, ul. 3 Maja 65
Telefon: 29 742 97 97, 29 742 30 34
Fax: 29 742 97 97
e-mail: monarwyszkow@interia.pl
wyszkow@monar.org
www.monarwyszkow.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 19 do 35 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, współistniejące zaburzenia
psychotyczne, lekkie upośledzenie umysłowe
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca)
• cudzoziemców mówiących w języku
angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•

Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 13–18 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
nauka umiejętności przydatnych w życiu
(gotowania, sprzątania, załatwiania formalności
urzędowych), własna stajnia i padok do jazdy
konnej, boiska do piłki nożnej, siatkówki,
koszykówki; możliwość korzystania nieodpłatnie
z basenu WOSiR, biegi długodystansowe,
kajakarstwo, sporty walki, szermierka (drużyna
rycerska), zajęcia teatralne i parateatralne
we współpracy z Teatrem Kamienica, programy
wolontariatu lokalnego i międzynarodowego
(Soteria, ATD, SCI, Habitat for Humanity).
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HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
OŚRODEK READAPTACYJNO-REHABILITACYJNY.
Oddział Hostelowy w Anielinie
Karczew 05-480, Anielin 2
Telefon: 22 788 79 44, 22 779 10 43
Fax: 22 788 13 07
e-mail: terapia@anielin.pl
www.anielin.pl

Zakres działalności
Liczba miejsc w hostelu: 20
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• grupę wsparcia
• pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• indywidualne wsparcie postterapeutyczne.

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• małżeństwa/pary
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych.
•

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny
KARAN Filia nr 2. NZOZ Ośrodek Readaptacyjny
dla Osób Uzależnionych w Radomiu. Oddział
Leczenia Uzależnień.
Garbatka Letnisko 26-930, Bogucin 81
Telefon: 48 384 82 22
Fax: 48 384 82 22
e-mail: osrodekbogucin@karan.pl
www.karan.pl

Liczba miejsc w hostelu: 5
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia.

Placówka dla mężczyzn.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 do 35 roku życia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet), przy współwystępowaniu uzależnienia
od substancji psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI. Liczba miejsc w hotelu/mieszkaniu: 5
Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
Kazuń Bielany 05-152, ul. Działkowa 13
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
Telefon: 22 794 02 97, 600 078 987
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Fax: 22 632 24 01
e-mail: mor288@wp.pl
www.wtd-mor.waw.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• małżeństwa/pary
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Lipiance
Goworowo 07-440, Lipianka 2a
Telefon: 29 768 24 01
Fax: 29 768 24 01
e-mail: monarlipianka@wp.pl
lipianka@monar.org
www.lipianka.monar.org

•

psychoterapię indywidualną,
grupową/warsztaty.

Informacje dodatkowe:
Hostel i mieszkanie readaptacyjne przeznaczone
jest głównie dla osób kończących terapię w MOR
WTD. W miarę wolnych miejsc jest możliwość
przyjęcia osób kończących terapię w innych
ośrodkach.

Liczba miejsc w hostelu: 5
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• grupę wsparcia
• interwencje kryzysowe
• grupy zapobiegania nawrotom.

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• rodziców z dziećmi
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

Stowarzyszenie MONAR.
Hostel dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Oryszewie.
Guzów 96-317, Oryszew Osada 10
Telefon: 46 855 32 45
Fax: 46 855 32 45
e-mail: monar.oryszew@onet.pl

Liczba miejsc w hostelu: 40
Program postrehabilitacyjny obejmuje
grupę wsparcia.

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia

•
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•
•
•
•

rodziców z dziećmi
małżeństwa/pary
osoby uzależnione behawioralnie
cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).

Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN.
NZOZ Ośrodek Readaptacyjny dla Osób
Uzależnionych
Radom 26-600, ul. Łąkowa122
Telefon: 48 360 46 05
Fax: 48 360 46 05
e-mail: karan.radom@interia.pl
www.karan.pl

Liczba miejsc w hostelu: 4
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia.

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 do 34 roku życia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard, internet)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

Schronisko dla Osób Bezdomnych
po Podstawowym Programie Terapii Uzależnień
w Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT
Warszawa 03-042, ul. Marywilska 44a
Telefon: 22 676 99 97 wew. 107
Fax: 22 676 99 97 wew. 102
e-mail: cpb@cpb.waw.pl
www.cpb.waw.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• małżeństwa/pary
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych.
•
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Liczba miejsc w hostelu: 35
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• grupę wsparcia
• pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• pomoc socjalną.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
NOCLEGOWNIE I SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH
Nazwa i dane adresowe placówki
Schronisko dla Młodzieży Defaworyzowanej przy
Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT
Warszawa 03-042, ul. Marywilska 44a
Telefon: 22 676 99 97 wew. 108
Fax: 22 676 99 97 wew. 102
e-mail: cpb@cpb.waw.pl
monar@cpb.waw.pl
www.cpb.waw.pl

Zakres działalności
Liczba miejsc w schronisku: 35
Informacje dodatkowe:
• 6-miesięczny program usamodzielnienia
• Metoda społeczności terapeutycznej.

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 do 30 roku życia
• małżeństwa/pary
• osoby będące w terapii substytucyjnej
• osoby uzależnione.
Specjalistyczne Schronisko dla Osób Bezdomnych Liczba miejsc w schronisku: 15
z Lekkimi Zaburzeniami Psychicznymi w Centrum
Informacje dodatkowe:
Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT
Program wychodzenia z bezdomności dla osób
w terapii leczenia psychiatrycznego.
Warszawa 03-042, ul. Marywilska 44a
Telefon: 22 676 99 97 wew. 107
Fax: 22 676 99 97 wew. 102
e-mail: cpb@cpb.waw.pl
www.cpb.waw.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• małżeństwa/pary
• osoby uzależnione.
Specjalistyczne Schronisko dla Osób
w Programie Substytucyjnym przy Centrum
Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT

Liczba miejsc w schronisku: 15

Warszawa 03-042, ul. Marywilska 44a
Telefon: 22 676 99 97 wew. 107
Fax: 22 676 99 97 wew. 102
e-mail: cpb@cpb.waw.pl
www.cpb.waw.pl
Placówka koedukacyjna.
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Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• małżeństwa/pary
• osoby będące w terapii substytucyjnej.
Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT.
Schronisko dla osób bezdomnych

Liczba miejsc w schronisku: 30

Warszawa 03-042, ul. Marywilska 44a
Telefon: 22 676 99 97 wew. 105
Fax: 22 676 99 97 wew. 102
e-mail: cpb@cpb.waw.pl
www.cpb.waw.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• małżeństwa/pary
• osoby uzależnione
• osoby trzeźwe
• osoby nie wymagające hospitalizacji.
•

Stowarzyszenie MONAR. Krótkoterminowy
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Warszawie
Warszawa 00-223, ul. Wenedów 2
Telefon: 22 425 58 06, 669 778 977
e-mail: wenedow@monar.org
www.monar.org
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 do 60 roku życia
• małżeństwa/pary
• osoby uzależnione („czynni narkomani”)
• osoby będące w terapii substytucyjnej.
•
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Liczba miejsc w noclegowni: 20
Informacje dodatkowe:
Program wczesnej rehabilitacji dla osób uzależnionych, stale lub czasowo bezdomnych, żyjących
z HIV/AIDS ze szczególnym uwzględnieniem osób
z głęboką immunosupresją. Program terapeutyczny oparty o metody poznawczo-behawioralne oraz
metodę społeczności terapeutycznej.
Zakres pomocy:
• nocleg, wyżywienie, utrzymanie higieny osobistej,
• wymiana jednorazowego sprzętu do iniekcji, dystrybucja materiałów opatrunkowych i prezerwatyw
• opieka pielęgniarska, psychiatryczna
• opieka terapeutyczna – terapia indywidualna,
grupowa, zajęcia informacyjno-edukacyjne,
konsultacje psychologiczne
• współpraca z rodziną
• doradztwo socjalne i zdrowotne
• współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości
(policja, sąd, zespoły kuratorskie), Ośrodkami
Pomocy Społecznej, placówkami ochrony zdrowia
(szpital zakaźny, terapia antyretrowirusowa,
programy substytucyjne).

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
PLACÓWKI AMBULATORYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
IM. KS. BP. JÓZEFA NATHANA.
Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi
Branice 48-140, ul. Szpitalna 18
Telefon: 77 403 43 13
Fax: 77 403 43 36
e-mail: branice.odwyk10@wp.pl
Godziny otwarcia placówki:
środa 14.00–18.00
czwartek, piątek 10.00–14.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, seks) przy współwystępowaniu
uzależnienia od substancji psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Zakres działalności
Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.

NS ZOZ B-MED PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ. Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia
• psychoterapia indywidualna
od Alkoholu.
• psychoterapia grupowa
Kędzierzyn-Koźle 47-200, ul. Racławicka 1
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
Telefon: 77 482 47 52
do leczenia
e-mail: bmed@poczta.onet.pl
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
Godziny otwarcia placówki:
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
poniedziałek, czwartek 8.00–20.00
społecznej.
wtorek, piątek 8.00–13.00
środa 8.00–15.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 16 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Konsultacje:
lekarz ogólny

•
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• lekarz psychiatra
osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• lekarz neurolog.
osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie). umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywne – bezpłatnie.

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych.

•

Stowarzyszenie Klub Abstynenta DZIEWIĘĆSIŁ
Kluczbork 46-200, ul. Zamkowa 6
Telefon: 77 418 75 86
e-mail: infi@kluczbork.pl
www.9sil.kluczbork.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, środa 9.00–19.00
wtorek, czwartek 9.00–17.00
piątek 9.00–15.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet).
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• warsztaty rozwoju osobistego.

Dla osób z problemem narkotykowym:
PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW • poradnictwo
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
Niemodlin 49-100, ul. Bohaterów Powstań
społecznej.
Śląskich 34
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
Telefon: 77 460 63 13
• poradnictwo.
Godziny otwarcia placówki:
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
piątek 8.30–12.30
• indywidualne wsparcie w utrzymaniu
Placówka przyjmuje:
abstynencji.
• osoby od 15 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
Konsultacje:
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
• certyfikowany instruktor terapii uzależnień.
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
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FUNDACJA PORADNIA OD-DO
Opole 45-326, ul. Sandomierska 4/1
Telefon: 77 441 75 69
e-mail: fundacja.poradnia.oddo@gmail.com
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 13.00–17.00
wtorek 11.00–16.00
środa 9.00–12.00
czwartek 14.00–17.00
piątek 9.00–15.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• prawnik
• pracownik socjalny.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenie i Terapii
Uzależnień w Opolu
Opole 45-071, ul. Armii Krajowej 9 oficyna 1
Telefon: 77 456 40 44
Fax: 77 456 40 44
e-mail: opole@monar.org
www.opole.monar.org
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, środa, piątek 10.00–18.00
wtorek, czwartek 12.00–20.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
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osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

•
•

warsztaty rozwoju osobistego
warsztaty aktywizacji zawodowej.

Placówka realizuje program rekomendowany:
Candis
• Fred Goes Net
• Unplugged.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– odpłatnie.
NZOZ PORADNIA DS. UZALEŻNIEŃ
Opole 45-326, ul. Sandomierska 4
Telefon: 77 441 75 69
Fax: 77 441 75 69
e-mail: poradnia.opole@gmail.com
www.poradnia.opole.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 7.00–15.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• program leczenia substytucyjnego (metadon,
suboxon)
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
Konsultacje:
lekarz psychiatra

•
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pracownik socjalny
prawnik
doradca zawodowy.

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych
TO CZŁOWIEK w Opolu
Opole 45-368, ul. Ozimska 71 D
Telefon: 77 453 23 38
Fax: 77 453 23 38
e-mail: toczlowiek@eopolszczyzna.pl
www.toczlowiek.eopolszczyzna.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 14.00–19.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Placówka przyjmuje:
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
osoby bez ograniczeń wiekowych
•
poradnictwo
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• grupy wsparcia/edukacyjne
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• psychoterapia grupowa.
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
psychoaktywnych
• grupy wsparcia/edukacyjne
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
• grupy zapobiegania nawrotom
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie). • warsztaty rozwoju osobistego.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

W placówce istnieje możliwość:
wykonania testu na obecność metabolitów
narkotyków w moczu – odpłatnie
• rozpoznania dostarczonej substancji
psychoaktywnej – odpłatnie.
•

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA Dla osób z problemem narkotykowym:
• psychoterapia indywidualna
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W OPOLU
• psychoterapia grupowa
Opole 45-315, ul. Głogowska 37
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
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Telefon: 77 455 25 35
Fax: 77 457 63 64
e-mail: odwykopole@interia.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–20.00
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie: (hazard,
internet, zakupy, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

•
•
•
•

psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
farmakoterapia
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na badania:
• stwierdzające zakażenie HIV
• stwierdzające zakażenie HCV
• stwierdzające zakażenie HBV.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie
ALTERNATYWA S.A.P.R.A.
Punkt Konsultacyjny
Prudnik 48-200, ul. Kościuszki 55A
Telefon: 77 436 47 00
Fax: 77 436 47 00
e-mail: biuro.sapra@gmail.com
www.sapra.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 7.30–19.30
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych

•
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Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo

•
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•

osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny • grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
osoby uzależnione behawioralnie: (hazard,
Dla osób uzależnionych utrzymujących
internet, zakupy, praca, seks)
cudzoziemców mówiących w języku angielskim, abstynencję:
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie). • grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

W placówce istnieje możliwość:
wykonania testu na obecność metabolitów
narkotyków w moczu – bezpłatnie
• rozpoznania dostarczonej substancji
psychoaktywnej – bezpłatnie.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI Krystyna
Kowalska.
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
Strzelce Opolskie 47-100, ul. Kościuszki 35/1
Telefon: 77 550 01 17
e-mail: krystynakowalska5@wp.pl
www.psychoterapia-strzelceop.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, środa 11.00–19.00
wtorek, czwartek 8.00–19.00
piątek 8.00–18.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• warsztaty rozwoju osobistego.
•

Placówka przyjmuje:
osoby od 13 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
Dla osób uzależnionych utrzymujących
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
abstynencję:
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
• terapia indywidualna
internet, zakupy, praca, seks)
• grupy zapobiegania nawrotom
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim, •
warsztaty rozwoju osobistego.
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie)
Placówka wystawia skierowania do:
• oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•
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Konsultacje:
• lekarz psychiatra
• prawnik
• doradztwo finansowe.

PLACÓWKI PROWADZĄCE BADANIA NA OBECNOŚĆ HIV
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

TOWARZYSTWO ROZWOJU RODZINY.
Oddział w Opolu.
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
przy Poradni Przedmałżeńskiej i Rodzinnej

Testy stwierdzające zakażenie wirusem HIV
wykonywane są bezpłatnie.

Opole 45-064, ul. Damrota 6
Telefon: 77 454 48 45

Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Testy przeprowadzane są anonimowo.

Godziny otwarcia placówki:
środa 16.00–19.00

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB DOROSŁYCH
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
IM. KS. BP. JÓZEFA NATHANA.
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia
od Alkoholu

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 31

Branice 48-140, ul. Szpitalna 18
Telefon: 77 403 43 38
Fax: 77 434 03 45
e-mail: branice.odwyk10@wp.pl

•

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby w wieku od 18 roku życia
• osoby z zaburzeniami: lekkie upośledzenie
umysłowe
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
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Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
model Minnesota.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Graczach
Gracze 49-156, ul. XX- lecia PRL 12
Telefon: 77 460 98 19
Fax: 77 460 98 19
e-mail: monar-gracze@tlen.pl
www.monargracze.pl
Placówka dla mężczyzn.
Placówka przyjmuje:
• osoby w wieku od 21 do 35 roku życia
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks), przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku rosyjskim,
ubezpieczonych.
Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Zbicku
Chrząstowice 46-053, Zbicko, ul. Leśna 2
Telefon: 77 402 75 90
e-mail: zbicko@monar.org
www.zbicko.monar.org
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby w wieku od 21 do 36 roku życia
• osoby uzależnione wraz z dziećmi
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet), przy współwystępowaniu uzależnienia
od substancji psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim,
ubezpieczonych.
•

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30–35
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesięcy
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
warsztaty teatralne, muzyczne, zajęcia
sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, biegi
długodystansowe – maratony i inne), obozy
terapeutyczne (kajakarskie, wspinaczkowe,
trekkingowe), uprawa roślin.

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 49
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
grupa terapeutyczna dla kobiet i matek z dziećmi,
nauka jazdy konnej, hodowla koni, zajęcia
sportowe, uprawa warzyw, kursy komputerowe,
grupa teatralna, warsztaty plastyczne.
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PLACÓWKI AMBULATORYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W LEŻAJSKU
Leżajsk 37-300, ul. Leśna 22
Telefon: 17 240 49 42
e-mail: odwyk@op.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek- środa 7.00–13.00
czwartek 8.00–19.00
piątek 8.00–11.55
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych
(odpłatnie).
Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN.
Poradnia Uzależnień
Rzeszów 35-064, ul. Szopena 17
Telefon: 17 862 13 14
Fax: 17 862 13 14
e-mail: karan.rzeszow@op.pl
www.karan.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – czwartek 8.00–15.00
piątek 11.00–20.00
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
132

Zakres działalności
Dla osób z problemem narkotykowym:
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych.

•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Placówka wykonuje testy na obecność
metabolitów narkotyku w moczu – bezpłatnie.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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SP ZOZ CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ.
Oddział Leczenia Uzależnień
Rzeszów 35-201, ul. Kochanowskiego 17
Telefon: 17 858 11 81
Fax: 17 858 11 81
e-mail: cpitu@odwyk.pl
adres: www.uzaleznienia.rzeszow.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – czwartek 7.00–20.00
piątek 7.00–19.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy zapobiegania nawrotom.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej – bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ
W RZESZOWIE.
Poradnia Terapii Uzależnienia od Środków
Psychoaktywnych

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
Rzeszów 35-203, ul. Siemieńskiego 17
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
Telefon: 17 283 23 58, 17 861 16 40, 17 786 30 06 • grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
Fax: 17 861 17 44
do leczenia
e-mail: wotu@pro.onet.pl
• farmakoterapia
www.wotu.ires.pl
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – czwartek 8.00–20.00
piątek 8.00–19.00

•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
•
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• psychoterapia grupowa
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• psychoterapia indywidualna.
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• grupy wsparcia/edukacyjne
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
• psychoterapia indywidualna.
internet, praca, zakupy, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
Konsultacje:
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
• lekarz psychiatra.

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu.
Spotkania grupy Anonimowych Narkomanów:
czwartek godz. 18.00.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo.

Stalowa Wola 37-450, ul. Hutnicza 8
Telefon: 15 842 79 60
e-mail: poradnia.stalowawola@monar.org

•

Godziny otwarcia placówki:
wtorek, czwartek, piątek 8.00–13.00
środa 12.00–17.00
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
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Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

Realizacja programu rekomendowanego:
Fred Goes Net
• Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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•

•

osoby uzależnione behawioralnie przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

PLACÓWKI PROWADZĄCE BADANIA NA OBECNOŚĆ HIV
Nazwa i dane adresowe placówki
PUNKT KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNY
ANONIMOWEGO i BEZPŁATNEGO TESTOWANIA
w KIERUNKU HIV/AIDS w Rzeszowie
Rzeszów 35-082, ul. Podkarpacka 1
Telefon: 602 677 051
e-mail: waldek_epid@wp.pl
Godziny otwarcia placówki:
czwartek 16.00–19.00 – pobór krwi do badań
i wydawanie wyników
piątek 16.00–18.00 – wydawanie wyników

Zakres działalności
Test stwierdzający zakażenie HIV jest wykonywany
bezpłatnie.
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.
W placówce test stwierdzający zakażenie wirusem
HIV mogą wykonać cudzoziemcy mówiący
w języku angielskim, rosyjskim.

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN.
NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej
Rzeszów 35-064, ul. Targowa 9A
Telefon: 17 852 86 48
Fax: 17 852 86 48
e-mail: karan.rzeszow@op.pl
www.karan.pl
Placówka przyjmuje wyłącznie mężczyzn.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 16 roku życia
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard) przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych

Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 25
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 13–18 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• wyższej (studia).
•

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
gimnazjum.

•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
Trening Zastępowania Agresji.

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB DOROSŁYCH
Nazwa i dane adresowe placówki
SP ZOZ CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ.
Oddział Leczenia Uzależnień
Rzeszów 35-201, ul. Kochanowskiego 17
Telefon: 17 85 81 181
Fax:17 85 81 181
adres e-mail: cpitu@odwyk.pl
www.uzaleznienia.rzeszow.pl

Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 20
Główny model pracy placówki:
• społeczność terapeutyczna
• model behawioralno-poznawczy.

Placówka koedukacyjna
Placówka przyjmuje:
• osoby od 25 do 65 roku życia
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN.
NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej.
Hostel Postrehabilitacyjny
Rzeszów 35-064, ul. Targowa 9A
Telefon: 17 852 86 48
Fax: 17 852 86 48
e-mail: karan.rzeszow@op.pl
www.karan.pl
Placówka dla mężczyzn.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
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Zakres działalności
Liczba miejsc w hostelu: 8
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia
• możliwość kontynuowania psychoterapii
indywidualnej
• grupę zapobiegania nawrotom.
•
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PLACÓWKI AMBULATORYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
NZOZ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGOPORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
Augustów 16-300, ul. Szpitalna 12 A
Telefon: 87 643 28 18
Fax: 87 643 28 16
e-mail: las69@op.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–18.00
sobota 8.00–13.00

Zakres działalności
Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Placówka przyjmuje:
• osoby od 12 roku życia
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• poradnictwo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• grupy wsparcia/edukacyjne.
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
psychoaktywnych
• grupy zapobiegania nawrotom.
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie). Konsultacje:
• lekarz psychiatra.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– płatnie, bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna
w Białymstoku
Białystok 15-814, ul. gen. Berlinga 8
Telefon: 85 651 65 64
e-mail: pk@monarbialystok.pl
www.monarbialystok.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 9.00–17.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• Szkoła dla Rodziców.
•
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Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• warsztaty rozwoju osobistego
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
Placówka realizuje program rekomendowany:
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psycholog.
•

Placówka wystawia skierowania na badania:
stwierdzające zakażenia HIV
• stwierdzające zakażenia HCV
• stwierdzające zakażenia HBV.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów rehabilitacyjnych
• oddziałów detoksykacyjnych
• oddziałów psychiatrycznych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Stowarzyszenie DROGA.
Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży
i Dorosłych ETAP
Białystok 15-464, ul. Włókiennicza 7
Telefon: 85 744 52 24, 85 744 50 26
Fax: 85 744 52 24
e-mail: etap@stowarzyszeniedroga.ayz.pl
www.stowarzyszeniedroga.pl

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
Godziny otwarcia placówki:
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu
• konsultacje prawne
i współuzależnienia dla dzieci i młodzieży.
• programy Fred goes net, CANDIS
poniedziałek – piątek 8.00–20.00
• terapia środowiskowa
Placówka przyjmuje osoby w wieku do 18 roku życia. • społeczność terapeutyczna
• terapia zajęciowa.
Poradnia terapii uzależnień od substancji
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
psychoaktywnych.
• poradnictwo
poniedziałek – piątek 8.00–20.00
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa
Placówka przyjmuje osoby bez ograniczeń
wiekowych.
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Oddział dzienny terapii uzależnienia
od substancji psychoaktywnych:
poniedziałek – piątek 15.00–20.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 13 do 24 roku życia
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie: (hazard,
internet)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

•
•
•

terapia indywidualna, rodzinna, małżeńska
treningi umiejętności
wykłady otwarte.

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
warsztaty rozwoju osobistego
• treningi umiejętności
• warsztaty komunikacji (Porozumienie bez
Przemocy NVC).
•

Realizacja programów rekomendowanych:
Program Fred Goes Net
• Candis.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Spotkania grupy Anonimowych Narkomanów
piątek. 19.00–21.00.
Spotkania grupy Anonimowych Hazardzistów
piątek 18.00–20.00.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów rehabilitacyjnych
• oddziałów detoksykacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
WOJEWÓDZKI OŚRODEK PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALEŻNIEŃ W ŁOMŻY.
Poradnia Uzależnień
Łomża 18-400, ul. Rybaki 3
Telefon: 86 216 28 20, 86 216 67 03
Fax: 86 216 28 20
e-mail: wopitu@poczta.onet.pl
www.wopitu.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–20.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
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Konsultacje:
Placówka przyjmuje:
• osoby od 12 roku życia
• lekarz psychiatra.
• osoby z problemem narkotykowym
Placówka wystawia skierowania do:
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard, internet) • oddziałów detoksykacyjnych.
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA
OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
Suwałki 16-400, ul. Reja 67 a
Telefon: 87 562 64 54
Fax: 87 562 64 02
e-mail: sekretariat@spspzoz.pl
www.spspzoz.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – środa 7.30–20.00
czwartek, piątek 7.30–19.35
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie: (hazard,
internet)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• terapia indywidualna.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów rehabilitacyjnych
• oddziałów detoksykacyjnych.
•

PLACÓWKI PROWADZĄCE BADANIA NA OBECNOŚĆ HIV
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

Stowarzyszenie FAROS
Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny przy
Ośrodku Diagnostyczno-Badawczym Chorób
Przenoszonych Drogą Płciową

Testy stwierdzające zakażenie wirusem HIV
wykonywane są bezpłatnie.

Białystok 15-879, ul. Św. Rocha 3
Telefon: 85 746 04 54

Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, środa 15.00–18.00
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PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Nazwa i dane adresowe placówki
Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii
Uzależnień METANOIA
Czarna Białostocka 16-020, ul. Chmielnik 15
Telefon: 85 710 32 41
Fax: 85 710 32 41
e-mail: metanoia@caritas.pl
metanoia.caritas.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 13 do 19 roku życia osoby uzależnione
wraz z ich dziećmi
• małżeństwa bądź pary
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum.
•

Nauka szkolna poza ośrodkiem:
szkoła ponadgimnazjalna.

•

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
uprawa roślin, nauka umiejętności przydatnych
w życiu, uprawianie sportów.

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB DOROSŁYCH
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Zaczerlanach
Choroszcz 16-207, ul. Zaczerlany 25
Telefon: 85 719 33 14
Fax: 85 652 62 34
e-mail: bmonaro2@gmail.com
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 do 50 roku życia
• osoby uzależnione wraz z ich dziećmi
• małżeństwa bądź pary
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia

Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 27
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• powyżej 18 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 o przeciwdziałaniu narkomanii.
Nauka szkolna poza ośrodkiem:
szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•
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•
•
•

•

osoby z zaburzeniami: współistniejące
zaburzenia psychotyczne
osoby niepełnosprawne ruchowo
osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
cudzoziemców ubezpieczonych
i nieubezpieczonych (odpłatnie).

WOJEWÓDZKI OŚRODEK PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALEŻNIEŃ W ŁOMŻY.
Ośrodek Terapii Uzależnień
Łomża 18-400, ul. Rybaki 3
Telefon: 86 216 28 20, 86 216 67 03
Fax: 86 216 28 20
e-mail: wopitu@poczta.onet.pl
www.wopitu.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•
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Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
zajęcia sportowe (własna stadnina), zajęcia
kulturalne (kino domowe, bogata filmoteka),
hodowla zwierząt, uprawa roślin. W ośrodku
obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna
• model behawioralno-poznawczy.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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PLACÓWKI AMBULATORYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
Ośrodek Wsparcia Psychicznego PROMEDICA

Zakres działalności

Chojnice 89-600, ul. Młodzieżowa 35
Telefon: 52 396 74 87
Fax: 52 397 40 33
e-mail: info@promedicachojnice.pl
www.promedicachojnice.pl

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.

Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–19.00

•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.

Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
Dla osób uzależnionych utrzymujących
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
abstynencję:
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
• grupy wsparcia/edukacyjne
internet, zakupy, praca, seks)
• grupy zapobiegania nawrotom
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
• warsztaty rozwoju osobistego
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie). • warsztaty aktywizacji zawodowej.
Konsultacje:
lekarz ogólny
• lekarz psychiatra.
•

Placówka wystawia skierowania na:
badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
•

W placówce istnieje możliwość:
wykonania testu na obecność metabolitów
narkotyków w moczu – płatnie
• rozpoznania dostarczonej substancji
psychoaktywnej – płatnie.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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OŚRODEK PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W CZERSKU
Czersk 89-650, ul. Dworcowa 15
Telefon: 52 398 92 42
Fax: 52 398 92 42
e-mail: opirpa@o2.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 16.00–19.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 do 24 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny.
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ
I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH
Człuchów 77-300, ul. Szczecińska 31
Telefon: 59 834 22 81 w.386
Fax: 59 834 24 59
e-mail: spzozczluchow@wp.pl
www.spzoz-czluchow.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–20.00
wtorek 14.00–17.00
środa 11.00–17.00
czwartek 8.00–16.00
piątek 11.00–18.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, seks)
• cudzoziemców ubezpieczonych.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• grupy wstępne/edukacyjne motywujące
do leczenia
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Konsultacje:
psycholog.

•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom.
Konsultacje:
lekarz psychiatra
• lekarz ogólny.
•

W placówce istnieje możliwość:
wykonania testu na obecność metabolitów
narkotyków w moczu –bezpłatnie
i odpłatnie
• rozpoznania dostarczonej substancji
psychoaktywnej – bezpłatnie i odpłatnie.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•
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Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Gdańsku
Gdańsk 80-282, ul. Srebrniki 9
Telefon: 58 302 04 42
Fax: 58 302 63 89
e-mail: gdanskporadnia@monar.org
www.monar.org
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 9.00–20.00
sobota 10.00–14.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• program wymiany igieł i strzykawek
• konsultacje prawne.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Placówka przyjmuje:
osoby od 16 roku życia
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• grupy wsparcia/edukacyjne
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• warsztaty rozwoju osobistego
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
Konsultacje:
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim, • lekarz psychiatra.
włoskim.
W placówce istnieje możliwość:
• wykonania testu na obecność metabolitów
narkotyków w moczu
• rozpoznania dostarczonej substancji
psychoaktywnej.
•

Testy na obecność metabolitów narkotyków
w moczu wykonuje się sporadycznie, głównie
w ramach kontraktu w programie dla osób
z nakazem leczenia. Możliwość zakupu testów.
Spotkania grupy Anonimowych Narkomanów
środa 17.30
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•
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Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE. Poradnia
Ambulatoryjna Leczenia Uzależnień
i Współuzależnienia
Miastko 77-200, ul. Gen. Maczka 10
Telefon: 59 857 02 67
Fax: 59 85702 64
e-mail: biuromisji@teenchallange.pl
www.teenchallange.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, środa, czwartek 15.00–16.00
wtorek, piątek 15.00–18.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Placówka przyjmuje:
• osoby od 13 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• grupy wsparcia/edukacyjne
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
• grupy zapobiegania nawrotom
współwystępowaniu uzależnienia od substancji • warsztaty rozwoju osobistego
psychoaktywnych
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie). Konsultacje:
• lekarz psychiatra.
• lekarz ogólny.
Placówka wykonuje testy na obecność
metabolitów narkotyków w moczu – bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA
NARKOMANII. Oddział Słupsk
Słupsk 76-200, ul. H. Sienkiewicza 7/30
Telefon: 59 840 14 60; 665 209 814
Fax: 59 840 14 60
e-mail: ptzn.slupsk@wp.pl
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków.
•
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Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, środa 10.00–19.00
wtorek 10.00–15.00
czwartek 10.00–19.30
piątek 10.00–15.00

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
Placówka przyjmuje:
• osoby od 11 roku życia
• grupy zapobiegania nawrotom.
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
substancji psychoaktywnej – bezpłatnie.
internet)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Stowarzyszenie MROWISKO. Młodzieżowy
Ośrodek Terapeutyczny. Poradnia
Sopot 81-810, Aleja Niepodległości 817A
Telefon: 58 550 26 69; 505 165 924
Fax: 58 550 26 69
e-mail: poradnia@mrowisko.org.pl
www.motsopot.org
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 9.00–20.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej
uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
Placówka przyjmuje:
• poradnictwo
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• grupy wsparcia/edukacyjne
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• psychoterapia grupowa.
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
internet, zakupy, praca, seks)
• grupy wsparcia/edukacyjne
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
• grupy zapobiegania nawrotom
ubezpieczonych i nieubezpieczonych
• warsztaty rozwoju osobistego
(odpłatnie).
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
Realizacja programów rekomendowanych:
FreD Goes Net
• Candis.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•
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Placówka wystawia skierowania do:
• oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
SP ZOZ PRZYCHODNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM.
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
Starogard Gdański 83-200, ul. Chopina 9
Telefon: 58 562 94 93, 58 562 71 95
Fax: 58 562 94 93
e-mail: opirpa_starogardgdanski@wp.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 7.30–20.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• uzależnienia behawioralne.
•

Placówka przyjmuje:
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• poradnictwo
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• grupy wsparcia/edukacyjne
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• psychoterapia grupowa
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
• leczenie rodzin osób uzależnionych (dzieci,
internet, zakupy, praca, seks)
młodzież, dorośli współuzależnieni, przemoc,
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
DDA, dzieci molestowane, wsparcie dla rodziców
nieubezpieczonych (odpłatnie).
uzależnionych dzieci).
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego
• warsztaty radzenia sobie ze złością (przemocą)
• treningi asertywności
• treningi umiejętności wychowawczych
i społecznych.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• certyfikowany konsultant ds. przemocy
• pracownik socjalny
• radca prawny
• specjalista ds. diagnozy i terapii dzieci
wykorzystywanych seksualnie.
•
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W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
• oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży
Uzależnionej SILOE
Starogard Gdański 83-200, os. 60-lecia ONP 14
Telefon: 58 562 31 74
Fax: 58 562 31 74
e-mail: pksiloe@wp.pl
www.pksiloe.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–15.00
sobota 8.00–15.00 (jedna sobota w m-cu)

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program wymiany igieł i strzykawek
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Placówka wystawia skierowania na:
badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
•

Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
Placówka wystawia skierowania do:
• oddziałów detoksykacyjnych
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji • ośrodków rehabilitacyjnych.
psychoaktywnych
Placówka prowadzi program profilaktyczno• cudzoziemców.
-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
•

PLACÓWKI PROWADZĄCE BADANIA NA OBECNOŚĆ HIV
Nazwa i dane adresowe placówki
Fundacja POMORSKI DOM NADZIEI
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy
Przychodni Ambulatoryjnej Pomorskiego
Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy

Zakres działalności
Testy stwierdzające zakażenie wirusem HIV
wykonywane są bezpłatnie.
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.
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Gdańsk 80-214, ul. Smoluchowskiego 18
(budynek G)
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 16.00–20.00
czwartek 16.00–20.00
PUNKT KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNY
ANONIMOWYCH, BEZPŁATNYCH BADAŃ
w KIERUNKU ZAKAŻENIA HIV w Słupsku
Słupsk 76-200, ul. Tuwima 23
e-mail: ptoz@psse.slupsk.pl

Testy stwierdzające zakażenie wirusem HIV
wykonywane są bezpłatnie.
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Godziny otwarcia placówki:
wtorek 15.00–18.00
czwartek 15.00–18.00

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Nazwa i dane adresowe placówki
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia
SOLIDARNI PLUS.
EKO SZKOŁA ŻYCIA w Wandzinie
Człuchów 77-300, Wandzin
Telefon: 59 832 34 13
Fax: 59 849 11 42
e-mail: ekoszkolazycia@poczta.onet.pl
www.wandzin.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 16 roku życia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie
umysłowe
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 170
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

•
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Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające poza standard leczenie
stacjonarnego:
ekologiczne gospodarstwo rolne, hodowle
zwierząt, uprawa roślin, przetwórstwo owoców
i warzyw, nauka umiejętności przydatnych
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w życiu, kursy zawodowe, warsztat: budowlany,
mechaniczny, stolarski, terapia zajęciowa,
profilaktyka HIV/AIDS, program postrehabilitacyjny,
hostel mieszkania readaptacyjne.
Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku
Gdańsk 80-298, ul. Agrarna 2
Telefon: 58 349 46 90, 349 49 54
Fax: 58 349 46 90
e-mail: matarnia@monar.org
www.monar-gdansk.com.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 13 do 20 roku życia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie
umysłowe
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.
•

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 40
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy
• 13–18 miesięcy.
Model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum.
•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające poza standard leczenie
stacjonarnego:
kursy zawodowe (budowlane), zajęcia taneczne,
teatralne, muzyczne, uprawa roślin.

Centrum Leczenia Uzależnień ZAPOWIEDNIK
w Opaleniu
Opalenie 83-136, ul. Hutten-Czapskiego 49
Telefon: 58 535 48 52
Fax: 58 535 48 53
e-mail: zapowiednik@zapowiednik.pl
www.zapowiednik.pl
Placówka koedukacyjna.

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym:
2 oddziały po 34 miejsca
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
13–18 miesięcy.

•

Model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
•
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Placówka przyjmuje:
• osoby od 16 roku życia
• osoby uzależnione wraz z ich dziećmi
• małżeństwa, pary, rodzeństwa
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).

•

Towarzystwo MROWISKO.
Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 14

Sopot 81-810, Aleja Niepodległości 817A
Telefon: 58 550 26 69; 508 352 257
Fax: 58 550 26 69
e-mail: poradnia@mrowisko.org.pl
www.motsopot.org
Placówka koedukacyjna.

•

szkoła ponadgimnazjalna
szkoła wyższa (studia).

Działania wykraczające poza standard leczenie
stacjonarnego:
kort tenisowy, siłownia, boisko do piłki siatkowej
i nożnej, ścianka wspinaczkowa, kuźnia, sala
muzyczna, odbywają się spływy kajakowe i obozy,
uprawa roślin (ogród, folia).

Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.
•

Placówka przyjmuje:
osoby od 12 do 18 roku życia
Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• szkoła podstawowa
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• gimnazjum
• osoby uzależnione behawioralnie przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji • szkoła ponadgimnazjalna.
psychoaktywnych
Placówka prowadzi program profilaktyczno• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
szkodliwie skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
•

Działania wykraczające poza standard leczenie
stacjonarnego:
nauka umiejętności przydatnych w życiu
– gastronomia, krawiectwo.

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB DOROSŁYCH
Nazwa i dane adresowe placówki
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia
SOLIDARNI PLUS.
EKO SZKOŁA ŻYCIA w Wandzinie
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Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 170
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
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Człuchów 77-300, Wandzin
Telefon: 59 832 34 13
Fax: 59 849 11 42
e-mail: ekoszkolazycia@poczta.onet.pl
www.wandzin.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 16 roku życia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie
umysłowe
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca, seks).

Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE.
Chrześcijański Ośrodek dla Osób
Uzależnionych
Dretyń 77-203, Broczyna 11
Telefon: 59 858 16 60
Fax: 59 858 16 88
e-mail: biuromisji@teenchallenge.pl
www.teenchallenge.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18–55 roku życia
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•

Model pracy placówki:
• społeczność terapeutyczna.
Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Działania wykraczające poza standard leczenie
stacjonarnego:
ekologiczne gospodarstwo rolne, hodowle
zwierząt, uprawa roślin, przetwórstwo owoców
i warzyw, nauka umiejętności przydatnych
w życiu, kursy zawodowe, warsztat: budowlany,
mechaniczny, stolarski, terapia zajęciowa,
profilaktyka HIV/AIDS, program postrehabilitacyjny,
hostel mieszkania readaptacyjne.
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 22
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Działania wykraczające poza standard leczenie
stacjonarnego:
nauka umiejętności przydatnych w życiu, nauka
umiejętności interpersonalnych, sport.
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Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE.
Chrześcijański Ośrodek dla Osób
Uzależnionych
Koczała 77-220, Łękinia 17
Telefon: 59 857 48 85
Fax: 59 857 48 85
e-mail: biuromisji@teenchallenge.pl
www.teenchallenge.pl
Placówka tylko dla mężczyzn.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18–55 roku życia
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
W SMAŻYNIE
Szemud 84-217, Smażyno 9
Telefon: 58 676 82 01
Fax: 58 676 82 72
e-mail: sekretariat.smazyno@wotu.pl
www.smazyno.eu
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 21 roku życia
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•
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Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 85
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające poza standard leczenie
stacjonarnego:
nauka umiejętności przydatnych w życiu, nauka
umiejętności interpersonalnych, sport.

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 40
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•
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HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia
SOLIDARNI PLUS w Gajkach
Noclegownia.
Gajki 76-206, ul. Gajki 3
Telefon: 59 814 12 50; 608 401 284
e-mail: gajki@tlen.pl
www.gajki.eu
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 20 do 60 roku życia
• pary
• osoby bezdomne z towarzyszącym
uzależnieniem od narkotyków, alkoholu.

Zakres działalności
Liczba miejsc w noclegowni: 20–25
Warunkiem przyjęcia do placówki jest skierowanie
z Ośrodka Pomocy Społecznej z decyzją refundacji
kosztów pobytu (18 zł/doba).
Przeciwwskazania do przyjęcia: schizofrenia,
stany paranoidalne, ograniczenia psychoruchowe
wymagające pomocy innych osób.
Pomoc w zakresie:
zakwaterowanie (meldunek tymczasowy)
• wyżywienie (cztery posiłki, główne z możliwością
dostępu do kuchni i produktów przez całą dobę
• wsparcie terapeutyczne – rozmowy indywidualne
z terapeutą, grupa warsztatowo-terapeutyczna,
spotkania grupowe poranne, spotkania
interwencyjne w zależności od potrzeb
• wsparcie socjalno-bytowe: pomoc w regulacji
spraw urzędowych (pisanie pism, wniosków
itp.), wyrabianie potrzebnych dokumentów
• wsparcie medyczne doraźne: pomoc w uzyskaniu
orzeczenia o niepełnosprawności, organizowanie
wizyt u lekarzy specjalistów na terenie Gminy
Słupsk, regularny kontakt z asystentem osoby
niepełnosprawnej (kontrola RR, wagi).
• dobrowolne uczestnictwo w zajęciach
hipoterapii: prace stajenne, jazda konna.
•

Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE. Hostel Re-Entry Liczba miejsc w hostelu: 8
Miastko 77-200, ul. Gen. Maczka 10
Telefon: 59 857 02 67
Fax: 59 857 02 64
e-mail: biuromisji@teenchallenge.pl
www.teenchallenge.pl

Program postrehabilitacyjny obejmuje:
pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia.
•

Placówka tylko dla mężczyzn.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 do 55 roku życia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych.
•
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PLACÓWKI AMBULATORYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii
Młodzieży NADZIEJA.
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień Nadzieja
Bielsko-Biała 43-300, ul. Zapora 100
Telefon: 725 030 122
*FreD goes net: 721 020 122
Telefon zaufania: 33 812 26 67
Fax: 33 487 67 34
e-mail: osrodek@nadzieja.bielsko.pl
www.nadzieja.bielsko.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 15.00–19.00
wtorek, czwartek 16.00–19.00
środa 14.00–18.00
piątek 9.00–13.00

Zakres działalności
Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom.
•

Placówka przyjmuje:
• osoby od 10 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
Realizacja programu rekomendowanego:
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• FreD Goes Net.
• osoby uzależnione behawioralnie cudzoziemców
Konsultacje:
mówiących w języku polskim, ubezpieczonych
• prawnik
i nieubezpeiczonych (odpłatnie).
• pracownik socjalny.

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– płatnie.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień. ŚLĄSKA
FUNDACJA BŁĘKITNY KRZYŻ
Bielsko-Biała 43-300, ul. Mostowa 1
Telefon: 33 822 79 83
Fax: 33 822 79 83
e-mail:motubb@bk-europe.pl
www.bk-europe.com.pl
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•
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Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–20.00
sobota 8.00–13.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard
internet, praca, zakupy, seks).
GMINNE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
w Bieruniu przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Bieruniu
Bieruń 43-155, ul. Jagiełły 1
Telefon: 32 216 27 88
Fax: 32 216 21 76
e-mail: gcpu@op.pl
www.mops.bierun.pl
Godziny otwarcia placówki:
czwartek 16.00–18.00

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy zapobiegania nawrotom.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• lekarz ogólny.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków terapii uzależnień.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne.

•

Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

Fundacja DOM NADZIEI.
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Bytom 41-900, ul. Ks. Koziołka 3
Telefon: 32 286 06 23, 32 793 66 47
Fax: 32 286 06 23
e-mail: biuro@domnadziei.pl
www.domnadziei.pl

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków.
•

Placówka przyjmuje:
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• poradnictwo
• osoby z podwójną diagnozą
• grupy wsparcia/edukacyjne.
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
• warsztaty rozwoju osobistego.
internet, praca, zakupy, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•
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Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM. Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
Punkt Konsultacyjny do Spraw Narkomanii
• psychoterapia indywidualna
Cieszyn 43-400, ul. Ks. Janusza 3
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
Telefon: 33 479 54 55
• konsultacje prawne
Fax: 33 479 54 55
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
e-mail: cpeitkontakt@bycrazem.com
społecznej.
www.bycrazem.com
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
Godziny otwarcia placówki:
• poradnictwo.
wtorek 14.00–16.00
Dla osób uzależnionych utrzymujących
środa 15.00–20.00
abstynencję:
czwartek 12.00–17.00
• warsztaty rozwoju osobistego.
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (internet).
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ
OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ
Chorzów 41-500, ul. Zjednoczenia 10
Telefon: 32 34 63 613, 32 34 63 693
e-mail: bozeke@wp.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–17.00
sobota, niedziela 10.00–16.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna (dla pacjentów
programu substytucyjnego)
• psychoterapia grupowa (dla pacjentów
programu substytucyjnego)
• program wymiany igieł i strzykawek
• program leczenia substytucyjnego
(metadon).
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
Konsultacje:
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• lekarz ogólny (dla pacjentów Programu
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim,
Substytucyjnego)
rosyjskim, ubezpieczonych.
• lekarz psychiatra (dla pacjentów Programu
Substytucyjnego).
•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
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Placówka wystawia skierowania do:
• oddziałów detoksykacyjnych (dla pacjentów
Programu Substytucyjnego)
• ośrodków rehabilitacyjnych (dla pacjentów
Programu Substytucyjnego)
MIEJSKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ
Czechowice-Dziedzice 43-502, ul. Nad Białką 1b
Telefon: 32 215 97 40
Fax: 32 215 97 40
e-mail:motuczdz@bk-europe.pl
www.bk-europe.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–20.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks, pornografia,
jedzenie)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
• cudzoziemców ubezpieczonych
• cudzoziemców nieubezpieczonych, prywatnie
płacących za leczenie.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy zapobiegania nawrotom.

•

Konsultacje:
lekarz ogólny
• lekarz psychiatra
• prawne
• doradztwo finansowe
• psychologiczne.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin
i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych POWRÓT z U.
Oddział Wojewódzki.
Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji
Psychoaktywnych
Częstochowa 42-200, ul. Wiolinowa 1
Telefon: 34 324 60 97
Fax: 34 324 60 97
e-mail: powrotzu34@gmail.com
www.powrotzu-czestochowa.pl

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
•
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Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – środa 15.00–19.00
czwartek 9.00–19.00
piątek 10.00–16.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks, pornografia,
jedzenie)
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim
ubezpieczonych.

•

współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa
• psychoterapia indywidualna.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• indywidualna aktywizacja zawodowa.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• pracownik socjalny
• doradztwo zawodowe.
•

Placówka wystawia skierowania na:
badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej – bezpłatnie.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Dla osób z problemem narkotykowym:
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień • poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
Częstochowa 42-200, ul. Wolności 44/19
• psychoterapia grupowa
Telefon: 34 36548 99
• farmakoterapia
Fax: 34 365 48 99
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
e-mail: poradnia@monar.czest.pl
• program wymiany igieł i strzykawek
www.monar.czest.pl
• punkt drop-in
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Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, środa 8.30–15.00
wtorek 8.30–18.00
czwartek 10.30–20.00
piątek 8.30–19.00
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks)
• cudzoziemców ubezpieczonych.

•
•
•

konsultacje prawne
współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
inne: konsultacje z doradcą zawodowym
i finansowym.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psycholog
• prawnik
• doradca zawodowy
• doradca finansowy
• pracownik socjalny.
•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Fundacja DROGA.
Ośrodek Edukacji Profilaktyki i Psychoterapii
Droga. Poradnia Terapii Uzależnień
od Substancji Psychoaktywnych

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
Dąbrowa Górnicza 41-308, ul. Piłsudskiego 92/56
do leczenia
•
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Telefon: 32 268 50 67
e-mail: fundacjadroga@gmail.com
www.fundacjadroga.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 11.00–17.00
wtorek 11.00–12.00
środa, czwartek 12.00–16.00
piątek 12.00–13.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku
rosyjskim, bułgarskim, ubezpieczonych
i nieubezpieczonych (odpłatnie).

•
•
•

farmakoterapia
konsultacje prawne
współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej – bezpłatnie.
•

Spotkania grupy Anonimowych Narkomanów:
czwartek godz. 18:00.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego
Stylu Życia SZANSA.
Pracownia Profilaktyki i Interwencji
Kryzysowej SZANSA
Gliwice 44-100, ul. Kościuszki 35/1
Telefon: 32 230 32 47
Fax: 32 230 32 47
e-mail: biuro@nzozszansa.pl
www.nzozszansa.pl
Godziny otwarcia placówki:
wtorek 9.00–19.00
czwartek 9.00–12.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 13 roku życia

•
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• terapia indywidualna.
Realizacja programu rekomendowanego:
Candis.

•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
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•
•
•
•

osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
osoby uzależnione behawioralnie (hazard, internet)
cudzoziemców mówiących w języku polskim.

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia
Uzależnień FAMILIA Sp. z o.o.
Poradnia Leczenia Uzależnień, Oddział
Dzienny dla Osób Uzależnionych od Substancji
Psychoaktywnych (podwójna diagnoza)
Gliwice 44-100, ul. Dębowa 5
Telefon: 32 231 86 15
Fax: 32 270 37 58
e-mail: czpilu@mp.pl
www.familia.org.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, środa, czwartek 8.00–18.00
wtorek, piątek 8.00–15.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
Placówka przyjmuje:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• osoby od 18 roku życia
• psychoterapia grupowa.
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard, internet)
• grupy wsparcia/edukacyjne
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
• grupy zapobiegania nawrotom
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie). • warsztaty rozwoju osobistego
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
NS ZOZ NEURO-MED.
Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnień.
Poradnia Terapii Uzależnienia od Środków
Psychoaktywnych Innych niż Alkohol
Jastrzębie Zdrój 44-330, ul. Dębowa 20

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
•
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Telefon: 32 476 73 55
Fax: 32 476 73 55
e-mail: neuromed.jas@gmail.com
www.neuro-med.eu
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 9.00–17.00
wtorek 8.00–17.00
środa, czwartek 8.00–20.00
piątek 8.00–15.00

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Realizacja programu rekomendowanego:
Candis.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks, jedzenie)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych.
ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI
SPECJALISTYCZNYCH W KATOWICACH.
Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji
Psychoaktywnych
Katowice 40-038, ul. Powstańców 31
Telefon: 32 209 11 81, 32 343 41 14
Fax: 32 209 11 81, 32 343 41 14
e-mail: uzaleznienia@zwps.pl
www.zwps.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, środa 8.00–18.00
wtorek, czwartek, piątek 8.00–16.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• terapia indywidualna.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• warsztaty rozwoju osobistego
• psychoterapia indywidualna.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych.

•
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Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA
NARKOMANII. Oddział Katowice. Punkt
konsultacyjny
Katowice 40-009, ul. Warszawska 19
Telefon: 32 206 82 17
e-mail: tzn.katowice@neostrada.pl
www.ptzn.katowice.pl

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
•

Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 15.00–19.00 Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
środa 10.00–13.00
• poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
Placówka przyjmuje:
• psychoterapia grupowa.
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• grupy zapobiegania nawrotom.
• osoby uzależnione behawioralnie.
Realizacja programu rekomendowanego:
• Fred Goes Net.
WSPÓLNOTA DOBREGO PASTERZA. Punkt
Pomocy Kryzysowej
Katowice 40-083, ul. Opolska 9
Telefon: 32 253 86 40
e-mail: wspolnota@dobregopasterza.pl
www.dobregopasterza.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, wtorek 10.00–18.00
czwartek 12.00–20.00
środa, piątek – praca w środowisku
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks).
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• porady lekarskie.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• wsparcie duchowa i duszpasterskie
• mediacje rodzinne.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• wsparcie indywidualne
• opieka duchowa i duszpasterska.
•
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Konsultacje:
• lekarz ogólny.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB
UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

•

Knurów 44-190, ul. Dworcowa 38 a (pokój 209)
Telefon: 32 339 23 12
e-mail: pz@knurow.pl

•

Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – sobota 14.00–18.00
niedziela 9.00–13.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psychoterapeuta.
•

Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet).
•

NZOZ MENS SANA
Mysłowice 41-400, ul. Rynek 8
Telefon: 32 222 29 07
Fax: 32 222 29 07
e-mail: osrodek@mens-sana.pl
www.mens-sana.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – czwartek 8.00–20.00
piątek 8.00–17.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Placówka przyjmuje:
osoby od 16 roku życia
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• poradnictwo.
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
internet, zakupy)
• grupy zapobiegania nawrotom
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
• warsztaty rozwoju osobistego.
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
Konsultacje:
• lekarz psychiatra
• lekarz neurolog.
•
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W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej – bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

SP ZAKŁAD TERAPII UZALEŻNIEŃ
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W SIEMIANOWICACH
ŚLĄSKICH
Siemianowice Śląskie 41-106, Al. Młodych 16
Telefon: 32 765 41 38, 606 699 674
Fax: 32 765 41 38
e-mail: kontakt@uzaleznienia.siemianowice.pl
www.uzaleznienia.siemianowice.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – niedziela 7.00–20.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks, gry video,
patologiczne kłamstwo)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• konsultacje psychologa-seksuologa
klinicznego, doradcy finansowego,
psychiatry-seksuologa
• obozy rehabilitacyjno-terapeutyczne,
• porady specjalisty ds. przeciwdziałania
przemocy
• warsztaty rozwoju osobistego.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa
• terapia indywidualna
• terpia grupowa dla dorosłych dzieci osób
z problemem narkotykowym
• konsultacje psychologa-seksuologa klinicznego,
doradcy finansowego, psychiatry-seksuologa
• obozy rehabilitacyjno-terapeutyczne
• porady specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy
• porady prawnika
• warsztaty rozwoju osobistego.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego
•
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•
•
•
•

konsultacje psychologa-seksuologa klinicznego,
doradcy finansowego, psychiatry-seksuologa
obozy rehabilitacyjno-terapeutyczne
porady specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy
porady prawnika.

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psycholog-seksuolog kliniczny
• lekarz specjalista psychiatra-seksuolog.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej – bezpłatnie.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych.

•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
SP ZOZ TARNOGÓRSKI OŚRODEK TERAPII
UZALEŻNIEŃ, PROFILAKTYKI I POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ
Tarnowskie Góry 42-600, ul. Karłuszowiec 11
Telefon: 32 769 00 01, 769 00 02, 383 15 30
Fax: 32 769 00 01
e-mail: totu-zoz@wp.pl
www.to-tu.eu
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – czwartek 8.00–20.00
piątek 8.00–18.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard), przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.
•
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• konsultacje prawne.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy zapobiegania nawrotom.
Realizacja programu rekomendowanego:
FreD Goes Net.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•
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Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 10.00–18.00
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks)
• cudzoziemców ubezpieczonych.
Stowarzyszenie TRZEŹWOŚĆ ŻYCIA.
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
Tychy 43-100, ul. Z. Nałkowskiej 19
Telefon: 32 720 52 42
e-mail: stz@poczta.onet.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 10.00–18.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard), przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• współpraca z sądem rejonowym w Tychach.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa
• grupa edukacyjno- zadaniowa dla rodziców
dzieci uzależnionych od substancji
psychoaktywnych.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
na obecność metabolitów w moczu
– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej – bezpłatnie.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
169

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii
Uzależnień AL-MED
Wodzisław Śląski 44-300, ul. Radlińska 16
Telefon: 32 445 04 06
e- mail: wodzislaw@almed-centrum.pl
www.almed-centrum.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–20.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• dzienny oddział psychiatryczny
• dzienny oddział odwykowy.
•

Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim, Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
niemieckim, ubezpieczonych nieubezpieczonych • poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
(odpłatnie).
• psychoterapia grupowa
• porady prawne.
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego
• porady prawne.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– płatnie, bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

SO ZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI I LECZENIA
UZALEŻNIEŃ
Zabrze 41-800, ul. Park Hutniczy 6
Telefon: 32 271 84 42
Fax: 32 278 11 99 wew. 104
e-mail: opilu@opilu.pl
www.opilu.pl
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
•
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Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–20.00
sobota 8.00–15.00

•
•
•
•

farmakoterapia
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
konsultacje prawne
współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Placówka przyjmuje:
• osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• poradnictwo
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
internet, praca, zakupy, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie). Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
Realizacja programu rekomendowanego:
Fred Goes Net.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• terapeuta.
•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej -bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.
Punkt Konsultacyjny
Żywiec 34-300, ul. Zamkowa 10
Telefon: 33 475 70 26
e-mail: zpr@zywiec.pl

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
•
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Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–19.00
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

•
•

edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoedukacja, mediacje, konsultacje.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
warsztaty rozwoju osobistego.

•

Konsultacje:
pracownik socjalny
• pedagog.
•

ŚLĄSKA FUNDACJA BŁĘKITNY KRZYŻ.
Poradnia leczenia uzależnień
Żywiec 34-300, ul. Pl. Legionów 1
Telefon: 33 861 00 83
Fax: 33 861 00 83
e-mail: olu@bk-europe.pl
www.bk-europe.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–20.30
sobota 8.00–14.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks)
• cudzoziemców ubezpieczonych
i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom.
Konsultacje:
lekarz psychiatra
• pracownik socjalny
• porady prawne
• doradztwo finansowe.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów w moczu – odpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych.

•
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PLACÓWKI PROWADZĄCE BADANIA NA OBECNOŚĆ HIV
Nazwa i dane adresowe placówki
Górnośląskie Stowarzyszenie WSPÓLNOTA
Punkt Konsultacyjno -Diagnostyczny przy
Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie
Chorzów 41-500, ul. Zjednoczenia 10
Telefon: 32 346 36 19

Zakres działalności
Testy stwierdzające zakażenie wirusem HIV
wykonywane są bezpłatnie.
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, wtorek, czwartek 14.00–17.00
środa, piątek 15.00–17.00
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień
Częstochowa 42-200, ul. Wolności 44/19
Telefon: 34 365 48 99
Fax: 34 365 48 99
e-mail: poradnia@monar.czest.pl
www.monar.czest.pl
Godziny otwarcia placówki:
czwartek 17.00–20.00

Testy stwierdzające zakażenie wirusem HIV
wykonywane są bezpłatnie.
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.
Placówka wykonuje także badania stwierdzające
zakażenie: HCV, HBV.
Test stwierdzający zakażenie wirusem HIV mogą
wykonać cudzoziemcy ubezpieczeni.

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii
Młodzieży NADZIEJA

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 32

Bielsko-Biała 43-346, ul. Barkowska 167c
Telefon: 33 816 07 67
Fax: 33 487 67 34
e-mail: osrodek@nadzieja.bielsko.pl
www.nadzieja.bielsko.pl

•

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 do 18 roku życia
• osoby uzależnione z dziećmi
• kobiety w ciąży
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia

Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
12–18 miesięcy.

Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna
• model behawioralno-poznawczy
• terapia indywidualna, terapia pogłębiona,
terapia rodzinna, grupa psychodramy.
•

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna (indywidualne
nauczanie).
•
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•

•
•
•
•

•

osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie
umysłowe
osoby niepełnosprawne wzrokowo
osoby niepełnosprawne słuchowo
osoby niepełnosprawne ruchowo
osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła ponadgimnazjalna (od trzeciego etapu
terapii).

•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
praktyki w zakresie gastronomii, zajęcia prawne,
poradnictwo zawodowe, kurs tańca, grupa
teatralna, zajęcia muzyczne, plastyczne, filmowe,
sportowe, obozy letnie i zimowe, weekendy
rodzinne.

CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO
PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy
dla Młodzieży

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 27
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.

Częstochowa 42-200, ul. Rejtana 7b
Telefon: 34 363 97 57
Fax: 34 363 97 54
e-mail: cztps@wp.pl
www.cztps.gre.pl

•

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 13 do 20 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD
• osoby niepełnosprawne wzrokowo,
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•
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Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.
•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła ponadgimnazjalna.

•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
rajdy rowerowe, spływy kajakowe, uprawa
roślin, nauka umiejętności przydatnych w życiu,
wycieczki, uprawianie sportów.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB DOROSŁYCH
Nazwa i dane adresowe placówki
Ośrodek Readaptacyjny
ŚLĄSKIEJ FUNDACJI BŁĘKITNY KRZYŻ
Bielsko-Biała 43-300, ul. Traugutta 21,
Bielsko-Biała 43-300, ul. Bystrzańska 55
Telefon: 33 822 34 56, 33 817 20 49
Fax: 33 822 34 56, 33 817 20 49
e-mail: osrodek.readaptacyjny@bk-europe.pl,
osrodek.readaptacyjny2@bk-europe.pl
www.bk-europe.pl
Placówka tylko dla mężczyzn.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

SP ZOZ OŚRODEK REHABILITACYJNY
DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH
Bielsko-Biała 43-382, ul. Kaszyska 35
Telefon: 33 818 38 35
Fax: 33 818 38 35
e-mail: wapienica@o2.pl
www.wapienica.blogspot.com
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 20 do 45 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.
•

Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 25
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
ergoterapia, nauka umiejętności przydatnych
w życiu, Indywidualny Program Readaptacji,
alternatywne formy spędzania czasu wolnego.
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 18
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Działania wykraczające ponad przyjęty standard
leczenia stacjonarnego:
wycieczki górskie, teatr, kino, basen, gry
zespołowe.

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 23
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia
Psychicznego OD NOWA
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych
od Substancji Psychoaktywnych Straszny Dwór. • 7–12 miesięcy.
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Czechowice-Dziedzice 43-502,
ul. P. Stalmacha 9
Telefon: 32 215 50 05
Fax: 32 215 50 05
e-mail: ośrodek9@o2.pl

Główny model pracy placówki:
• społeczność terapeutyczna
• model behawioralno-poznawczy
• model terapii humanistycznej.

Placówka koedukacyjna.

•

Placówka przyjmuje:
• osoby od 21 do 50 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD
• osoby niepełnosprawne wzrokowo,
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Dębowcu
Poraj 42-360, Dębowiec 2
Telefon: 34 323 45 08
Fax: 34 368 24 60
e-mail: biuro@monar.com.pl
www.monar.com.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 do 40 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie
umysłowe
• osoby niepełnosprawne wzrokowo,
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.
•
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Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające ponad przyjęty standard
leczenia stacjonarnego:
hodowla zwierząt, uprawa roślin, nauka
umiejętności przydatnych w życiu, uprawianie
sportów oraz edukacja kulturalna: kino, teatr,
koncerty, muzea.
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 42
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 13–18 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.
•

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
warsztaty prac i umiejętności ogólnobudowlanych,
warsztaty plastyczne, uprawianie sportów (piłka
uliczna, piłka nożna, siatkówka), studio muzyczne,
hodowla zwierząt.
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NZOZ Zakład Lecznictwa Odwykowego SZANSA
w Pławniowicach. Ośrodek Leczenia Uzależnień
Pławniowice 44-171, ul. Cmentarna 18
Telefon: 32 230 32 47
Fax: 32 230 32 47
e-mail: biuro@nzozszansa.pl
www.nzozszansa.pl

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 35
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna
• integracyjny z wykorzystaniem psychodramy,
monodramy i dialogu motywującego.
•

Placówka koedukacyjna.

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
Placówka przyjmuje:
teatr – zajęcia prowadzone przez profesjonalistów
• osoby od 18 roku życia
zatrudnianych z zewnątrz.
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie umysłowe
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku rosyjskim,
ukraińskim ubezpieczonych i nieubezpieczonych
(odpłatnie).

HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
Fundacja NADZIEJA.
Hostel im. Królowej Pokoju
Bielsko-Biała 43-344, ul. Kolonia 17
Telefon: 33 818 92 90
Fax: 33 487 67 34
e-mail: hostelkp@o2.pl
www.nadzieja.bielsko.pl

Zakres działalności
Liczba miejsc w hostelu: 14
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia
• terapię indywidualna
• konsultacje pracownika socjalnego.

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 15 do 21 roku życia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
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Fundacja NADZIEJA. Hostel Klimczokówka

Liczba miejsc w mieszkaniu: 20

Bielsko-Biała 43-382, ul. Zapory 100
Telefon: 33 818 51 93
Fax: 33 487 67 34
e-mail: fundacja@nadzieja.bielsko.pl
www.nadzieja.bielsko.pl

Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia
• terapię indywidualna
• konsultacje pracownika socjalnego.

Placówka tylko dla kobiet.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO
PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ. Ośrodek
Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Młodzieży
Częstochowa 42-200, ul. Rejtana 7b
Telefon: 34 363 97 57
Fax: 34 363 97 54
e-mail: cztps@wp.pl
www.cztps.gre.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 16 do 20 roku życia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin
i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych POWRÓT z U.
Oddział Wojewódzki
Częstochowa 42-200, ul. Makuszyńskiego 19/21
Telefon: 34 324 60 97
Fax: 34 324 60 97
e-mail: powrotzu34@gmail.com
www.powrotzu-czestochowa.pl
Placówka koedukacyjna.
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Liczba miejsc w hostelu: 6
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia
• wspieranie indywidualnych planów rozwoju.
Informacje dodatkowe:
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
przyjmowane są tylko osoby kończące terapię
w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym dla
Młodzieży w Częstochowie.

Liczba miejsc w hostelu: 11
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia
• doradztwo socjalne i zawodowe.
•
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Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• rodziców z dziećmi
• małżeństwa/pary
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA. Hostel

Liczba miejsc w hostelu: 10–15

Gliwice 44-100, ul. Dolnej Wsi 45a
Telefon: 32 232 68 66
e-mail: czpilu@mp.pl
www.familia.org.pl

Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia
• warsztaty z nawrotów choroby psychicznej
• pomoc prawną
• opiekę psychiatryczną.

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby chore psychicznie, uzależnione
od środków psychoaktywnych
• małżeństwa/pary
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks), przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.
•

Czas trwania programu: 6 miesięcy.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego
Stylu Życia SZANSA we współpracy
ze Stowarzyszeniem POMOC SOCJALNA

Liczba miejsc w mieszkaniu: 21

Pławniowice 44-171, ul. Cmentarna 18
Telefon: 32 230 32 47
Fax: 32 230 32 47
e-mail: biuro@nzozszansa.pl
www.nzozszansa.pl

Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia
• możliwość kontynuowania psychoterapii
indywidualnej.

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku
rosyjskim, ukraińskim, ubezpieczonych
i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•
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PLACÓWKI AMBULATORYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
Franciszkańskie Centrum Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień SAN DAMIANO.
Poradnia Leczenia Uzależnień
Chęciny 26-060, ul. Franciszkańska 10
Telefon: 41 315 11 40
Fax: 41 315 11 40
e-mail: terapia@franciszkanie.pl
www.terapia.franciszkanie.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 12.00–17.00
wtorek 9.00–19.00
środa 8.00–19.00
piątek 10.00–19.00
sobota 8.00–13.00

Zakres działalności
Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom.
•

Konsultacje:
Placówka przyjmuje:
• osoby od 12 roku życia
• lekarz psychiatra.
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• na obecność metabolitów narkotyków w moczu
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard, internet)
– płatnie
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej – płatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• oddziałów rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
Kielce 25-736, ul. Grunwaldzka 45
Telefon: 41 3671 208
www.wszkielce.pl
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
•
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Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – czwartek 7.00–19.30
piątek 7.00–14.35
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, seks, zakupy)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej – bezpłatnie.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
NZOZ NADZIEJA RODZINIE
Kielce 25-711, ul. Karczówkowska 36
Telefon: 41 345 56 65
Fax: 41 366 94 18
e-mail: sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl
www.nadziejarodzinie.org.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 9.00–19.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• konsultacje prawne.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• systemowa terapia rodzin.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV (badania
bezpłatne)
• badania stwierdzające zakażenie HCV (badania
płatne)
• badania stwierdzające zakażenie HBV (badania
płatne).
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych.

•
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ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI
I EDUKACJI W KIELCACH
Kielce 25-432, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65
Telefon: 41 367 67 88
Fax: 41 367 69 38
e-mail: scpie@profilaktyka.com
www.profilaktyka.com
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–20.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Placówka przyjmuje:
osoby od 14 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie (internet,
praca, zakupy).
•

Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii
Uzależnień
Kielce 25-639, ul. Malików 150 B
Telefon: 41 367 38 93
Fax: 41 367 38 93
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 8.00–20.30
wtorek – czwartek 8.00–20.00
piątek 8.00–19.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia.
•

Placówka przyjmuje:
osoby od 15 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
Dla osób uzależnionych utrzymujących
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
abstynencję:
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
• warsztaty rozwoju osobistego.
internet, praca, seks, zakupy)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
Konsultacje:
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie). • lekarz psychiatra.
•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• oddziałów rehabilitacyjnych.
•
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TOP MEDICUS Sp. z o. o.
Opatów 27-500, ul. Szpitalna 4
Telefon: 15 868 27 33
e-mail: topmedicus@op.pl
www.top-medicus.pl
Godziny otwarcia placówki:
wtorek 8.00–19.30
środa 7.00–20.00
czwartek 7.00–20.45
piątek 7.00–14.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia grupowa.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• oddziałów rehabilitacyjnych.

Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie.

•

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji
Psychoaktywnych PROMEDIC. Centrum
Psychoterapii Agnieszki Nehrebeckiej

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Pińczów 28-400, ul. Bednarska 3
Telefon: rejestracja – 531 515 222,
terapeuta-791 063 393
e-mail: nzoz.promedic@gmail.com
www.poradniapromedic.twojeuti.pl
Godziny otwarcia placówki:
wtorek 13.00–16.00
środa 13.00–18.00
czwartek 14.00–18.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 16 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy)
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy zapobiegania nawrotom.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• oddziałów rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ.
Poradnia Leczenia Uzależnień
Starachowice 27-200, ul. Radomska 70
Telefon: 41 273 98 16; 41 273 99 47
Fax: 41 273 92 29
e-mail: info@szpital.starachowice.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 15.00–17.00
wtorek 15.00–16.00; 15.00–18.00
środa 8.00–11.00; 15.00–18.00
czwartek 15.00–18.00
sobota 9.00–12.00 (pierwsza sobota miesiąca)
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• program leczenia substytucyjnego (metadon).
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Stowarzyszenie Nauczycieli ZDROWA SZKOŁA.
Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych
i ich Rodzin
Starachowice 27-200, ul. Harcerska 4
Telefon: 41 274 80 56
Fax: 41 274 80 56
e-mail: zdrowaszkola1@wp.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 16.00–20.00
wtorek – czwartek 17.00–20.00
sobota 11.00–14.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej
uzależnieniem od narkotyków
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•
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•
•
•

osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
osoby uzależnione behawioralnie (internet)
cudzoziemców mówiących w języku polskim.

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji
Psychoaktywnych PROMEDIC. Centrum
Psychoterapii Agnieszki Nehrebeckiej
Staszów 26-200, ul. Mickiewicza 24
Telefon: rejestracja 535 88 22 44,
terapeuta-791 063 393
e-mail: nzoz.promedic@gmail.com
www.poradniapromedic.twojeuti.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 8.00–18.00
wtorek 10.30–14.30
środa 13.00–16.00
czwartek 10.00–12.00
piątek 13.00–17.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 16 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy)
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy zapobiegania nawrotom.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• oddziałów rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

PLACÓWKI PROWADZĄCE BADANIA NA OBECNOŚĆ HIV
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE.
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy NZOZ
Nadzieja Rodzinie
Kielce 25-711, ul. Karczówkowska 36
Telefon: 41 345 56 65
www.pkd.nadziejarodzinie.org.pl
Godziny otwarcia placówki:
wtorek 16.00–19.00
czwartek 9.00–11.00

Zakres działalności
Testy stwierdzające zakażenie wirusem HIV
wykonywane są bezpłatnie.
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.
Placówka wykonuje badania stwierdzające
zakażenie HCV, HBV.
Placówka przyjmuje cudzoziemców
mówiących w języku polskim, ubezpieczonych
i nieubezpieczonych (odpłatnie).
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PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Nazwa i dane adresowe placówki
OŚRODEK REHABILITACJI DLA OSÓB
Z UZALEŻNIENIEM OD SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH w Pałęgach
Mniów 26-080, Pałęgi 80
Telefon: 41 37 37 567, 606 329 511
Fax: 41 373 75 67
e-mail: osrodekpalegi@gmail.com
www.narkomania.kielce.pl
Placówka koedukacyjna

Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 25
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
gimnazjum.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła ponadgimnazjalna.

Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 do 27 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

•

Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 40

Stąporków 26-220, Luta
Telefon: 41 343 25 05
Fax: 41 343 25 05
e-mail: osrodek@monarluta.pl
www.monarluta.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 14 do 24 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•
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Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
hodowla zwierząt, uprawa roślin, nauka
umiejętności przydatnych w życiu, uprawianie
sportów, nauka gotowania, współpraca z lokalną
społecznością, wyjazdy integracyjne.

Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB DOROSŁYCH
Nazwa i dane adresowe placówki
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych
od Substancji Psychoaktywnych
SAN DAMIANO Chęciny
Chęciny 26-060, ul. Franciszkańska 10
Telefon: 41 315 11 40
Fax: 41 315 11 40
e-mail: terapia@franciszkanie.pl
www.terapia.franciszkanie.pl
Placówka koedukacyjna.

Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 23
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 6–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
nauka umiejętności przydatnych w życiu, sport.

Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 do 37 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
Franciszkańskie Centrum Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień SAN DAMIANO.
Hostel dla Uzależnionych od Substancji
Psychoaktywnych RIVOTORTO
Chęciny 26-060, ul. Franciszkańska 10
Telefon: 41 315 11 40
Fax: 41 315 11 40
e-mail: terapia@franciszkanie.pl
www.terapia.franciszkanie.pl

Zakres działalności
Liczba miejsc w hostelu: 11
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia.
Informacje dodatkowe:
Długość programu postrehabilitacyjnego
– 6–12 miesięcy.

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 do 37 roku życia
• małżeństwa/pary
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•
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Stowarzyszenie MONAR.
Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji
Psychoaktywnych
Kielce 25-639, ul. Malików 150b
Telefon: 41 367 36 93
Fax: 41 367 36 93
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

Liczba miejsc w hostelu: 10
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia.
Informacje dodatkowe:
Długość programu postrehabilitacyjnego
– 12 miesięcy. Terapia grupowa i indywidualna.
Współpraca z sądami i kuratorami, możliwość
odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego.

Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE. Hostel dla Liczba miejsc w hostelu: 12
Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• grupę wsparcia
Kielce 25-432, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 75
• doradztwo socjalne.
Telefon: 881 779 000
e-mail: hostel@nadziejarodzinie.org.pl
www.hostel.nadziejarodzinie.org.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet), przy współwystępowaniu uzależnienia
od substancji psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•
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PLACÓWKI AMBULATORYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna
w Bartoszycach
Bartoszyce 11-200, ul. Sikorskiego 6
Telefon: 89 764 09 28
e-mail: bartoszyce@monar.org
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 13.00-15.00, 16.00–19.00
wtorek 13.00–15.00
środa, piątek 16.00–19.00
czwartek 13.00–19.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 19 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (internet)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

Zakres działalności
Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• zajęcia socjoterapeutyczne
• warsztaty umiejętności psychospołecznych
• zajęcia alternatywne/taneczne, sportowe-tenis
stołowy, plastyczne
• doradztwo zawodowe.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Konsultacje:
doradca zawodowy
• pedagog
• terapeuta uzależnień.
•

Placówka wystawia skierowania do:
ośrodków rehabilitacyjnych.

•

NZOZ PULS Jadwiga Wójcik-Kruk. Dzienny
Ośrodek Zdrowia Psychiatryczno-Odwykowy.
Oddział Dzienny Terapii Uzależnień w Braniewie
Braniewo 14-500, Plac Grunwaldu 18
Telefon: 55 243 55 27
Fax: 55 243 55 27
e-mail: puls-braniewo@wp.pl
www.nzoz-puls.com.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–18.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Placówka przyjmuje:
osoby od 16 roku życia
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• grupy wsparcia/edukacyjne
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• grupy zapobiegania nawrotom
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
• warsztaty rozwoju osobistego.
internet, praca, seks, zakupy)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
Konsultacje:
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie). • lekarz psychiatra.
•
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Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
DZIENNY ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ
Działdowo 13-200, ul. Rydygiera 6
Telefon: 23 697 29 82
Fax: 23 697 29 82
e-mail: dzialdowo@osrodek-dzialdowo.pl
www.osrodek-dzialdowo.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – środa, piątek 8.30–15.00
czwartek 11.00–19.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia.
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• lekarz ogólny.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych.

•

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień SZANSA
Elbląg 82-300, ul. Żeromskiego 22
Telefon: 55 233 94 94
Fax: 55 233 94 94
e-mail: otuszansa@wp.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – czwartek 9.00–20.00
piątek 8.00–10.00
sobota 10.00–14.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
•
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Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa
• warsztaty rozwoju osobistego dla osób
współuzależnionych.
•
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•
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
osoby uzależnione behawioralnie (hazard
internet, praca, seks, zakupy, zbieractwo)
abstynencję:
cudzoziemców mówiących w języku rosyjskim, • grupy wsparcia/edukacyjne
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie). • grupy zapobiegania nawrotom.
Konsultacje:
lekarz psychiatra
• prawnik
• psycholog
• psychoterapeuta
• pracownik socjalny.
•

Placówka wstawia skierowania na:
badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Elblągu
Elbląg 82-300, ul. Gen. J. Bema 80
Telefon: 55 236 92 13
Fax: 55 236 92 13
e-mail: monar@elblag.com.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 9.00–17.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 15 do 60 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
Dla rodziców osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy zapobiegania nawrotom.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psycholog.
•
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Placówka wystawia skierowania do:
• oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN.
NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny
Dom Zacheusza w Elblągu
Elbląg 82-300, ul. Królewiecka 197
Telefon: 55 649 69 49
Fax: 55 649 69 49
e-mail: karan@karan.elblag.pl
www.karan.elblag.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 8.00–19.00
wtorek 10.00–20.00
środa 9.00–20.00
czwartek 9.00–17.00
piątek 10.00–17.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 13 do 70 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, seks, praca).
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• trening umiejętności prospołecznych ART.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa
• trening umiejętności prospołecznych ART.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego
• trening umiejętności prospołecznych ART.
Realizacja programu rekomendowanego:
FreD Goes Net.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
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Placówka wystawia skierowania do:
• oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
PROMEDICA Sp. z o. o.
Przychodnia Leczenia Uzależnień
Ełk 19-300, ul. Armii Krajowej 29/31
Telefon: 87 610 20 37
Fax: 87 610 20 37
e-mail: ptuiw@szpital.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl/
ul-armii-krajowej-29-31
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – środa 7.30–19.30
czwartek 7.30–20.00
piątek 7.30–18.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 16 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

NZOZ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ
Giżycko 11-500, ul. Nowogródzka 3
Telefon: 87 429 99 36, 531 707 538, 604 256 115
Fax: 87 429 99 36
e-mail: satoria@interia.pl
www.terapiagizycko.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 12.00–15.00
środa 14.00–18.00
czwartek, piątek 15.30–17.30

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psycholog.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•
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Placówka przyjmuje:
• osoby od 16 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard).

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• warsztaty rozwoju osobistego.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

NZOZ PULS Jadwiga Wójcik-Kruk.
Ambulatoryjne Centrum Zdrowia. Poradnia
Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
Kajkowo 14-100, ul. Szkolna 1
Telefon: 89 642 18 63
Fax: 89 642 18 63
e-mail: puls-kajkowo@wp.pl
www.nzoz-puls.com.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–18.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Placówka przyjmuje:
osoby od 16 roku życia
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• grupy wsparcia/edukacyjne
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• grupy zapobiegania nawrotom
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
• warsztaty rozwoju osobistego.
internet, praca, seks, zakupy)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
Konsultacje:
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie). • lekarz psychiatra.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII
UZALEŻNIEŃ – Dział Terapii
Olsztyn 10-602, ul. Pstrowskiego 36
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
•
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Telefon: 89 542 94 66
Fax: 89 542 94 66
e-mail: terapia@mzpitu.pl
www.mzpitu.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – czwartek 7.30–20.00
piątek 7.30–15.30
Placówka przyjmuje:
• osoby od 16 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, seks, zakupy)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).

•
•
•

psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
konsultacje prawne
współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy zapobiegania nawrotom.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyczno Konsultacyjna
Olsztyn 10-225, al. Wojska Polskiego 8A/3
Telefon: 89 527 22 09
Fax: 89 527 22 09
adres e-mail: olsztynporadnia@monar.org
monarol@wp.pl www.monarolsztyn.lh.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, piątek 10.00–14.00
wtorek, środa 10.00–18.00
czwartek 10.00–16.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, seks, zakupy)
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program wymiany igieł i strzykawek
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne

•
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•

cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).

•
•

grupy zapobiegania nawrotom
warsztaty rozwoju osobistego.

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
PRZYCHODNIA PSYCHOTERAPII PROFILAKTYKI
I LECZENIA UZALEŻNIEŃ
Olsztyn 10-295, ul. Puszkina 13
Telefon: 89 535 71 15
Fax: 89 535 71 15
e-mail: kotpiotr7@gmail.com
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 7.30–19.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• program leczenia substytucyjnego (metadon)
• konsultacje prawne.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
Rodzinie SUKURS. Poradnia Rodzinna
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
Olsztyn 10-512, ul. Kopernika 45
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
Telefon: 89 527 33 44
społecznej.
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Fax: 89 527 33 44
e-mail: wm.spr.sukurs@op.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 14.00–18.00
wtorek, czwartek 10.00–12.00
środa 10.00–17.00
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny.
NZOZ MEDICAL CENTER.
Poradnia Leczenia Uzależnień
Ostróda 14-100, ul. Kościuszki 2
Telefon: 89 646 32 26
e-mail: milmar12@wp.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00–19.00
środa 8.00–17.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, seks, zakupy)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
Konsultacje:
specjalista ds. uzależnień.

•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Realizacja programu rekomendowanego:
Candis.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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NZOZ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA Ewa Tatka
Węgorzewo 11-600, ul. Żeglarska 10
Telefon: 87 427 40 51
e-mail: ewatatka@o2.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–13.00, 15.00–20.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 16 do 70 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, seks, praca, zakupy)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

PLACÓWKI WYKONUJĄCE BADANIA NA OBECNOŚĆ HIV
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

PUNKT KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNY
Testy stwierdzające zakażenie HIV wykonywane
przy Poradni Dermatologiczno-Wenerologicznej są bezpłatnie.
Szpitala Wojskowego w Ełku
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Ełk 19-200, ul. Kościuszki 30 (I piętro pok. 204)
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.
Godziny otwarcia placówki:
czwartek 15.00–17.00
POLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATY
ZDROWOTNEJ
Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny
przy Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
Olsztyn 10-561, ul. Żołnierska 16 (pok. 15, parter)
Telefon: 89 524 83 59
Godziny otwarcia placówki:
wtorek, czwartek 15.00–18.00
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Testy stwierdzające zakażenie HIV wykonywane
są bezpłatnie.
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN.
NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny
Dom Zacheusza w Elblągu
Elbląg 82-300, ul. Królewiecka 197
Telefon: 55 641 12 75
Fax: 55 649 69 49
e-mail: karan@karan.elblag.pl
www.karan.elblag.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 do 20 roku życia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie umysłowe
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
zakupy, internet, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 28
Program rehabilitacyjny:
• 13–18 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
gimnazjum.

•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
hodowla zwierząt. uprawa roślin, nauka umiejętności
przydatnych w życiu, uprawianie sportów.

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB DOROSŁYCH
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie MONAR. Ośrodek Leczenia,
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień
Orzysz 12-250, Gaudynki 43
Telefon: 87 423 72 26, 87 423 72 82
Fax: 87 423 7282
e-mail: gaudynek@o2.pl
www.gaudynki-monar.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie umysłowe

Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 35
Program rehabilitacyjny:
• 13–18 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
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•
•

•

osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień
STARE JUCHY
Stare Juchy 19-330, ul. Mazurska 33
Telefon: 87 619 93 26
Fax: 87 619 93 26
e-mail: otu@otu.pl
www.otu.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 25 roku życia
• osoby z zaburzeniami: lekkie upośledzenie
umysłowe
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
hodowla zwierząt, uprawa roślin, nauka
umiejętności przydatnych w życiu, uprawianie
sportów i działania proekologiczne.
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 34
Program rehabilitacyjny:
• 6 tygodni.
Główny model pracy placówki:
model behawioralno-poznawczy.

•

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
nauka umiejętności potrzebnych w zdrowieniu.

•

Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych SP ZOZ
DOREN im. Berty Trusiewicz
Węgorzewo 11-600, Różewiec 1
Telefon: 87 427 60 39, 87 427 60 39
Fax: 87 427 60 39
e-mail: doren@doren.pl
www.doren.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: współistniejące
zaburzenia psychotyczne
•
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Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 45
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•
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•
•

•

osoby niepełnosprawne ruchowo
osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
cudzoziemców mówiących w języku polskim.

HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN.
Hostel Dom Zacheusza
Elbląg 82-300, ul. Królewiecka 197
Telefon: 55 641 12 75
Fax: 55 649 69 49
e-mail: karan@karan.elblag.pl
www.karan.elblag.pl

Zakres działalności
Liczba miejsc w hostelu: 3
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia
• trening umiejętności prospołecznych ART.

Placówka tylko da mężczyzn.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 17 do 25 roku życia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy, praca).
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PLACÓWKI AMBULATORYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
PUNKT WSPARCIA W GOSTYNIU
Gostyń 63-800, ul. Fabryczna 1
Telefon: 65 575 21 31
e-mail: mrajewska@um.gostyn.pl
www.gostyn.pl
Godziny otwarcia placówki:
czwartek 16.00–18.00
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.

Zakres działalności
Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne.

•

Konsultacje:
radca prawny
• psycholog.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej – bezpłatnie.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub
używających szkodliwie, skierowanych
do programu w związku z art. 72 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
NECESSARIUS. Ośrodek Terapii Uzależnień
w Jarocinie
Jarocin 63-200, ul. T. Kościuszki 18
Telefon: 62 747 15 22
Fax: 62 747 15 22
e-mail: otu-jarocin@prokonto.pl
www.necessarius.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 9.00–20.00
sobota 9.00–13.00

202

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard, praca,
seks, zakupy)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• warsztaty rozwoju osobistego
• grupy zapobiegania nawrotom.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowanie na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– odpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

NZOZ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
Kalisz 62-800, ul. Lipowa 5
Telefon: 62 767 20 57
Fax: 62 767 20 57
e-mail: ptuiw.kalisz@gmail.com
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–20.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Spotkania grupy Anonimowych Narkomanów
Placówka przyjmuje:
niedziela godzina 11.30
• osoby od 18 roku życia
Placówka wystawia skierowania do:
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• oddziałów detoksykacyjnych
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• ośrodków rehabilitacyjnych.
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN. NZOZ Ośrodek Terapii
Uzależnień i Współuzależnień
Kalisz 62-800, ul. 29 Pułku Piechoty 35
Telefon: 62 741 41 97

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
•
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Fax: 62 741 41 97
e-mail: osrodek.karan-kalisz@o2.pl
www.karan.kalisz.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, czwartek 10.00–18.00
wtorek 10.00–20.00
środa 9.00–17.00
piątek 11.00–16.00

•
•
•
•

psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
farmakoterapia
konsultacje prawne
współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• grupy wsparcia/edukacyjne
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard, praca, • grupy zapobiegania nawrotom
seks)
warsztaty rozwoju osobistego.
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
Realizacja programów rekomendowanych:
ubezpieczonych.
• Candis
• Fred Goes Net.
Konsultacje:
lekarz psychiatra
• prawnik.
•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej – bezpłatnie.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN.
Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii
Kalisz 62-800, ul. Graniczna 1
Telefon: 62 764 22 60
Fax: 62 764 22 60
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
•
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e-mail: osrodek.karan-kalisz@o2.pl
www.karan.kalisz.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 11.00–19.00
piątek 9.00–17.00

•
•

psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Placówka przyjmuje:
• osoby od 8 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard, praca, • grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom.
seks, zakupy)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
Realizacja programu rekomendowanego:
ubezpieczonych.
• Candis.
Konsultacje:
lekarz psychiatra
• prawnik.
•

W placówce istnieje możliwość bezpłatnego
wykonania testu na obecność metabolitów
narkotyków w moczu – bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
NZOZ PRZYCHODNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ
Koło 41-106, ul. PCK 8
Telefon: 63 261 07 07
Fax: 63 261 07 07
e-mail: pluiw@op.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–20.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 15 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•
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•
•

•

osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
osoby uzależnione behawioralnie przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
cudzoziemców mówiących w języku polskim.

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna
w Koninie
Konin 62-510, ul. Okólna 52
Telefon: 63 240 00 66
e-mail: pkkonin@monar.org
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 10.00–18.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.

Placówka przyjmuje:
osoby od 8 roku życia
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• poradnictwo.
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie przy
Dla osób uzależnionych utrzymujących
współwystępowaniu uzależnienia od substancji abstynencję:
psychoaktywnych
• grupy wsparcia/edukacyjne
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim, •
grupy zapobiegania nawrotom
włoskim.
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
•

Konsultacje:
doradca zawodowy
• pracownik pomocy społecznej.
•
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WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE.
Odział Leczenia Uzależnień. Poradnia Leczenia
Uzależnień
Konin 62-510, ul. Wyszyńskiego 1
Telefon: 63 240 44 33 wew. 32 / 37
e-mail: o.leczenia.uzaleznien@szpital.pl
www.szpital-konin.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, czwartek 14.00–20.00
wtorek, środa 13.00–20.00
piątek 9.00–20.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 16 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard).

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
warsztaty rozwoju osobistego.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowanie na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej – bezpłatnie.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Gabinety Lekarskie MEDICOR.
Poradnia Leczenia Uzależnień
Kościan 64-000, Plac Paderewskiego 4

Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
•
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Telefon: 65 511 03 00
www.medicor-koscian.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – środa 8.00–20.00
czwartek 7.00–20.00
piątek 8.00–18.00
sobota 8.00–14.00

•
•
•

grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
farmakoterapia
współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa
• psychoterapia: par, małżeństw, rodzin.
•

Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
Dla osób uzależnionych utrzymujących
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
internet, praca, seks, zakupy)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
• grupy zapobiegania nawrotom
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie). • psychoterapia: par, małżeństw, rodzin.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Młodzieżowe Centrum Profilaktyki
ALTERNATYWA
Leszno 64-100, Al. Jana Pawła II 6
Telefon: 65 529 74 94
e-mail: nasza@alternatywa.leszno.pl
www.alternatywa.leszno.pl
Godziny otwarcia placówki:
wtorek 15.00–18.00
środa 16.00–21.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 12 do 22 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie (internet).
•
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Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia dla młodzieży zagrożonej
uzależnieniem od narkotyków.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• warsztaty rozwoju osobistego.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Fundacja STREFA PL.
Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Leszno 64-100, ul. Średnia 11
Telefon: 65 663 51 95 64
e-mail: sekretariat@fundacjastrefapl.pl
www.fundacjastrefapl.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek: 16.00–20.00

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• poradnictwo
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
• grupy wsparcia/edukacyjne
internet, praca, seks, zakupy)
• psychoterapia grupowa
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
• trening kompetencji rodzicielskich.
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego
• warsztaty aktywizacji zawodowej
• trening kompetencji wychowawczych
• trening radzenia sobie ze stresem.
•

Realizacja programów rekomendowanych:
Candis
• Fred Goes Net.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Profilaktyki,
Leczenia i Terapii Uzależnień
Leszno 64-100, ul. Przemysłowa 27

Dla osób z problemami narkotykowymi:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
•
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Telefon: 65 520 41 43
Fax: 65 520 41 43
e-mail: monar-l-no@o2.pl
www.leszno@monar.org
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 8.00–20.00
wtorek – piątek 8.00–19.00
sobota 8.00–15.00

•
•
•
•
•

grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
farmakoterapia
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Dla rodzin osób z problemami narkotykowymi:
Placówka przyjmuje:
• poradnictwo.
• osoby od 9 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• grupy wsparcia/edukacyjne.
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard, praca,
Konsultacje:
seks, zakupy)
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim, • lekarz psychiatra.
ubezpieczonych.
Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV
• badania stwierdzające zakażenie HCV
• badania stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii
Uzależnień w Pile
Piła 64-920, Al. Niepodległości 135
Telefon: 67 215 22 50
Fax: 67 215 22 50
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 16.00–19.00
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
•
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wtorek – czwartek 8.00–19.00
piątek 8.00–14.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.

•

współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
Barbara Kęszycka, Hanna Olzacka,
Wojciech Kęszycki s.c.
Poznań 61-745, Al. Marcinkowskiego 21
Telefon: 61 855 73 54
Fax: 61 855 73 54
e-mail: barkesz@wp.pl
www.pkt.pl/centrum-profilaktyki-uzależnieńs-c/100638164/5-1/
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 9.00–20.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard), przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program leczenia substytucyjnego (metadon,
suboxon)
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa
• terapia par
• terapia rodzin.
•
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Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Placówka prowadzi badania lub wystawia
skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HIV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– płatnie, bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Poznaniu
Poznań 60-579, ul. J. Paszty 10
Telefon: 61 868 72 27, 61 867 98 04
Fax:. 61 867 98 03
e-mail: poznan@monar.org
www.poznan.monar.org
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 9.00–20.00
wtorek – czwartek 8.00–20.00
piątek 9.00–17.15
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

Dla osób z problemami narkotykowymi:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• indywidualne wsparcie dla młodzieży
eksperymentującej z narkotykami
• młodzieżowa grupa profilaktyczno- rozwojowa
dla osób eksperymentujących z narkotykami
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
•
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Realizacja programu rekomendowanego:
• Fred Goes Net.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

Spotkania grupy Anonimowych Narkomanów:
niedziela 11.00–13.00
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

PUNKT KONSULTACYJNY DLA MŁODZIEŻY
ZAGROŻONEJ (uzależnieniem od narkotyków
i alkoholu) I RODZIN
Poznań 41-106, ul. Rynek Wildecki 4a
Telefon: 61 835 68 51
Fax: 61 835 68 61
e-mail: uzaleznienie@o2.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 16.00–19.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 10 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie.
•

Gabinety Lekarskie MEDICOR.
Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień
w Poznaniu
Poznań 61-895, ul. Wielkopolskich 8A
Telefon: 61 855 28 33
www.medicor-poznan.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, czwartek, piątek 7.00–20.00
wtorek 8.00–14.00
środa 8.00–18.00
sobota 8.00–13.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• konsultacje prawne
• konsultacje psychologa, pedagoga. terapeuty,
prawnika, kapłana.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo.

•

Konsultacje:
kapłan
• prawnik
• terapeuta uzależnień
• psycholog
• pedagog.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• psychoterapia par, małżeństw, rodzin.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia par, małżeństw, rodzin
• psychoterapia indywidualna dla osób
współuzależnionych, DDA, DDN.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne.

•
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•

•

osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks), przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
cudzoziemców mówiących w języku polskim.

Konsultacje:
• lekarz psychiatra.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– odpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej
substancji psychoaktywnej – odpłatnie.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami
Uzależnień
Turek 62-700, ul. Konińska 4
Telefon: 63 289 19 87
Fax: 63 278 84 14
e-mail: ow@mops.turek.pl
www.mops.turek.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – czwartek 7.15–20.00
piątek 7.15–15.15
środa 8.00–18.00
sobota 8.00–13.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• konsultacje prawne.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy wsparcia/edukacyjne.

•

Realizacja programu rekomendowanego:
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

•

Konsultacje:
psycholog.

•

Spotkania grupy Anonimowych Narkomanów:
Grupa AN „Opoka” czwartek godz. 17.00

PLACÓWKI PROWADZĄCE BADANIA NA OBECNOŚĆ HIV
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

Fundacja SIMONTONOWSKI INSTYTUT ZDROWIA Testy stwierdzające zakażenie wirusem HIV
Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny
wykonywane są bezpłatnie.
(przy Laboratorium Diagnostyka w budynku
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Noble Tower)
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Poznań 60-529, ul. Dąbrowskiego 77a
Telefon: 730 110 830
(czynny poniedziałek, środa 9.00–11.00)

Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 16.00–20.00

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Nazwa i dane adresowe placówki
CARITAS ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ
Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii
Uzależnień WIERZENICA
Kobylnica 62-006, ul. Wierzenicka 12
Telefon: 61 815 99 81, 663 002 588
Fax: 61 881 62 08
e-mail: osrodek@wierzenica.org
www.wierzenica.org
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 14 do 21 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.

Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku: 24
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 13–18 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
gimnazjum.

•

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
nauka umiejętności przydatnych w życiu, sport
(basen, jazda na łyżwach), warsztaty taneczne
– zumba, ogród warzywny, sad, możliwość
postrehabilitacji w hostelu „Victoria”.

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB DOROSŁYCH
Nazwa i dane adresowe placówki
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych DZIEKANKA. Oddział
Leczenia Uzależnień nr 5

Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 40
(w tym 10 dla uzależnionych od różnych środków
psychoaktywnych)

Gniezno 62-200, ul. Poznańska 15
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
Telefon: 61 423 85 00 (centrala), 61 423 85 98 do 99 • 8 tygodni.
Fax: 61 426 11 18; 61 423 86 91
Działania wykraczające ponad standard leczenia
e-mail: dziekanka2@wp.pl
stacjonarnego:
www.dziekanka.net
sport – tenis stołowy, siatkówka, bieganie;
Placówka koedukacyjna.
pielęgnowanie ogródka oddziałowego.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
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•
•
•
•
•
•

•

osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
osoby z zaburzeniami: lekkie upośledzenie
umysłowe
osoby niepełnosprawne wzrokowo
osoby niepełnosprawne słuchowo
osoby niepełnosprawne ruchowo
osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
Polaków zamieszkałych poza krajem.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie.
ODZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
Z PODODDZIAŁEM TERAPII UZALEŻNIEŃ
OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
Konin 62-510, ul. Wyszyńskiego 1
Telefon: 63 240 44 33 wew. 44 (37)
e-mail: o.leczenia.uzaleznien@szpital-konin.pl
www.szpital-konin.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 do 60 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard), przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych.
Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Nowolipsku
Chocz 63-313, Nowolipsk 61
Telefon: 62 74 15 302
Fax: 62 74 15 302
e-mail: monar@post.pl
www.nowolipsk.pl
Placówka koedukacyjna.
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Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 15
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
3–6 miesięcy
• 7–12 miesięcy.
•

Model pracy placówki
społeczność terapeutyczna
• model Minnesota
• model behawioralno-poznawczy.
•

Działania wykraczające poza standard leczenia
stacjonarnego:
nauka umiejętności przydatnych w życiu/szkole,
uprawianie sportów (sala gimnastyczna, siłownia).

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 50
Program rehabilitacyjny:
13–18 miesięcy.

•

Model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•
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Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 do 60 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione wraz z dziećmi
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku rosyjskim
ubezpieczonych.

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.

Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Rożnowicach

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 45

Rogoźno Wlkp. 64-610, Rożnowice 34
Telefon: 67 261 08 52
Fax: 67 261 08 52
e-mail: monar.roznowice@onet.eu
www.roznowice-monar.org
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 18 do 35 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione wraz z dziećmi
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet), przy współwystępowaniu uzależnienia
od substancji psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych.
•

Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień. Odział długoterminowy
Rogoźno Wlkp. 64-610, Rożnowice 33
Telefon: 67 267 13 53, 67 267 13 00
Fax: 67 267 13 01

Działania wykraczające poza standard leczenia
stacjonarnego:
boiska do piłki nożnej (w tym ulicznej), koszykówki,
siatkówki, siłownia; warsztaty do nauki
rzemiosła (stolarnia, kuźnia artystyczna, warsztat
samochodowy; konie rasy huculskiej (hipoterapia),
ogród warzywny, zarybiony staw z możliwością
wędkowania, hodowla kur i świń.

Program rehabilitacyjny:
12 miesięcy.

•

Model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające poza standard leczenia
stacjonarnego – zajęcia muzyczne.

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 29
Program rehabilitacyjny:
7–12 miesięcy.

•

Model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•
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e-mail: osrodek1@monar-markot.poznan.pl
www.monar-markot.poznan.pl
Placówka koedukacyjna
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 do 35 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.
Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień. Odział terapii krótkoterminowej
Rogoźno Wlkp. 64-610, Rożnowice 33
Telefon: 67 267 13 52
Fax: 67 267 13 01
e-mail: osrodek2@monar-markot.poznan.pl
www.monar-markot.poznan.pl
Placówka koedukacyjna.

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające poza standard leczenia
stacjonarnego:
hodowla zwierząt, uprawa roślin, nauka
umiejętności przydatnych w życiu, uprawianie
sportów.

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 26
Program rehabilitacyjny:
8 tygodni.

•

Model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna
• model Minnesota
• model behawioralno-poznawczy.
•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Placówka przyjmuje:
osoby od 35 do 55 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.
•

Działania wykraczające poza standard leczenia
stacjonarnego:
nauka umiejętności przydatnych w życiu,
uprawianie sportów.

HOSTELE I MIESZKANIA READAPTACYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna
w Koninie
Konin 62-510, ul. Okólna 52
Telefon: 63 240 00 66
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Zakres działalności
Liczba miejsc w hostelu: 12
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia
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e-mail: pkkonin@monar.org
Placówka koedukacyjna.

•
•

współpracę z MOPR
współpracę z Urzędem Pracy w Koninie.

Informacje dodatkowe
Placówka przyjmuje:
Przeciętna długość pobytu – 1 rok. Możliwość
• osoby od 18 roku życia
przedłużenia na podstawie dodatkowego
• rodziców/rodziców z dziećmi
kontraktu.
• małżeństwa lub pary
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim,
włoskim.
CARITAS ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ.
Hostel VICTORIA
Poznań 61-109, ul. Ostrów Tumski 2
Telefon: 61 835 68 50
Fax: 61 835 68 61
e-mail: hostelvictoria@gmail.com
Placówka koedukacyjna.

Liczba miejsc w hostelu: 8
Program postrehabilitacyjny obejmuje:
• pomoc w szukaniu pracy
• pomoc w uzupełnieniu wykształcenia
• grupę wsparcia
• indywidualną terapię
• grupę terapii pogłębionej.

Placówka przyjmuje:
osoby od 18 do 25 roku życia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.
•
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PLACÓWKI AMBULATORYJNE
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

Stowarzyszenie KROPKA – WOLNI od UZALEŻNIEŃ. Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
Punkt konsultacyjny dla Osób Uzależnionych
• psychoterapia indywidualna
i Współuzależnionych
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
Kołobrzeg 78-100, ul. 1 Maja 47
do leczenia
Telefon: 600 964 749
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
e-mail: stowarzyszenie.kropka@gmail.com
www.kolobrzeg.kropka.pl
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo.
Godziny otwarcia placówki:
Realizacja programu rekomendowanego:
wtorek 10.30–12.30
• FreD Goes Net.
środa 8.00–9.30
czwartek 13.00–15.00
W placówce istnieje możliwość:
piątek 14.00–15.00
• wykonania testu na obecność metabolitów
Placówka przyjmuje:
narkotyków w moczu – odpłatnie
• osoby od 12 roku życia
• rozpoznania dostarczonej substancji
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
psychoaktywnej – odpłatnie.
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
PRACOWNIA MOTYWACJA I DZIAŁANIE Sp. z o.o. Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
Poradnia Terapii Uzależnień
• psychoterapia indywidualna
Międzyzdroje 72-500, ul. Norwida 7/12
• psychoterapia grupowa
Telefon: 506 591 164, 504 587 341
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
e-mail: motywacjaidzialanie@o2.pl, mid.
do leczenia
sekretariat.@o2.pl
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
www.motywacjaidzialanie.pl
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
Godziny otwarcia placówki:
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
poniedziałek – niedziela 8.15–17.00
społecznej.
Placówka przyjmuje:
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• osoby od 12 roku życia
• poradnictwo
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• grupy wsparcia/edukacyjne.
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
Dla osób uzależnionych utrzymujących
internet, praca)
abstynencję:
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
• grupy wsparcia/edukacyjne
ubezpieczonych.
• grupy zapobiegania nawrotom
•
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warsztaty rozwoju osobistego.
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Realizacja programu rekomendowanego:
• FreD Goes Net.
Konsultacje:
lekarz psychiatra.

•

W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna
w Szczecinie
Szczecin 70-305, ul. A. Małkowskiego 9/2
Telefon: 91 433 46 10
Fax: 91 433 46 10
e-mail: admin@monarszczecin.strefa.pl
www.monarszczecin.strefa.pl

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia grupowa.
•

Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 10.00–17.00
wtorek 10.00–21.00
środa 9.00–17.00
czwartek 10.00–20.00
piątek 9.00–17.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich
rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku
polskim.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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SPS ZOZ ZDROJE.
Centrum Psychiatryczne. Poradnia dla Osób
Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych
Szczecin 71-210, ul. Żołnierska 55
Telefon: 91 433 00 82
Fax: 91 487 26 49
e-mail: poradnian@szpital-zdroje.szczecin.pl
www.szpital-zdroje.szczecin.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 7.30–15.00
sobota – niedziela 8.30–10.30

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program leczenia substytucyjnego (metadon)
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
•

Konsultacje:
Placówka przyjmuje:
• lekarz psychiatra.
• osoby od 18 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
Placówka prowadzi badania lub wystawia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
skierowanie na:
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
• badanie stwierdzające zakażenie HIV
• badanie stwierdzające zakażenie HCV
internet, praca, zakupy, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim. • badanie stwierdzające zakażenie HBV.
W placówce istnieje możliwość wykonania testu
na obecność metabolitów narkotyków w moczu
– bezpłatnie.
Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA
NARKOMANII.
Punkt Konsultacyjny w Szczecinku
Szczecinek 78-400, ul. 9 Maja 12/II piętro/15–16
Telefon: 94 372 20 89, 606 367 281
Fax: 94 372 20 89
e-mail: lancman@wp.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek 15.00–19.00
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Dla osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
•
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wtorek 16.00–20.00
piątek 14.00–16.00
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne.
Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• warsztaty rozwoju osobistego.
Konsultacje:
psycholog
• pedagog
• mediator
• terapeuta uzależnień.
•

Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa
Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
POWRÓT z U.
NZOZ POWRÓT z U
Szczecin 71-241, ul. Klonowica 1a
Telefon: 91488 83 55, 51 914 29 06
Fax : 91488 83 55
e-mail: powrotzuszczecin@interia.pl
www.powrotzuszczecin.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – czwartek 13.00–19.00
piątek 13.00–18.00
Placówka przyjmuje:
osoby od 12 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, zakupy)
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.
•

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące
do leczenia
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• warsztaty umiejętności psychospołecznych.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• warsztaty umiejętności wychowawczych
systemowa terapia rodzin.
•

Dla osób uzależnionych utrzymujących
abstynencję:
• indywidualna terapia wspierająca.
Programy rekomendowane przez KBPN:
Candis.

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• prawnik.
•

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•
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PLACÓWKI PROWADZĄCE BADANIA NA OBECNOŚĆ HIV
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA
Testy stwierdzające zakażenie wirusem HIV
NARKOMANII. Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny wykonywane są bezpłatnie.
przy Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Koszalin 75-612, ul. Zwycięstwa 168 (blok B)
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.
Godziny otwarcia placówki:
środa 15.00–17.30
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU
Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny przy
Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Szczecin 71-324, ul. Wojska Polskiego 160
Telefon: 91 486 00 25

Testy stwierdzające zakażenie wirusem HIV
wykonywane są bezpłatnie.
Testy przeprowadzane są anonimowo.
Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście HIV.

Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, środa, piątek 15.15–19.15

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Babigoszczy
Łożnica 72-122, Babigoszcz 19
Telefon: 91 418 93 60
Fax: 91 418 93 60
e-mail: babigoszcz.monar@wp.pl
www.babigoszczmonar.org
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 15 do 25 roku życia
• osoby z zaburzeniami: lekkie upośledzenie
umysłowe
• osoby uzależnione behawioralnie przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.
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Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku: 30
Czas trwania programu rehabilitacyjnego to:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki to:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.
•

Nauczanie pozaszkolne oraz dojazdy do szkół
zaocznych w całej Polsce na podstawie ustawy
o systemie oświaty art. 16 p.8 (przepustki).
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
art-terapia związana z warsztatami artystycznymi,
teatralnymi, muzycznymi, filmowymi, warsztaty
nin-jutsu, nauka jazdy konnej, uprawianie sportów,
spływy kajakowe, studio audio i studio video.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Stowarzyszenie MONAR. Ośrodek Leczenia,
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień
Rymań 78-125, Kamień 5
Telefon: 94 35 83 249, 94 35 83 391
Fax: 94 35 83 391
Placówka koedukacyjna

Liczba miejsc w ośrodku: 24
Czas trwania programu rehabilitacyjnego to:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki to:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.

Placówka przyjmuje:
• osoby od 15 do 21 roku życia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchową, ADHD
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.

•

Stowarzyszenie MONAR. Ośrodek Leczenia,
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Marianówku

Liczba miejsc w ośrodku: 75

Siemyśl 78-123, Wszemierzyce 1
Telefon: 94 351 25 63, 94 351 22 70
Fax: 94 351 25 26
e-mail: marianowek@o2.pl
www.marianowek.pl
Placówka koedukacyjna
Placówka przyjmuje:
osoby od 15 do 23 roku życia
• osoby uzależnione wraz z ich dziećmi
• małżeństwa bądź pary
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie umysłowe
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców ubezpieczonych
i nieubezpieczonych (odpłatnie).
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
hodowla zwierząt (psy, konie, kozy), uprawa
roślin (ogród, folia), trening umiejętności
zadaniowych, treningi sportowe (piłka nożna,
siatkowa, koszykówka, tenis stołowy), spływy
kajakowe, biwaki, obozy terapeutyczne, ścianka
wspinaczkowa, bilard, wędkarstwo.

Czas trwania programu rehabilitacyjnego to:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki to:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
hodowla zwierząt, uprawa roślin, nauka
umiejętności przydatnych w życiu, uprawianie
sportów, obozy terapeutyczne-spływy kajakowe,
obozy wędrowne w górach.
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WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA
NARKOMANII. NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla młodzieży CZCIBÓR
Wałcz 78-600, Rudki k. Wałcza
Telefon: 500 166 280
e-mail: ptzn_brzezinka@op.pl
www.dziekanka.net
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 8 do 17 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie umysłowe
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 45
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 13–18 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.

PLACÓWKI STACJONARNE DLA OSÓB DOROSŁYCH
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie MONAR. Ośrodek Leczenia,
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Grabowie
Łobez 73-150, Grabowo 1
Telefon: 91 397 50 00
Fax: 91 397 09 02
e-mail: monar_grabowo@tlen.pl
www.grabowo.org
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 do 40 roku życia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie umysłowe
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard) przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim
ubezpieczonych.
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Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku: 36
Czas trwania programu rehabilitacyjnego to:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki to:
społeczność terapeutyczna.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
uprawa roślin, uprawianie sportów, art-terapia, jęz.
angielski, teatr, pracownia plastyczna, pracownia
sitodruku.

ODDZIAŁY/PODODDZIAŁY DETOKSYKACYJNE
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
CENTRUM PSYCHOPROFILAKTYKI i PSYCHOEDUKACJI. Oddział Leczenia Zaburzeń Funkcjonowania
Radwanice k/Wrocławia 55-010,
ul. Kościelna 9,
Telefon: 71 364 33 24, 71 364 50 23
e-mail: biuro@cpp.info.pl
www.centrumnadziei.com
WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO i PSYCHICZNIE CHORYCH im. Dr. M. MARZYŃSKIEGO
Sieniawka 59-921, ul. Rolnicza 25,
Telefon: 75 649 47 00
PODODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH
Wrocław 50-226, ul. Wybrzeże J.C. Korzeniowskiego
Telefon: 71 776 62 85, 71 776 62 53 (ordynator); 71 776 62 86 (lekarze).
Fax: 519 134 307
e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl
www.dczp.wroclaw.pl
Placówka przyjmuje osoby od 18 roku życia. Przeciętny czas trwania detoksykacji – 14 dni.
Informacje uzupełniające:
• istnieje możliwość detoksykacji pacjentów pozostających w leczeniu substytucyjnym z nadużywania
innych środków psychoaktywnych (kwalifikacja telefoniczna)
• zapisy na termin detoksykacji: mężczyźni pod telefonem 71 776 62 50, od 08.00–14.00; kobiety pod
telefonem 71 776 62 53, od 8.30–13.00.
ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH DLA UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW
PSYCHOAKTYWNYCH.
Złotoryja 59-500, ul. Szpitalna 9
Telefon: 76 877 93 74
Fax: 76 877 83 30
Placówka przyjmuje osoby bez ograniczeń wiekowych
Przeciętny czas trwania detoksykacji: 14 dni, do 8 tygodni – uzależnienie od benzodiazepin.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH
Świecie 86-100, ul. Sądowa 18
Telefon: 52 330 83 09; 52 330 83 24
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ODDZIAŁY/PODODDZIAŁY DETOKSYKACYJNE
Fax: 52 332 45 41
e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
Placówka przyjmuje osoby od 18 roku życia. Przeciętny czas trwania detoksykacji: 14 dni detoksykacja
narkotykowa, do 56 dni detoksykacja po benzodiazepinach.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
SP ZOZ ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY. SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY
Lublin 20-442, ul. Abramowicka 2
Telefon: 81 744 30 61 w. 362, 363
Fax: 81 744 10 79
Placówka przyjmuje osoby od 18 roku życia. Przeciętny czas trwania detoksykacji 18 dni.
PRYWATNY OŚRODEK ODWYKOWY – TERAPIA NAŁĘCZÓW – Tomasz Jankowski
Motycz 21-030, Uniszowice 1A
Telefon: 536 199 199, 536 288 288
e-mail: biuro@terapianaleczow.pl
www.terapianaleczow.pl
Placówka przyjmuje osoby od 18 do 60 roku życia. Przeciętny czas trwania detoksykacji: 7 dni.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W CIBORZU.
Całodobowy Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych
Cibórz 66-213, ul. Cibórz 18
Telefon: 68 341 95 50 wew. 218
Fax: 68 341 94 94
e-mail: j.kotowski@ciborz.eu
www.ciborz.eu/pl/
Placówka przyjmuje osoby od 14 roku życia. Przeciętny czas trwania detoksykacji: 14 dni.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
SZPITAL IM. DR J. BABIŃSKIEGO
Łódź 91-229, ul. Aleksandrowska 159
Telefon: 42 652 96 39
e-mail: izbapp@babinski.home.pl
www.babinski.home.pl
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ODDZIAŁY/PODODDZIAŁY DETOKSYKACYJNE
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie MONAR. Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie.
Oddział Detoksykacji
Kraków 31-983, ul. Suchy Jar 4
Telefon: 12 645 06 10
Fax: 12 645 06 10
e-mail: kontakt@dommonarukrakow.pl
Placówka przyjmuje osoby od 18 do 60 roku życia. Przeciętny czas trwania detoksykacji: 14 dni.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
NZOZ FENIX 2 dr med. Tomasz Nowak. Oddział detoksykacji (narkotyki i inne substancje
psychoaktywne)
Płochocin 05-860, ul. Zabytkowa 2
Telefon: 22 722 50 26
e-mail: detox@detox.com.pl
www.detox.com.pl
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ IM. DR BARBARY BORZYM
Radom 26-607, ul. Krychnowicka 1
Telefon: 48 3322 306
e-mail: szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl
INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII. Oddział Detoksykacyjny. Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Warszawa 02-957, ul. Sobieskiego 9,
Telefon: 22 458 27 40
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE.
Oddział VII Detoksykacji. Narkotyki i Inne Substancje Psychoaktywne.
Warszawa 00-665, ul. Nowowiejska 25
Telefon: 22 825 20 31 wew. 281
Fax: 22 825 10 34
e-mail: sekretariat@szpitalnowowiejski.pl, malgorzata.konys@szpitalnowowiejski.nazwa.pl
www.szpitalnowowiejski.pl
Placówka przyjmuje osoby od 18 roku życia.
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ODDZIAŁY/PODODDZIAŁY DETOKSYKACYJNE
STOWARZYSZENIE MONAR. Izba Chorych w Warszawie. Oddział Detoksykacji od Alkoholu.
Warszawa 03-042, ul. Marywilska 44a
Telefon: 22 679 99 97 wew. 111
Fax: 22 679 99 97 wew. 102
e-mail: dyrektor@cpb.waw.pl
www.cpb.waw.pl
Placówka przyjmuje osoby od 18 roku życia. Przeciętny czas trwania detoksykacji: 10 dni.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
PODODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH
oddziału psychiatrii dla dorosłych „C” Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny
(Program leczenia detoksykacyjnego)
Opole 45-221, ul. Wodociągowa 4,
Telefon: 77 541 42 00
Faks: 77 54 14 237
e-mail: sekretariat@wszn.opole.pl
www.wszn.opole.pl

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
SP PZOZ IM. DR. STANISŁAWA DERESZA W CHOROSZCZY
Choroszcz 16-070, Pl. Dr. Z. Brodowicza 1
Telefon: 85 719 10 91 w. 251
Fax: 85 719 28 00
e-mail: szpital@sppchoroszcz.med.pl
www.sppchoroszcz.med.pl
Placówka przyjmuje osoby od 13 roku życia. Przeciętny czas trwania detoksykacji: 14 dni.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
ODDZIAŁ DETOKSYKACJI OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH SP ZOZ CZŁUCHÓW
Człuchów 77-300, ul. Szczecińska 31
Telefon: 59 834 22 81 w. 386;
Fax: 59 834 24 59
e-mail: spzozczluchow@wp.pl
www.spzoz-czluchow.pl
Placówka przyjmuje osoby od 18 roku życia. Przeciętny czas trwania detoksykacji:14 dni.
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ODDZIAŁY/PODODDZIAŁY DETOKSYKACYJNE
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień FAMILIA Sp. z o.o.
Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych (Detoksykacja)
Gliwice 44-100, ul. Dębowa 5
Telefon: 32 231 86 15
Fax: 32 270 37 58
e-mail: czpilu@mp.pl
www.familia.org.pl
Placówka przyjmuje: osoby od 18 roku życia. Przeciętny czas trwania detoksykacji: do14 dni.
SP ZOZ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU. Oddział XV a
– Psychiatryczny koedukacyjny – WZW z pododdziałem detoksykacyjnym dla narkomanów
Rybnik 44-201, ul. Gliwicka 33,
Telefon: 32 432 81 00 lub 32 432 82 98
Fax: 32 422 68 75
e-mail: szpital@psychiatria.com
www.psychiatria.com

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ LECZENIA PSYCHIATRYCZNEGO W OLSZTYNIE.
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych z Pododdziałem Leczenia Zespołów
Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych
Olsztyn 10-228, ul. Wojska Polskiego 35
Telefon: 89 678 52 84
www.wzlp.pl
Placówka przyjmuje: osoby od 18 roku życia. Przeciętny czas trwania detoksykacji: 14 dni.
SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ.
Węgorzowo 11-600 ul. Bema 24,
Telefon: 87 427 27 66
e-mail: spspzozw@wp.pl
www.spspzozwegorzewo.republika.pl
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ODDZIAŁY/PODODDZIAŁY DETOKSYKACYJNE
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej. ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH
z PODODDZIAŁEM ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH
Koźminek 62-840, Sokołówka 1
Telefon: 62 763 72 15
Fax: 62 763 72 16
e-mail: info@sokolowka.pl
www.sokolowka.pl
Placówka przyjmuje: osoby od 18 roku życia. Przeciętny czas trwania detoksykacji: 10–14 dni.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
SP SZOZ ZDROJE
Szczecin 70-780, ul. Mączna 4,
Telefon: 91 466 02 00
e-mail: szpital@szpital-zdroje.szczecin.pl
www.szpital-zdroje.szczecin.pl/zdroje
Przeciętny czas trwania detoksykacji: 10–14 dni.
SZPITAL NZOZ MEDISON
Koszalin 75-642, ul. Słoneczna 15,
Telefon: 94 347 07 54 (wew. 12), 94 347 07 55
www.medison.com.pl
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PROGRAMY LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
WROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA.
SP ZOZ Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii
Wrocław 50-136, ul. Wszystkich Świętych 2 B
Telefon: 71 356 07 80
Fax: 71 356 07 80
e-mail: metadon@spzoz.wroc.pl
www.spzoz.wroc.pl
Godziny otwarcia placówki: poniedziałek – piątek 8.00–18.00; sobota 8.00–14.00; niedziela 8.00–15.00.
WS – SP ZOZ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
Zgorzelec 59-900, ul. Warszawska 37A
Telefon: 75 775 87 00
Fax: 75 775 87 00
e-mail: stowarzyszenie.subsidium@wp.pl
www.subsidium.arrakis.pl
Godziny pracy placówki: poniedziałek – piątek 7.30–15.00; sobota, niedziela 9.00–14.00.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
NZOZ MEDSEVEN – Poradnia Leczenia Uzależnień
Bydgoszcz 85-791, ul. Rzeźniackiego 1D
Telefon.: 52 343 37 37, 661 110 002
Fax: 52 343 37 37
e-mail: poradnia.bydgoszcz@medseven.eu
Godziny otwarcia placówki: poniedziałek 9.00–16.00; wtorek 13.00–20.00; środa 8.00–15.00;
czwartek 13.00–20.00; piątek 8.00–15.00; sobota 10.00–11.00; niedziela 10.00–11.00.
WOJEWÓDZKA PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ i WSPÓŁUZALEŻNIENIA
Świecie 86-100, ul. Sądowa 18
Telefon: 52 330 83 03
Fax: 52 332 45 41
e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
Godziny otwarcia placówki: poniedziałek 12.00–18.00; wtorek 8.00–18.00; czwartek 11.00–18.00;
piątek 10.00–15.00.
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PROGRAMY LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
SP ZOZ OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
Lublin 20-121, Al. Tysiąclecia 5
Telefon: 81 532 77 37
Fax: 81 463 96 64
e-mail: osrodek.leczenia.uzaleznien@neostrada.pl
terapia@olu.lublin.pl
administracja@olu.lublin.pl
Godziny otwarcia placówki: poniedziałek – niedziela 8.00–18.00.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ NOWY DWOREK.
Poradnia Leczenia Uzależnień Kostrzyn nad Odrą
Kostrzyn nad Odrą 66-470, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 23
Telefon: 95 728 46 59
Godziny otwarcia placówki: poniedziałek, środa – sobota 10.00–18.00; wtorek 10.00–20.00;
niedziela 11.00–13.00.
Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych LOPiT
Zielona Góra 65-090, ul. Jelenia 1a
Telefon: 68 327 14 63
Fax: 68 453 20 00
e-mail: lopit@interia.pl
www.lopit.pl
Godziny otwarcia placówki: poniedziałek – piątek 08.00–19.00.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
SP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY im. Babińskiego
Łódź – Bałuty 91-229, ul. Aleksandrowska 159
Telefon: 42 715 57 99
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WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Centrum Zdrowia Psychicznego. Lecznictwo Ambulatoryjne. Poradnia Leczenia Uzależnień
Kraków 31-826, ul. Os. Złotej Jesieni 1
Telefon: 12 646 83 17
e-mail: plu@rydygierkrakow.pl
Godziny otwarcia placówki: poniedziałek 7.00–19.00; wtorek – piątek 7.00–18.00.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny
Czosnów 05-152, Kazuń Bielany, ul. Działkowa 13
Telefon: 22 794 02 97, 600 078 987
Fax: 22 632 24 01
e-mail: mor288@wp.pl
www.wtd-mor.waw.pl
Centrum Leczenia Uzależnień PPL MAŁY RYCERZ
Warszawa 03-737, ul. Brzeska 13
Telefon: 22 670 02 26
Fax: 22 670 02 26 wew. 108
e-mail: metadon@op.pl
www.detoks.pl
Godziny otwarcia placówki: poniedziałek, środa 7.00–13.30; wtorek, czwartek 7.00–17.00 dla pracujących;
piątek – niedziela 7.00–13.30.
STOWARZYSZENIE ELEUTERIA. NZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień
Warszawa 00-154, ul. Dzielna 7
Telefon: 22 831 78 43
Fax: 22 636 64 31
e-mail: eleuteria@op.pl
www.eleuteria.org.pl
Godziny otwarcia placówki: poniedziałek – piątek 8.00–20.00; sobota – niedziela 9.00–12.00.
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ w Warszawie. Poradnia leczenia uzależnień. Dzienny oddział leczenia uzależnień
Warszawa 00-665, ul. Nowowiejska 25
Telefon: 22 825 20 31
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Fax: 22 825 10 34
e-mail: sekretariat@szpitalnowowiejski.pl
metadon@szpitalnowowiejski.pl
www.szpitalnowowiejski.pl
Godziny otwarcia placówki: poniedziałek – środa 8.00–20.00; czwartek – piątek 8.00–16.00.
SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. Poradnia dla Osób Leczonych Metadonem
Warszawa 01-201, ul. Wolska 37
Telefon: 22 335 81 01 lub 102
Fax: 22 335 81 03
e-mail: metadon@zakazny.pl
www.zakazny.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, czwartek 9.00–16.30; wtorek, środa, piątek 8.00–15.30; sobota, niedziela 9.00–11.00.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
NZOZ Poradnia ds. Uzależnień
Opole 45-326, ul. Sandomierska 4
Telefon: 77 441 75 69
Fax: 77 441 75 69
e-mail: poradnia.opole@gmail.com
www.poradnia.opole.pl
Godziny otwarcia placówki: poniedziałek – piątek 7.00–15.00.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku. Poradnia Leczenia Uzależnień.
Program Leczenia Substytucyjnego
Gdańsk-Wrzeszcz 80-282, ul. Srebrniki 9
Telefon: 58 346 15 03
Fax: 58 683 51 29
e-mail: metadon@wotu.pl
www.wotu.pl
Godziny otwarcia placówki: poniedziałek, piątek 8.00–13.00; wtorek 8.00–18.00; środa 8.00–14.00
czwartek 8.00–15.00; sobota, niedziela 8.00–10.00.
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NZOZ MEDSEVEN. Poradnia Leczenia Uzależnień
Gdańsk 80-392, ul. Szczecińska 23
Telefon: 732 888 147
e-mail: poradnia.gdansk@medseven.eu
Godziny otwarcia placówki: poniedziałek 14.30–17.30; wtorek 8.30–11.30; środa 14.30–17.30;
czwartek 14.30–17.30; sobota 8.30–11.30.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
SZPITAL SPECJALISTYCZNY w Chorzowie. Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji
Psychoaktywnych i Współuzależnień
Chorzów 41-500, ul. Zjednoczenia 10
Telefon: 32 346 36 13, 32 346 36 93
e-mail: bozeke@wp.pl
Godziny otwarcia placówki: poniedziałek – piątek 8.00–17.00; sobota, niedziela 10.00–16.00.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ. Poradnia Leczenia Uzależnień
Starachowice 27-200, ul. Radomska 70
Telefon: 41 273 98 16; 41 273 99 47
Fax: 41 273 92 29
e-mail: info@szpital.starachowice.pl
Godziny otwarcia placówki: poniedziałek 15.00–17.00; wtorek 15.00–16.00; 15.00–18.00; środa
8.00–11.00; 15.00–18.00; czwartek 15.00–18.00; sobota 9.00–12.00 (pierwsza sobota miesiąca).

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
NZOZ PRZYCHODNIA PSYCHOTERAPII, PROFILAKTYKI I LECZENIA UZALEŻNIEŃ
Olsztyn 10-295, ul. Puszkina 13
Telefon: 89 535 71 15
Fax: 89 535 71 15
e-mail: kotpiotr7@gmail.com
Godziny otwarcia placówki: poniedziałek – piątek 7.30–19.00.
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WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Barbara Kęszycka, Hanna Olzacka, Wojciech Kęszycki, s.c.
Poznań 61-745, Al. Marcinkowskiego 21
Telefon: 61 855 73 54
Fax: 61 855 73 54
e-mail: barkesz@wp.pl
www.pkt.pl/centrum-profilaktyki-uzależnień-s-c/100638164/5-1/
Godziny otwarcia placówki: poniedziałek – piątek 9.00–20.00.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE.
Centrum Psychiatryczne Poradnia dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych
Szczecin 71-210, ul. Żołnierska 55
Telefon: 91 433 00 82
Fax: 91 487 26 49
adres e-mail: poradnian@szpital-zdroje.szczecin.pl
www.szpital-zdroje.szczecin.pl
Godziny otwarcia placówki: poniedziałek – piątek 7.30–15.00; sobota – niedziela 8.30–10.30.
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
Dolnośląskie Stowarzyszenie
Psychoprofilaktyczne RETURN
Wrocław 50-008, ul. Kościuszki 67 (wejście
od ulicy. Gwarnej)
Telefon: 71 311 24 06
Fax: 71 311 24 06
e-mail: return-return@wp.pl
www.return-wroclaw.pl

Zakres działalności
Dla osób z problemem narkotykowym:
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program wymiany igieł i strzykawek
• punkt drop-in
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Godziny pracy placówki:
poniedziałek – piątek 12.00–18.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych
Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
PODWALE SIEDEM.
Wrocław 50-136, ul. Wszystkich Świętych 2B
Telefon: 71 356 07 80
Fax: 71 356 07 80
www.podwale-siedem.pl

Dla osób z problemem narkotykowym:
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program wymiany igieł i strzykawek
• program leczenia substytucyjnego (metadon,
suboxon)
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Konsultacje:
lekarz ogólny
• lekarz psychiatra
• pracownik socjalny
• lekarz specjalista chorób zakaźnych
• poradnictwo dietetyczne
• psycholog.

Godziny pracy placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–18.00
sobota 8.00–14.00
niedziela 8.00–15.00

•

Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia.

•

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Puławach

Dla osób z problemem narkotykowym:
• Program wymiany igieł i strzykawek.

Puławy 24-100, ul. Aleja Królewska 3A
Telefon: 81 886 42 36
Fax: 81 886 42 36

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psycholog kliniczny
• pracownik socjalny
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e-mail: monar_pulawy@poczta.onet.pl
www.monarpulawy.pl

•
•
•

Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 8.00–21.00
sobota 8.00–16.00

•

doradca finansowy
lekarz specjalista chorób zakaźnych
prawnik
doradca zawodowy.

Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób
Uzależnionych i Współuzależnionych LOPiT
Zielona Góra 65-090, ul. Jelenia 1a
Telefon: 68 327 14 63
Fax: 68 453 20 00
e-mail: lopit@interia.pl
www.lopit.pl

Zakres działalności
Dla osób z problemem narkotykowym:
• program wymiany igieł i strzykawek
• punkt drop-in
• program leczenia substytucyjnego (metadon,
suboxone)
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.

Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 08.00–19.00

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Krakowie
Kraków 31-063, ul. Św. Katarzyny 3
Telefon: 12 430 61 35
Fax : 12 430 61 35
e-mail: poradnia@monar.krakow.pl
www.monar.krakow.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – czwartek 9.00–20.00
piątek 9.00–17.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych.

•
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Zakres działalności
Dla osób z problemem narkotykowym:
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program wymiany igieł i strzykawek
• punkt drop-in
• konsultacje prawne
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Konsultacje:
lekarz psychiatra
• psycholog
• prawnik
• pracownik socjalny.
•

PROGRAMY REDUKCJI SZKÓD: PUNKTY WYMIANY IGIEŁ I STRZYKAWEK, PUNKTY DROP-IN
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
FUNDACJA REDUKCJI SZKÓD. Drop – In Port
Warszawa 04-373, ul. Kickiego 1
Telefon: 517 504 761
e-mail: fundacja@redukcjaszkod.pl
www.redukacjaszkod.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – sobota 11.00–17.00
Placówka przyjmuje:
osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym.
•

SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY
Poradnia dla Osób Leczonych Metadonem
Warszawa 01-201, ul. Wolska 37
Telefon: 22 335 81 01 lub 102
Fax: 22 335 81 03
e-mail: metadon@zakazny.pl
www.zakazny.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, czwartek 9.00–16.30
wtorek, środa, piątek 8.00–15.30
sobota, niedziela 9.00–11.00

Zakres działalności
Dla osób z problemem narkotykowym:
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program wymiany igieł i strzykawek
• punkt drop-in
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej
• pomoc i asystowanie w załatwianiu spraw
życiowych – zdrowotnych, socjalnych,
prawnych i związanych z podjęciem leczenia
uzależnienia
• pomoc osobom uzależnionym osadzonym
w zakładach karnych (wsparcie, widzenia,
kontakt listowny, wizyty na rozprawach, pomoc
w załatwianiu spraw życiowych, leczenia
po wyjściu).
Dla osób z problemem narkotykowym:
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program wymiany igieł i strzykawek
• program leczenia substytucyjnego (metadon)
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej.
Konsultacje:
lekarz psychiatra
• lekarz ogólny
• poradnia wieloscpecjalistyczna.
•

Placówka przyjmuje:
osoby od 18 roku życia.

•

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Gdańsku

Dla osób z problemem narkotykowym:
• program wymiany igieł i strzykawek
• konsultacje prawne.

Gdańsk 80-282, ul. Srebrniki 9
Telefon: 58 302 04 42

•

Konsultacje:
lekarz psychiatra.
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W placówce istnieje możliwość:
• wykonania testu na obecność metabolitów
narkotyków w moczu
• rozpoznania dostarczonej substancji
psychoaktywnej.

Fax: 58 302 63 89
e-mail: gdanskporadnia@monar.org
www.monar.org
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 9.00–20.00
sobota 10.00–14.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 16 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku angielskim,
włoskim.

Placówka wystawia skierowania do:
oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
•

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

Dla osób z problemem narkotykowym:
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień • edukacja dotycząca szkód zdrowotnych
• program wymiany igieł i strzykawek
Częstochowa 42-200, ul. Wolności 44/19
• punkt drop-in
Telefon: 34 365 48 99
• konsultacje prawne
Fax: 34 365 48 99
• współpraca z lokalnym systemem pomocy
e-mail: poradnia@monar.czest.pl
społecznej.
www.monar.czest.pl
Konsultacje:
Godziny otwarcia placówki:
• lekarz psychiatra
poniedziałek, środa 8.30–15.00
• psycholog
wtorek 8.30–18.00
• prawnik
czwartek 10.30–20.00
• doradca zawodowy
piątek 8.30–19.00
• doradca finansowy
• pracownik socjalny.
Placówka przyjmuje:
•

osoby bez ograniczeń wiekowych

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
Stowarzyszenie MONAR.
Poradnia Profilaktyczno Konsultacyjna
Olsztyn 10-225, al. Wojska Polskiego 8A/3
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Zakres działalności
Dla osób z problemem narkotykowym:
• program wymiany igieł i strzykawek.

PROGRAMY REDUKCJI SZKÓD: PUNKTY WYMIANY IGIEŁ I STRZYKAWEK, PUNKTY DROP-IN
Telefon: 89 527 22 09
Fax: 89 527 22 09
e-mail: olsztynporadnia@monar.org
www.monarolsztyn.lh.pl
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek, piątek 10.00–14.00
wtorek, środa 10.00–18.00
czwartek 10.00–16.00
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
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PLACÓWKI DLA OSÓB Z PODWÓJNĄ DIAGNOZĄ
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ NOWY
DWOREK
Świebodzin 66-200, ul. Nowy Dworek 46
Telefon: 68 381 10 91 Ruch Chorych, 68 381 01
67 Administracja
Fax: 68 381 10 91 wew.18, 68 381 01 67 wew. 11
e-mail: rum@nowydworek.com
sekretariat@nowydworek.com
www.nowydworek.com
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• małżeństwa bądź pary
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie
umysłowe, współistniejące zaburzenia
psychotyczne
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim.

Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 208
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
model behawioralno- poznawczy.

•

Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
•

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
uprawianie sportów, zajęcia rehabilitacyjne
w warsztacie samochodowym, fabryce mebli,
firmie budowlanej, sklepie.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
SP ZOZ W ŁODZI. ODDZIAŁ
TERAPII DLA UZALEŻNIONYCH
OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI INNYMI
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Łódź 91-229, ul. Aleksandrowska 159
Telefon: 42 715 59 32
Fax: 42 652 80 30
e-mail: oteruza@babinski.home.pl
www.babinski.home.pl
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Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 17
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3–6 miesięcy
• pełny cykl terapii -10 tygodni.
Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna
• autorski program terapeutyczny łączący różne
podejścia terapeutyczne.
•

PLACÓWKI DLA OSÓB Z PODWÓJNĄ DIAGNOZĄ
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: współistniejące
zaburzenia psychotyczne, lekkie upośledzenie
umysłowe
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Nazwa i dane adresowe placówki
MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII
Sp z o.o. w Zagórzu k. Warszawy
Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej
Diagnozy
Otwock 05-400, ul. Kochanowskiego 27/29
Telefon: 22 779 20 12, 22 468 26 60
e-mail: uzaleznienia@centrumzagorze.pl
www.centrumzagorze.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
osoby od 13 do 19 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: współistniejące
zaburzenia psychotyczne, nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD
• osoby uzależnione behawioralnie, przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.
•

Zakres działalności
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 25
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
model behawioralno-poznawczy
• integracyjna psychoterapia adolescentów.
•

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.
•

Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
arteterapia, terapia biofeedback, obozy
terapeutyczne, sport.
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SZPITAL MIEJSKI w Garwolinie
Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Psychiatrycznej
dla Osób z Podwójną Diagnozą.
Garwolin 08-400, Al. Legionów 11
Telefon: 25 682 22 51 w. 231, 232
Fax: 25 684 32 31
e-mail: szpital@smwg.pl
www.smwg.pl

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 31
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Główny model pracy placówki:
model behawioralno-poznawczy.

•

Nauka szkolna na terenie ośrodka:
szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.
•

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 13 do 21 roku życia
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby z zaburzeniami: współistniejące
zaburzenia psychotyczne, nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie
umysłowe
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych.

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
nauka umiejętności przydatnych w życiu,
uprawianie sportu.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Nazwa i dane adresowe placówki

Zakres działalności

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia
Liczba miejsc na oddziale terapeutycznym: 29
Uzależnień FAMILIA Sp. z o.o.
Oddział Terapii dla Uzależnionych od Substancji Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 3 miesiące.
Psychoaktywnych z Zaburzeniami
Psychicznymi – Podwójne Diagnozy
Główny model pracy placówki:
• społeczność terapeutyczna.
Gliwice 44-100, ul. Dębowa 5
Telefon: 32 231 86 15
Placówka prowadzi program profilaktycznoFax: 32 270 37 58
-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
e-mail: czpilu@mp.pl
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
www.familia.org.pl
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Placówka koedukacyjna.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
Placówka przyjmuje:
stacjonarnego:
• osoby od 18 roku życia
dyskusyjny klub filmowy, sekcja muzyczna
• osoby z zaburzeniami: współistniejące
i teatralna.
zaburzenia psychotyczne, nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD
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•
•

•

osoby niepełnosprawne ruchowo
osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks) przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).

Centrum Leczenia Uzależnień Górnośląskiego
Stowarzyszenia FAMILIA

Liczba miejsc na oddziale terapeutycznym: 45

Gliwice 44-100, ul. Huberta 60
Telefon: 32 231 30 33
e-mail: czpilu@mp.pl familia.huberta@gmail.com
www.familia.org.pl

•

Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 18 roku życia
• osoby z zaburzeniami: współistniejące
zaburzenia psychotyczne, nadpobudliwość
psychoruchowa, ADHD
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard,
internet, praca, zakupy, seks) przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku polskim,
ubezpieczonych i nieubezpieczonych (odpłatnie).

Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
7–12 miesięcy.

Główny model pracy placówki:
społeczność terapeutyczna
• psychodrama wg Moreno.
•

Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających
szkodliwie, skierowanych do programu w związku
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania wykraczające ponad standard leczenia
stacjonarnego:
sekcje rozwojowe: sportowe (piłka nożna,
siatkówka, karate), dziennikarska, literacka,
plastyczna, ceramiczna, muzyczna, teatralna,
konsultacje z doradcą zawodowym.
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*mityng zamknięty – tylko dla uzależnionych, *mityng otwarty – dla wszystkich zainteresowanych

WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie:
Bolesławiec – „Chaos”
ul. Tysiąclecia 32d/2
Przy Schronisku dla osób bezdomnych PCK
Bolesławiec
tel. 694 792 492
środa 18:30–20:30, ostatnia środa m-ca
mit. otwarty
Brzeg Dolny – „Warriors”
ul. Zwycięstwa 5
wejście po prawej stronie
tel. 790 491 700, warriors@op.pl
niedziela 16:00–18:00, 2 niedziela m-ca mit. otwarty
Jelcz-Laskowice – „Lepsze Jutro”
Stowarzyszenie Tęcza, ul. Witosa 47
Siedziba Stowarzyszenia Abstynenckiego Tęcza
w salkach katechetycznych przy kościele.
tel. 534 844 185
czwartek 18:00–19:30, każdy pierwszy czwartek
miesiąca mit. otwarty
Jelenia Góra – „Wolność”
Monar, ul. Wolności 70
piątek 18:10–20:00, wszystkie zamknięte
Kłodzko
Klub Abstynenta, ul. Wodna 3
niedziela 19:30–21:00, wszystkie zamknięte
Świdnica – „Jest Nadzieja”
Poradnia Rodzinna, ul. Budowlana 6
Poradnia Rodzinna – 2 piętro
środa 19:00–20:00, wszystkie otwarte
Świebodzice – „DROGA”
Klub na Poddaszu, ul. Parkowa 4
wejście z prawej strony
czwartek 18:00–19:20, wszystkie otwarte
Wołów – „M.A.G.”
Zakład Karny Wołów, ul. Więzienna 6
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alledominika@gmail.com
środa 14:30–16:00, wszystkie zamknięte
Wrocław – „Nasz Czas”
Kościół św. Mikołaja, ul. Św. Antoniego 30
sala Św. Augustyna (dzwonić domofonem na nr 47,
w razie braku sygnału otwarcia drzwi prosimy
dzwonić na furtę)
anita-m1@o2.pl
mityng kobiecy poniedziałek 18:30–20:30,
wszystkie zamknięte
Wrocław – „Nowe Życie”
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej
Pokoju, ul. Ojców Oblatów 1
Wejście do Biura Parafii z boku kościoła od strony
ul. Ojców Oblatów, sala nr 7.
tel. 731 166 913, nowe_zycie13@o2.pl
poniedziałek 19:00–20:30, wszystkie otwarte
Wrocław – „Gaj”
Sala przy kościele pw. św. Henryka,
ul. Gliniana 16
Sala znajduje się po lewej stronie kościoła
za budynkiem domu parafialnego.
gaj.anonimowi.narkomani@gmail.com
wtorek 19:30–21:00, ostatni wtorek miesiąca
mit. otwarty
Wrocław – „Korzeń”
Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
sp. z o. o., ul. Wybrzeże J. ConradaKorzeniowskiego 18
nakraszki@gmail.com
czwartek 17:30–19:00, wszystkie otwarte
Wrocław – „Szkocka”
Budynek Administracji „Metalowiec” Muchobór
Mały, ul. Szkocka 99d
bloki – blisko krzyżówki przy ul. Strzegomskiej,
z drugiej strony dojazd estakadą ul. Klecińską
na.szkocka@gmail.com
czwartek 19:45–21:30, pierwszy czwartek
w miesiącu mit. otwarty
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Wrocław – „Chcemy Być Wolni”
Parafia Jezuitów – naprzeciw restauracji
Samos, Aleja Pracy 28
II budynek na terenie ogrodu parafii
Jezuitów – salka im. Ojca Beyzyma
(II piętro po prawej stronie) obcokrajowcy
mile widziani
na.chcemy.byc.wolni@gmail.com
sobota 19:00–21:00, wszystkie otwarte
Wrocław – „Wdzięczność”
Klub Odnowa, ul. Jedności Narodowej 181/1
na.wdziecznosc.wroc@op.pl
sobota 16:00–18:00, ostatnia sobota miesiąca
mit. otwarty
Wrocław – „Czysty Dzień”
Kościół św. Mikołaja, ul. Św. Antoniego 30
sala Św. Augustyna (dzwonić domofonem
na nr 47, w razie braku sygnału otwarcia drzwi
prosimy dzwonić na furtę)
na.czystydzien@yahoo.pl
środa 17:00–19:00; piątek 17:30–19:30;
niedziela 16:30–18:30, ostatni piątek
m-ca mit. otwarty

WOJEWÓDZTWO
kujawsko-pomorskie:
Aleksandrów Kujawski – „Nadzieja”
Miejskie Centrum Kultury, ul. Parkowa 3
tel. 535 878 609, lukas29uk@gmail.com
poniedziałek 18:00–20:00, ostatni piątek miesiąca
mit. otwarty
Grudziądz – „Bezimienni”
Klub abstynenta Alicja, ul. Toruńska 6/1b,
domofon nr 20
bezimiennigrudziadz@gmail.com
czwartek 17:00–18:00, ostatni czwartek miesiąca
mit. otwarty
Toruń – „Światło”
ul. Szosa Bydgoska 1, przy WOTUiW
naswiatlo@gmail.com
wtorek 18:30–19:45; czwartek 18:45–19:45,
pierwszy mityng m-ca otwarty

Toruń – „Strumykowa”
Sienkiewicza 13, wejście pod schodami
wiosennaoktawa@gmail.com
sobota 17:00–18:45, Pierwszy mityng m-ca otwarty
Włocławek – „Promyk Nadziei”
Klub Abstynenta „Promień”, ul. Gałczyńskiego 9,
na terenie szkoły
tel. 739 008 014, promykna@wp.pl
środa 18:00–20:00, ostatnia środa miesiąca
mit. otwarty
Włocławek – „Odnowa”
Parafia św. Stanisława, ul. Żeromskiego 19/21
w budynku kancelarii parafialnej, na tyłach
kościoła przy zbiegu ulic Żeromskiego i Wiejskiej
tel. 516 617 606 Przemek 721 887 524 Tomek,
naodnowa@gmail.com
czwartek 18:00–20:00, wszystkie zamknięte

WOJEWÓDZTWO Lubelskie
Lublin – „Piramida”
Parafia pw. św. Mikołaja, ul. ks. Michała
Słowikowskiego 1, wzgórze „czwartek”
na.lublin@tlen.pl
wtorek 18:00–20:00, ostatni wtorek
m-ca mit. otwarty
Lublin – „Lejdis”
Salka przy Stowarzyszeniu Agape,
ul. Bernardyńska 5
na terenie kościoła Św. Pawła wejście od ulicy
Bernardyńskiej
na.lublin@tlen.pl
miting kobiecy – środa 19:30–21:00;
1-wsza środa miesiąca, wszystkie zamknięte
Lublin – „Klucz”
Bernardyńska 5, Salka przy Stowarzyszeniu Agape
na.lublin@o2.pl
czwartek 19:00–21:00, wszystkie zamknięte
Lublin – „NAsi Chłopcy”
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina”,
ul. Jana Pawła II nr 11
Dom Parafialny z prawej strony kościoła
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miting męski – piątek 19:30–21:00 – każdy 1-szy
piątek miesiąca, wszystkie zamknięte
Lublin – „Rejs”
Salka przy Stowarzyszeniu „Agape”, Bernardyńska 5
na terenie kościoła Św. Pawła wejście od ulicy
Bernardyńskiej
na.lublin@tlen.pl
sobota 19:00–21:00, ostatnia sobota m-ca
mit. otwarty
Łuków – „Przebudzenie”
Klub Abstynenta „Jutrzenka”, ul. Rogalińskiego 6
tel. 798 101 685, boxer666o2.pl
sobota 17:00–19:00, wszystkie otwarte

WOJEWÓDZTWO lubuskie:
Gorzów Wielkopolski – „Właśnie Dziś”
NZOZ Ośrodek Terapeutyczny SZANSA, ul. Mieszka
I 57/3, pokój nr. 4
piątek 17:30–19:30, ostatni piątek miesiąca
mit. otwarty
Świebodzin – „Kontakt”
Świetlica Inicjatyw Twórczych, Bramkowa 1,
wejście od ulicy Garbarskiej
tel. 667 045 058, grabalski@gmail.com
czwartek 17:00–19:00, wszystkie zamknięte
Zielona Góra – „Powrot z U”
ul. Drzewna 13, od Sowińskiego, w siedzibie
Towarzystwa Integracji Społecznej
na.zgora@o2.pl
wtorek 18:00–20:00, pierwszy miting miesiąca
otwarty

WOJEWÓDZTWO łódzkie:
Aleksandrów Łódzki – „Alex”
Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Samopomocy
„RAJ”, ul. Marii Curie Skłodowskiej 1, budynek
Ośrodka Zdrowia
tel. 42 276 40 30 (po 16.00) 501 957 999 Ewa,
stowarzyszenie.raj@gmail.com
sobota 16:00–18:00, wszystkie otwarte
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Bełchatów – „Przebudzenie”
Klub Abstynencki „Przyjaciel”, ul. Czapliniecka 19A
przebudzeniebelchatow@onet.pl
piątek 18:00–20:00, ostatni mityng w miesiącu
otwarty
Kutno – „S.O.S.”
Parafia Św. Jana Chrzciciela, ul. Kanclerza Andrzeja
Zamojskiego 2, kawiarenka kościelna
tel. 661 072 028
środa 18:00–20:00
Łódź – „Diament”
ul. Skorupki 7
tel. 791 073 075
wtorek 18:00–20:00, ostatni mityng miesiąca
otwarty
Łódź – „Fenix”
Klub U SIEBIE, ul. Piotrkowska 17, klatka D II piętro
tel. 500 015 138, gottfried1@wp.pl
środa 18:30–20:30, ostatnia środa miesiąca
– mityng otwarty
Łódź – „Przystań”
Za kościołem salka po prawej, ul. Kilińskiego 228
sobota 17:00–19:00, ostatni mityng miesiąca otwarty
Opoczno – „Trwamy”
Stowarzyszenie Abstynenckie Opoka, ul. Rolna 5
tel. 44 754 30 44, mariuszk8@op.pl
środa 17:00–19:30, mityngi odbywają się co drugą
środę w parzystych tygodniach
Pabianice – „Krok po kroku”
ul. 20 Stycznia 91, blok 253, pierwsza klatka,
domofon „AA”
tel. 786 144 919
czwartek 18:00–20:00, wszystkie zamknięte
Skierniewice – „Serce”
sala przy kościele św. Stanisława,
ul. św. Stanisława 1, sala znajduje się w małym
budynku naprzeciwko głównego wejścia
do kościoła,
tel. 515 171 971
niedziela 14:30–16:15, pierwsza niedziela
miesiąca mit. otwarty
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WOJEWÓDZTWO małopolskie:
Kraków – „Osiemnastka”
Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia
Uzależnień (salka), ul. Stoczniowców 7,
Wysiąść na przystanku: Stoczniowców
tel. 531 339 988
poniedziałek 17:00–18:30; piątek 17:00–18:30,
w poniedziałki wszystkie zamknięte, w piątki
otwarty pierwszy piątek miesiąca mit. otwarty
Kraków – „Bezsilny Dratewka”
ul. Smoleńsk 4, 2. piętro, pokój 214
tel. 531 339 988, krakowna@gmail.com
wtorek 18:30–19:30, ostatni wtorek miesiąca
mit. otwarty
Kraków – „Dobry Wybór”
Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień,
ul. Wielicka 73, Wysiąść na przystanku:
Dworcowa
tel. 531 339 988, nadobrywybor@gmail.com
środa 20:00–21:00, druga środa miesiąca
mit. otwarty
Kraków – „Smocza Jama”
Parafia Św. Jadwigi Królowej (salka),
ul. W. Łokietka 60, Wysiąść na przystanku:
Bratysławska. Z daleka widać kościół
w którym wynajmujemy salkę
tel. 531 339 988
sobota 17:00–18:30, trzecia sobota miesiąca
mit. otwarty
Kraków – „Czarna Offca”
Parafia Zmartwychwstania Pańskiego,
ul. Szkolna 4, w budynku katechetycznym,
wejście w podziemie pod przedszkolem „Aniołek”
tel. 662 067 067
niedziela 11:00–13:00, wszystkie otwarte
Nowy Sącz – „JedyNA”
Parafia Matki Bożej Niepokalanej, ul. Królowej
Jadwigi 44, „Harcówka” przy Białym
Klasztorze
tel. 533 273 005, jedyna.nowysacz@gmail.com
niedziela 16:00–17:30, w pierwszą niedzielę
miesiąca mit. otwarty

Rabka-Zdrój – „Dobry Start” Stara Szkoła,
ul. Podhalańska, Stara Szkoła jest dużym starym
drewnianym budynkiem, znajdującym się w Rabce,
przy ulicy Podhalańskiej, zaraz przy skrzyżowaniu
ze światłami koło przejazdu kolejowego
tel. 507 275 172
środa 18:00–20:00, wszystkie zamknięte
Zakopane – „NA Orlej Perci”
Stowarzyszenie Trzeźwości Orla Perć,
ul. Jagiellońska 7, ostatnie piętro budynku
poniedziałek 18:00–19:30, wszystkie otwarte
Zakopane – „Rysy NA szkle”
mały drewniany domek – TOPR-ówka, Kamieniec
/k. szpitala, domek usytuowany koło szpitala
po stronie wschodniej, niegdyś TOPRowcy
mieli tam stanowisko do akcji ratunkowych
helikopterem
piątek 18:00–19:30, wszystkie zamknięte

WOJEWÓDZTWO mazowieckie
Cekanowo k. Płocka – „Szansa”
Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień,
ul. Piaskowa 1
tel. 513 992 439
sobota 18:30–20:15, wszystkie zamknięte
Mława – „Feniks”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Narutowicza 6
tel. 797 583 579
czwartek 16:00–18:00, mityngi odbywają się
w drugi, trzeci, czwarty, czwartek miesiąca.
Nowy Dwór Mazowiecki – „Narew”
OPS, ul. Partyzantów 7, parterowy budynek
stołówki obok OPSu, 2 wejście Współrzędne
tel. 510 033 676, grupanarew.ndm@gmail.com
piątek 18:30–20:00; mityng trwa 1,5 godz bez
przerwy, pierwszy piątek miesiąca mit. otwarty
Ostrołęka – „NA Trzeźwo”
NZOZ Poradnia „Nadzieja”, ul. Kościuszki
24/26, wejście do poradni vis-a-vis Prokuratury
Okręgowej w Ostrołęce
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tel. 509 821 478, allach123@op.pl
poniedziałek 18:00–20:00, wszystkie zamknięte
Ostrów Mazowiecka – „Nowa Droga”
ul. Pasterska, przy kościele
wtorek 18:00–20:00, wszystkie zamknięte
Otwock – „Nowe Życie”
Parafia Zesłania Ducha Świętego – Księża
Pallotyni, ul. Żeromskiego 6, Na tyłach kościoła
tel. 512 321 908, piotrekotw@o2.pl
niedziela 12:00–14:00, wszystkie otwarte
Płock – „Elf”
Monar, Al. Kilińskiego 6a – Rogatki Warszawskie,
Nowa siedziba MONAR – budynek prawej
Rogatki u zbiegu ulic Kilińskiego, Kolegialnej,
Wyszogrodzkiej
tel. 784 313 547, NAPlock@wp.pl
środa 20:00–21:45; niedziela 15:00–17:15,
pierwsza niedziela m-ca
Warszawa – „Centrum”
Poradnia „Monar”, ul. Hoża 57, domofon 42
centrumNA@gmail.com
poniedziałek 19:30–21:30, wszystkie zamknięte
Warszawa – „Warsaw NA English Speaking
Meeting”
Warszawski „Poznańska 38” Club, ul. Poznańska 38
warsawna@gmail.com
poniedziałek 20:15–21:15, wszystkie otwarte
Warszawa – „Nadzieja”
Dom Parafialny Betania, Dereniowa 12, metro
Imielin, sala św. Teresy
wtorek 19:45–21:45, pierwszy wtorek miesiąca
mit. otwarty
Warszawa – „Prawda”
Stowarzyszenie Rozwoju Osobistego Rehab
„Klub na Siennej”, ul. Sienna 45 lok. 1
tel. 22 258 79 39 i 791 533 422
wtorek 17:00–19:00, wszystkie otwarte
Warszawa – „NA Pradze”
Parafia Świętego Alojzego Orione, ul. Lindleya 12,
wchodzimy główną bramą od ulicy Lindleya
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i za pierwszym małym budyneczkiem
niemal od razu skręcamy w lewo w stronę
muru następnie przy murze skręcamy
w prawo i do samego końca wzdłuż muru
ok 50 m idziemy prosto i schodzimy w dół
po schodkach i jesteśmy
środa 20:00–22:00, wszystkie zamknięte
Warszawa – „Alternatywa”
Stowarzyszenie „Bądź Z Nami’’,
ul. Tamka 37/56
tel. 601 060 959, otwarto@gmail.com
mityng kobiecy, spikerski czwartek 18:00–20:00,
mityng odbywa się raz w miesiącu (w pierwszy
czwartek miesiąca), wszystkie otwarte
Warszawa – „Atol”
Poradnia „Monar”, ul. Hoża 57 domofon 42
atolnawarszawa@gmail.com
mityng męski czwartek 19:30–21:30, wszystkie
zamknięte
Warszawa – „Pulsar”
Klub „Poznańska 38”, ul. Poznańska 38,
W suterenie
pulsar.warszawa@gmail.com
czwartek 17:00–18:30, pierwszy czwartek
miesiąca mit. otwarty
Warszawa – „To Działa”
Dom Parafialny Dominikanów, ul. Dominikańska 2,
sala Poziomka
piątek 19:15–21:00, ostatni piątek
m-ca mit. otwarty
Warszawa – „Właśnie dzisiaj”
Salka na tyłach kościoła parafii Matki
Boskiej z Lourdes, ul. Wileńska 69, Praga
Północ, niedaleko Tesco na ul. Stalowej,
wejście od ul. Szwedzkiej z tyłu kościoła,
schodami w dół
grupazgierska@o2.pl
sobota 17:30–19:30, wszystkie otwarte
Warszawa – „Światło”
Dom Parafialny Betania, ul. Dereniowa 12,
na tyłach kościoła, sala św. Teresy, metro Imielin
niedziela 19:30–21:30, wszystkie otwarte
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Wyszków – „No Name”
Parafia Św. Idziego, ul. Białostocka 12, parterowy
budynek starej plebanii. Wejście od szczytu budynku.
Tel. 796 596 432, slawol@o2.pl
poniedziałek 19:00–21:00, ostatni poniedziałek
miesiąca „spikerski”

WOJEWÓDZTWO Opolskie
Namysłów – „W dobrym kierunku...”
Świetlica przy dworcu PKP, ul. Dworcowa, wejście
od strony peronu 1
w_dobrym_kierunku@o2.pl
wtorek 18:00–20:00, ostatni wtorek miesiąca
mit. otwarty
Opole – „Światło”
Budynek Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi
Uzależnionych „To człowiek”, ul. Ozimska 71d,
wjazd od ulicy Orląt Lwowskich,
osoby wybierające się pierwszy raz mogą dzwonić
pod podany poniżej nr telefonu 535 888 583,
opoleswiatlo@o2.pl
środa 18:30–20:30, wszystkie otwarte
Zdzieszowice – „Alchemik”
Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny,
ul. Bolesława
Chrobrego 18, wejście od strony Biblioteki
tel. 501 260 558
czwartek 17:00–18:30, ostatni czwartek miesiąca

WOJEWÓDZTWO Podkarpackie
Rzeszów – „Zofia”
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień,
ul. Siemieńskiego 17
tel. 669 099 058, nazofiarzeszow@gmail.com
czwartek 18:00–20:00, pierwszy miting
w miesiącu otwarty

WOJEWÓDZTWO Podlaskie
Białystok – „Odnowa”
Klub Abstynenta „Krokus”,

ul. 1000lecia Państwa Polskiego 2
wtorek 18:00–20:00
Białystok – „Wesoły Grabarz”
Ośrodek Etap, ul. Włókiennicza 7, przycisk
domofonu AN
piątek 19:00–21:00, wszystkie zamknięte
Łomża – „Fenix”
Centrum Terapii Uzależnień „Neofita”,
ul. Sybiraków 20 lokal 3a, Sala terapii grupowej
wejście od ulicy Sybiraków
tel. 662 819 502
sobota 18:00–20:00, wszystkie zamknięte
Suwałki – „Tożsamość”
Klub Abstynenta FILAR, salka nr. 1,
ul. Kościuszki 71, wejście w bramie, tak jak
do urzędu pracy
tel. 509 964 179
poniedziałek 19:30–21:00, wszystkie zamknięte
Suwałki – Stowarzyszenie „Wybór”,
ul. Szpitalna 77, Stowarzyszenie mieści się
w suterenie, mniej więcej po środku bloku
niedziela 16:00–18:00, wszystkie zamknięte

WOJEWÓDZTWO Pomorskie
Gdańsk – „To Działa”
budynek Monaru w Gdańsku, ul. Srebrniki 9,
obok szpitala Srebrzysko, nie należy skręcać
w prawo na parking szpitalny, tylko iść/jechać
kilkadziesiąt metrów prosto
na.gdansk@gmail.com
środa 18:00–19:30, wszystkie zamknięte
Gdynia – „Krzyżowcy”
Przychodnia Terapii Uzależnień,
ul. Chrzanowskiego 3/5, sala nr 2
tel. 603 636 417, na-krzyzowcy@o2.pl
poniedziałek 17:00–19:00, drugi poniedziałek m-ca
mit. otwarty
Gdynia – „Falochron”
Sala przy kościele o. Redemptorystów, ul. Portowa 2
piątek 19:00–21:00, ostatni piątek miesiąca mit. otwarty
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Sopot – „Gwiazda Morza”
Sala przy kościele św. Wojciecha, ul. Chopina 16a,
wejście w podwórzu za budynkiem Chopina 16
sopot.na@gmail.com
niedziela 18:00–20:00, wszystkie zamknięte

WOJEWÓDZTWO Śląskie
Bielsko Biała – „Niezapominajka”
Bielskie Centrum Trzeźwości, ul. Inwalidów
6, za Teatrem Polskim 2-ga przecznica
w lewo,za przejazdem kolejowym w prawo
tel. (033) 822 82 40,
niezapominajkana@gmail.com
piątek 18:00–19:30; niedziela 18:00–19:30,
ostatnia niedziela miesiąca mit. otwarty
Cieszyn – „Rewers”
Klub Abstynenta „Familia”, ul. Błogocka 30 A
tel. 33 852 40 00
poniedziałek 18:00–19:30, pierwszy poniedziałek
miesiąca mit. otwarty
Cieszyn – „NA Rynku”
piwnica pod Aniołami, ul. Szersznika – klasztor
oo. Frańciszkanow, boczna ulica od głównego
rynku, wejście przez czarna bramę,
miejsce spotkań rekolekcji
tel. 727 844 616, na.rynku.cieszyn@gmail.com
piątek 16:00–18:00, Pierwszy piątek miesiąca
mit. otwarty
Gliwice – „Diament”
Klub abstynenta Krokus, ul. Daszyńskiego 28
na_diament@o2.pl
piątek 18:00–20:00, pierwszy piątek miesiąca
mit. otwarty
Gliwice – „Love”
Klub abstynenta Krokus, ul. Daszyńskiego 28
tel. 507 527 362
poniedziałek 18:00–20:00, mityng odbywać się
będzie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
Jastrzębie Zdrój – „Antidotum”
Klub Abstynentów ARKA, ul. Zielona 18A
tel. 572 680 339
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czwartek 19:00–20:30, Pierwszy czwartek
miesiąca otwarty
Katowice – „8 marca”
kościół św. Piotra i Pawła, ul. Mikołowska 32,
salka parafialna
katowice8marca@gmail.com
środa 20:00–22:00; niedziela 15:00–17:00,
ostatnie spotkanie w miesiącu
Racibórz – „Nowy start” ul. Warszawska 29,
salka przy parafii N.S.P.J
nowystart.raciborz@gmail.com
sobota 18:00–19:30, wszystkie zamknięte
Rybnik – „Pod Parasolem”
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Broniewskiego 23,
na 1 piętrze sala nr 1
wtorek 18:00–19:30, wszystkie zamknięte
Sosnowiec – „NA Zagłębiu”
Centrum Psychoterapii i Leczenia
Uzależnień w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33,
wejście przez urząd miasta, z prawej strony
windy mamy taki korytarz prowadzący
jakby w głąb budynku, następnie drobna
wspinaczka na trzecie piętro, tam salka
obok recepcji.
Tel. Piotr 665 024 523 Łukasz 790 512 740
wtorek 18:00–20:00, wszystkie zamknięte
Tychy – „Nareszcie”
Kościół Św. Krzysztofa, ul. Wyszyńskiego 1,
Salka Parafialna Przy Kościele Św. Krzysztofa
(koło Szpitala Wojewódzkiego)
tychymitingna@gmail.com
sobota 19:00–21:00, ostatnia sobota miesiąca
mit. otwarty
Zabrze – „Jedność”
Dom parafialny św. Anny, ul. 3 Maja 18,
pierwszy budynek po prawej stronie drogi
prowadzącej do kościoła, tuż przy głównej
drodze, na parterze, pierwsze drzwi po lewej
stronie
a-m1977@o2.pl
sobota 18:00–19:30, ostatnie spotkanie
w miesiącu mit. otwarty
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Żory – „Nowe Życie”
salki katechetyczne przy parafii pw. św. Stanisława
– SALKA NR 9, ul. Boryńska 45
tel. 509 783 478, grupa.nowezycie@gmail.com
poniedziałek 17:00–19:00, pierwszy poniedziałek
miesiąca mit. otwarty

WOJEWÓDZTWO Świętokrzyskie
Kielce – „Właśnie Dzisiaj”
Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”,
ul. Karczówkowska 36, budynek
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” 1piętro,
pokój 15
piątek 17:00–19:00, wszystkie zamknięte

WOJEWÓDZTWO
warmińsko-mazurskie
Działdowo – ”Nowa Droga”
ul. Księżodworska 23, jest to budynek
w podwórku
nowadroga@interia.pl
piątek 18:00–20:00, ostatni miting w miesiącu
jest otwarty
Olsztyn – „Powstańcy”
osiedle Nagórka, ul. Barcza 12, wejście do salki
jest to samo co do siłowni. Siłownia znajduje się
za salonem zabaw dla dzieci.
powstancy88@gmail.com
poniedziałek 18:00–20:00; sobota 18:00–20:00,
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
mit. otwarty

WOJEWÓDZTWO Wielkopolskie
Kalisz – „Tęczowy Majonez”
Klub Seniora/Abstynencki Klub „Zdrowie
i Trzeźwość”, ul. Hanki Sawickiej 43, mityng
odbywa się w Osiedlowym Klubie Seniora,
jest to także siedziba Abstynenckiego Klubu
„Zdrowie i Trzeźwość”
czwartek 20:00–22:00; miting krokowy,
wszystkie zamknięte

Kalisz – „Wiosna”
w piwnicy w budynku poradni, ul. Lipowa 5,
frontowe wejście poradni i na lewo schodami w dół
tel. 791 406 016, grupawiosna1@gmail.com
niedziela 11:30–13:30, ostatnia niedziela miesiąca
mit. otwarty
Kępno – „NA Czysto”
Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Na Kępnie”,
Mianowice 3d, Mianowice obok Kępna w kierunku
Wieruszowa około 150 m za marketem Biedronka
po prawej stronie, przy parkingu firmy Poner
NA_czysto@o2.pl
poniedziałek 19:30–20:30, wszystkie otwarte
Koło – „Kołomenty”
MOPS Koło, ul. Stary Rynek 15, wejście – furtką
od ul. Wschodniej, dzwonić domofonem
tel. 798 242 314/723 023 542, kolomenty@wp.pl
piątek 17:00–19:30, pierwszy piątek m-ca mit. otwarty
Konin – „Kompas”
salka w kościele pw. św M.M. Kolbego,
ul. św M.M Kolbego 2
kompaskonin@wp.pl
wtorek 17:30–20:00; ostatnia niedziela m-ca
19:00–21:00 mityng męski (męskie wszystkie
zamknięte), ostatni wtorek m-ca
Ostrów Wielkopolski – „Jest Nadzieja”
Klub Abstynenta, ul. Kolejowa 24b (na samej
górze). Wejście od ulicy Wolności, najlepiej dzwonić
domofonem pod Klub
poniedziałek 20:00–21:00, wszystkie otwarte
Ostrów Wielkopolski – „Dar Życia”
Klub Abstynenta, ul. Kaliska 55, piwnica
darzycia@poczta.onet.pl
wtorek 19:00–21:00, trzeci wtorek miesiąca
– spikerka; sobota 16:00–18:00, ostatni wtorek
i sobota m-ca mit. otwarty
Ostrów Wielkopolski – „To działa”
krótka Wrocławska, w bramie, budynek po lewej
stronie, 1 piętro
clancys49@gmail.com
czwartek 18:00–19:00, jeden miting w miesiącu
otwarty
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Poznań – „środa”
Punkt Informacyjno – Kontaktowy
AA, ul. Dąbrowskiego 28 A
W podwórzu dostęp dla osób niepełnosprawnych
mitingna@gmail.com
środa 19:00–21:00, wszystkie zamknięte
Poznań – „niedziela”
Siedziba MONAR-u, ul. Józefa Paszty 10
niedzielana@tlen.pl
niedziela 11:00–13:00, pierwsza niedziela miesiąca
Rawicz – „Kameleon”
Zakład Karny, ul. 17 stycznia 28, świetlica
oddziału mieszkalnego
tel. 65 546 85 26, zk_rawicz@sw.gov.pl
poniedziałek 15:00–16:20, wszystkie zamknięte
Turek – „Opoka”
MOPS Turek, ul. Konińska 4, salka na I piętrze
krzysiek1972-37@o2.pl
czwartek 17:00–20:00, pierwszy czwartek miesiąca
Ujście koło Piły – „Spirit in the night”
ul. Kanałowa 5
tel. 793 434 741
piątek 22:30–24:00, wszystkie otwarte

WOJEWÓDZTWO
Zachodniopomorskie
Kołobrzeg – „Ster”
Poradnia Uzależnień, ul. Kniewskiego 11
na.ster@poczta.onet.pl
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piątek 17:00–19:00; niedziela 17:00–19:00,
mityng otwarty – pierwsza niedziela miesiąca
Koszalin – „Zwycięstwa”
Klub Abstynenta „Pomorze”, ul. Zwycięstwa 168
tel. 509 277 981, zwyciestwa@op.pl
środa 17:30–19:00, pierwsza niedziela miesiąca
miting otwarty
Szczecin – „Wiosna”
ul. św. Jakuba 1, Dom parafialny przy katedrze.
Salka nad wejściem pomiędzy budynkami
wtorek 17:00–18:00, drugi wtorek miesiąca
miting otwarty
Szczecin – „Szansa”
Zgromadzenie Ojców Dominikanów, Plac
Ofiar Katynia 1, salka w piwnicy obok punktu
kontaktowego AA. Dojście od ul. Unisławy przez
przyklasztorny parking
szczecin.szansa@mailgrupowy.pl
piątek 17:15–19:15, ostatni piątek miesiąca
miting otwarty
Szczecinek – „Ametyst”
Szczecinecki Ośrodek Kultury (SZOK),
ul. 9-go Maja 12, Obok Rossmann’a budynek
SZOK-u III Piętro
tel. 731 561 202,
mobile1212@interia.pl,
czwartek 18:00–19:00, wszystkie zamknięte
Świnoujście – „44”
Klub Abstynenta „HOL”, ul. Dąbrowskiego 4
poniedziałek 18:00–20:00, ostatni poniedziałek m-ca

PRZYDATNE LINKI/TELEFONY
TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA 801 199 990
PORADNIA INTERNETOWA www.narkomania.org.pl
TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE 801 889 880
PORADNIA INTERNETOWA www.uzaleznieniabehawioralne.pl
TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 111
STRONA TELEFONU ZAUFANIA – edukacja, porady www.116111.pl
TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS 801 888 848
NIEBIESKA LINIA – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 801 120 002
KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA 116 123
FUNDACJA ITAKA – ZAGINIĘCIA DZIECKA / NASTOLATKA 116 000
TELEFON ALARMOWY 112
POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA 800 12 02 26
INFOLINIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ws. DOPALACZY 800 060 800
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