Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią
L.p.
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Nazwa placówki, instytucji lub
innego podmiotu.

Nazwa programu
lub innej formy oddziaływania
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3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Będzin
ul. 11-go Listopada 1,
Zespół Działu Poradnictwa
Specjalistycznego
Specjalistyczny Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Marvit”
Będzin
ul. Małachowskiego 16
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny –
PIK
Czeladź
ul. Wojkowicka 2

Poradnia Profilaktyki i Terapii
Uzależnień Fundacja „Dom Nadziei”
41-902 Bytom
ul. ks. Koziołka 3
tel. (0-32) 793 66 47
www.domnadziei.pl

Szpital Specjalistyczny
Poradnia Terapii Uzależnień od
Środków Psychoaktywnych
i Współuzależnionych
41-500 Chorzów,
ul. Zjednoczenia 10
tel. (0-32) 346 36 93
Ośrodek Pomocy Osobom
Uzależnionym i ich Rodzinom
w Chorzowie
Pl. Jana 31a
tel. (0-32) 241 19 73
Ośrodek Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
41-605 Świętochłowice
ul. Szpitalna 2
tel. (0-32) 245 38 71
Poradnia Odwykowa
w Dąbrowie Górniczej
ul. Adamieckiego 13
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Jaworznie
ul.Jagiellońska 9
tel.( 0-32) 745 12 00, 745 12 03
Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii w Katowicach
ul. Młyńska 21/23

Sposób i zwięzły opis oddziaływania
[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne,
ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjnoedukacyjne]
4

konsultant ds. uzależnień

- konsultacje
- poradnictwo

konsultacje
terapia

leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych

konsultacje

konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków

Poradnia prowadzona przez
Fundację „ Dom Nadziei”.
Pomoc psychoterapeutyczna dla
osób zagrożonych
uzależnieniem, uzależnionych
od narkotyków i alkoholu oraz
eksperymentujących ze
środkami psychoaktywnymi
(narkotyki i alkohol).
Program szeroko rozumianej
terapii uzależnień ma na celu
zwiększenie dostępności do
specjalistycznej pomocy
terapeutycznej dla w/w osób i
ich rodzin

Grupy wsparcia dla:
- osób eksperymentujących z alkoholem i narkotykami,
- rodziców dzieci eksperymentujących,
- współuzależnionych małżonków/partnerów,
- Dorosłych Dzieci Alkoholików,
- osób uzależnionych od hazardu i komputerów.
Indywidualne konsultacje dla osób dotkniętych problemem
narkomanii, alkoholizmu; pomoc rodzicom w formie
konsultacji; prowadzenie indywidualnej terapii
motywacyjnej zmierzającej do podjęcia terapii stacjonarnej
zorientowanej na zmianę; diagnozowanie stopnia
uzależnienia od narkotyków, alkoholu.

program metadonowy,
poradnictwo

leczenie substytucyjne

terapia indywidualna

terapia indywidualna dla osób z problemem narkotykowym

terapia indywidualna i grupowa,
pomoc psychologiczna

poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób
uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin

punkt konsultacyjny

edukacja, konsultacje, poradnictwo

zwalczanie narkomanii

oddziaływania terapeutyczne

działania terapeutyczne

- pomoc osobą uzależnionym
- czynne we wtorki i czwartki 15.00 – 19.00
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11.

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół
Dzieci Uzależnionych „POWRÓT Z U"
Oddział Wojewódzki Katowice
Punkt Konsultacyjny,
40-098 Katowice
ul. Młyńska 21/23

działania terapeutyczne
programy edukacyjne
poradnictwo
grupy wsparcia

Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii w Katowicach
ul. Warszawska 19 (II piętro)
tel. (0-32) 206 82 17
www.ptzn.katowice.pl
biuro@ptzn.katowice.pl

działania terapeutyczne,
programy korekcyjnoedukacyjne

13.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii w Katowicach
ul. Warszawska 19
Punkt Konsultacyjny PTZN
i Młodzieżowa
1
Poradnia Profilaktyki
Uzależnień
tel. (0-32) 206 82 17
www.ptzn.katowice.pl
biuro@ptzn.katowice.pl

działania terapeutyczne,
programy korekcyjnoedukacyjne

14.

Ośrodek Zapobiegania i Leczenia
Uzależnień w Katowicach,
40-038 Katowice
ul. Powstańców 31
tel./fax:(0-32) 209 11 81

12.

15.

16.

Centrum Psychiatrii
Oddział Detoksykacji w Szpitalu
w Katowicach ul. Korczaka 27
tel. (0-32) 603 84 00, 603 85 51,
603 85 38
statystyka5@op.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
MOPS w Katowicach
ul. Mikołowska 13a
tel. (0-32) 251 15 99, 257 14 82
www.mops.katowice.pl
oikmops@um.katowice.pl
Grypa N.A. „8 Marca”
w Katowice, ul. Mikołowska 32

17.

18.

19.

salka przy Kościele Św.Piotra i Pawła
www.anonimowinarkomani.org
Wspólnota Dobrego Pasterza
w Katowicach, ul. Opolska 9
tel. (0-32) 253 86 40
- Pogotowie Makowe w Katowicach

Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy
im. Ks.Franciszka Blachnickiego
Fundacja „Światło-Życie”
w Katowicach, ul. Gawronów 20
tel. (0-32) 205 39 22, 509 963 356
www.osrodek-brynow.pl

działania terapeutyczne,
programy edukacyjne

Przyjmowani pacjenci od 13 r.ż..
Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo,
psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa dla
młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków, inne:
zajęcia informacyjno-edukacyjne.
Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję: grupy
wsparcia/edukacyjne, grupy zapobiegania nawrotom,
warsztaty rozwoju osobistego.
Dla osób uzależnionych nie zmotywowanych do leczenia:
edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych
związanych z przyjmowaniem narkotyków, inne: zajęcia
informacyjno-edukacyjne, poradnictwo.
Dla wszystkich klientów /pacjentów poradni: konsultacje
prawne, współpraca z miejscowym systemem pomocy
społecznej.
W placówce istnieje możliwość konsultacji z: lekarzem
psychiatrą.
- pomoc osobom uzależnionym oraz ich bliskim,
- pomoc dla osób eksperymentujących ze środkami
psychoaktywnymi
poniedziałek, wtorek 15.00 – 19.00
środa 12.00 – 15.00
czwartek, piątek 15.00 – 19.00

oddziaływanie poprzez wsparcie osób po leczeniu
odwykowym, pomoc psychologiczna, prelekcje
profilaktyczne, szkolenia, wsparcie świetlic, kolportaż ulotek

- placówka ambulatoryjna,
- pomoc osobom potrzebującym poprzez
udzielenie informacji, konsultacje
z psychologiem
poniedziałek, środa 8.00 – 18.00
wtorek, czwartek, piątek 8.00 – 16.00

działania terapeutyczne

programy edukacyjne

- leczenie, detoksykacja
- izba przejęć czynna całą dobę

- organizacja samorządowa
pomoc osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,
udzielanie schronienia, pomoc psychologiczna, terapia
indywidualna i grupowa

działania terapeutyczne

czynne: poniedziałek-piątek 8.00 – 19.00
środa 20.00 – 22.00
niedziela 15.00 – 17.00
ostatni mityng w miesiącu otwarty

oddziaływania poprzez edukacje

- porady dla osób uzależnionych i ich rodzin,
porady psychologiczne, pomoc sanitarna
poniedziałek, wtorek 10.00 – 18.00
czwartek 12.00 – 20.00

oddziaływania profilaktyczne

- organizowanie zajęć informacyjno-edukacyjnych, porady
telefoniczne
- pomoc osoba uzależnionym i ich rodzinom, poradnictwo
psychologiczne, otwarta grupa wsparcia,
- prowadzona również działalność profilaktyczna
czynne: wtorek 10.00 – 13.00
środa, czwartek 15.00 – 18.00
piątek 14.00 – 16.00

2

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

MOPS
Centrum Poradnictwa
Specjalistycznego Metodyki i Strategii
Sekcja Psychologiczno-Pedagogiczna
w Katowicach, ul. Krakowska 138
tel. (0-32) 259 95 07

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy
Psychospołecznej i Profilaktyki
„Zmiana” w Mikołowie
ul. Krakowska 30
tel. (0-32) 226 41 76

Punkt Konsultacyjny
w Orzeszu
ul. św.Wawrzyńca 23,
tel. (0-32) 326 08 59

Stowarzyszenie „Powrót”
w Mikołowie
ul. Konstytucji 3 Maja 38
tel. (0-32) 226 65 50
Poradnia Profilaktyki i Lecznictwa
Odwykowego w Mikołowie
ul. Okrzei 31
tel. (0-32) 322 00 16
Punkt konsultacyjny dla osób
uzależnionych od środków
psychoaktywnych i ich rodzin
w Mysłowicach
ul. Gwarków 24
tel. (0-32) 222 24 21, 317 36 29
Biuro ds. Profilaktyki i
Przeciwdziałania Uzależnieniom
Urząd Miejski w CzechowicachDziedzicach
Plac Jana Pawła II 3/3
tel. (0-32) 214 71 61
Samodzielny Publiczny Zakład Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia
w Siemianowicach Śląskich
Al.Młodych 16
www.uzależnienia.siemianowice.pl
Centrum Psychoterapii i Leczenia
Uzależnienia
41-200 Sosnowiec
ul.3-go Maja 33
tel.: (0-32) 266 24 34
fax: (0-32) 290 43 91

28.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds.
Narkomanii

oddziaływania profilaktyczne,
terapeutyczne i edukacyjne

konsultacje,
porady,
pomoc psychologiczna,
terapia indywidualna,
małżeńska i rodzinna

konsultacje,
porady,
pomoc psychologiczna,

konsultacje
porady
grupa samopomocowa dla
współuzależnionych „AI-ANON”

- praca z rodzina w środowisku,
- pomoc osoba uzależnionym i ich rodzinom, poradnictwo
psychologiczne

- konsultacje i porady dla osób współuzależnionych,
będących w związku z osobami uzależnionymi
- porady prawne w zakresie leczenia odwykowego
- konsultacje i porady dla osób zażywających narkotyki
i ich rodzin,
- pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od
narkotyków oraz ich rodzin
- udzielanie indywidualnej pomocy psychologicznej
i terapeutycznej dla członków rodzin dotkniętych
problemami uzależnień i przemocy, a także innymi
dysfunkcjami,
poniedziałek – czwartek 15.00 – 19.00
piątek
16.00 – 19.00
- pomoc psychologiczna
- rozmowy motywacyjne
- porady prawne z zakresu leczenia osób uzależnionych od
środków odurzających i psychotropowych
poniedziałek 16.00 – 19.00
wtorek
15.00 – 19.00
środa
15.45 – 17.00
czwartek
16.00 – 17.30
- pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek

17.00 – 20.00 (pierwszy poniedziałek miesiąca)
17.00 – 20.00
17.30
14.00 – 19.00

porady, pomoc

- profilaktyka i leczenie

program korekcyjny

- terapia ambulatoryjna
- doradztwo i wsparcie

wczesna interwencja

- diagnoza
- informowanie i kierowanie do placówek terapeutycznych
i leczniczych

terapia uzależnienia od
narkotyków

Leczenie odwykowe, ambulatoryjne, oddziaływania
terapeutyczne

Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii

- oddziaływania terapeutyczne dla sprawców przestępstw
związanych z narkomanią,
- udzielanie pomocy osobą będącym pod wpływem środków
psychoaktywnych a znajdującym się w okolicznościach
zagrażających ich życiu lub zdrowiu,
- programy terapeutyczne i profilaktyczne mające na celu
reintegrację społeczną osób uzależnionych od środków
psychoaktywnych oraz sprzyjające ochronie rodzin
z problemem uzależnień przed marginalizacją społeczną
- konsultacje,
- wsparcie emocjonalne
- przeciwdziałanie tendencjom do zaprzeczania i
zniekształcania
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29.

30.

31.

Przychodnia RejonowoSpecjalistyczna Nr 10
w Sosnowcu, ul. Hallera 5
tel. (0-32) 291 37 87
Szpital Miejski nr 1
w Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 3
tel. (0-32) 363 04 01
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia,
41-219 Sosnowiec
ul. Szymanowskiego 5a
tel.: (0-32) 298-93-87
fax: (0-32) 298-93-88

Oddział Psychiatryczny

Punkt InformacyjnoKonsultacyjny ds. Narkomanii

czynny całodobowo
Placówka stacjonarna.
Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 23. Przyjmowani
pacjenci od 21 do 50 r.ż.. Placówka koedukacyjna. Czas
trwania programu rehabilitacyjnego: 8-12 miesięcy. Model
pracy placówki oparty jest na: społeczności terapeutycznej i
psychoterapii humanistycznej. Placówka prowadzi:
poradnictwo dla osób uzależnionych, psychoterapię
grupową dla osób uzależnionych. Placówka przyjmuje
osoby zobowiązane przez sąd do leczenia.

32.

Ośrodek Rehabilitacyjny dla
Uzależnionych od Substancji
Psychoaktywnych „Straszny dwór”
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Stalmacha 9
tel./fax: (0-32) 215-50-05

33.

Gminne Centrum Profilaktyki
i Uzależnień przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Bieruniu

Gminny Program
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii

34.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bojszowach

Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii

35.

Ośrodek RETO
Fundacja Wyzwanie Nadziei
w Bojszowach

program profilaktyczny
terapia uzależnień

36.

Stowarzyszenie
„Trzeźwość życia”
w Tychach
ul. Nałkowskiej 19
Organizacja Pożytku Publicznego
(OPP 1%)

NZOZ Ośrodek Pomocy
Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia
Uzależnień
„MENS-SANA”S.C. w Tychach
37.
Poradnia Terapii Uzależnień,
Dzienny Oddział Terapii Uzależnień
43-100 Tychy, ul. Bukowa 20
tel./fax.: (0-32) 327-51-83
NZOZ Ośrodek Pomocy
Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia
Uzależnień
„MENS-SANA”S.C. w Tychach
38.
Poradnia Terapii Uzależnień,
Dzienny Oddział Terapii Uzależnień
43-100 Tychy, ul. Bukowa 20
tel./fax.: (0-32) 327-51-83

- wsparcie emocjonalne,
- przeciwdziałanie tendencja do zaprzeczania
i zniekształcania,
- konsultacje, psychoterapia

konsultacyjno – doradcze,
oddziaływanie terapeutyczne, diagnostyczne,
profilaktyczne, edukacyjne, prawne
działania o podłożu profilaktycznym, działania
rehabilitacyjne w formie stacjonarnej i oddziaływanie
terapeutyczne w ramach społeczności ośrodka
działania o podłożu profilaktycznym, współpraca
z ośrodkiem RETO, działania rehabilitacyjne w formie
stacjonarnej i oddziaływanie terapeutyczne w ramach
społeczności ośrodka

1. Pion D – program zmiana
grupy edukacyjno-zadaniowe
dla osób eksperymentujących
i uzależnionych od
narkotyków.
2. Pion N – program zmiana
Grupa edukacyjnozadaniowa (nawroty)
3. Pion R – program zmiana
Grupa edukacyjno zadaniowa
dla rodzin osób uzależnionych
od narkotyków
4. Konsultacje
5. Pomoc prawna
6. Pomoc psychologiczna

- oddziaływania motywujące do podjęcia leczenia
stacjonarnego w odpowiednich placówkach,
- oddziaływania zmierzające do utrzymania abstynencji dla
osób zmotywowanych do zerwania z braniem narkotyków
(osoby eksperymentujące)
- oddziaływanie na osoby nie biorące już, będących po
leczeniu ambulatoryjnym lub stacjonarnym
- działania ustawiające w sposób właściwy postawy
współuzależnionych
- kieruje się osoby uzależnione od narkotyków na leczenie
odwykowe, załatwienie pobytu w ośrodkach
- wiek pacjentów bez ograniczeń

- terapia wspierająca proces
leczenia pacjentów
uzależnionych od narkotyków
- terapia grupowa
i indywidualna osób
uzależnionych i członków ich
rodzin

Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.. Dla osób z problemem
narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna,
grupa ambulatoryjna i oddział dzienny. Dla wszystkich
klientów/pacjentów poradni: współpraca z miejscowym
systemem pomocy społecznej wizyty środowiskowe
pracownika socjalnego. W placówce istnieje możliwość
konsultacji z: lekarzem psychiatrą, lekarzem neurologiem.
Placówka wystawia skierowania na: badania stwierdzające
zakażenie HIV, HCV, HBV. Placówka wystawia skierowania
do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków
rehabilitacyjnych.

Grupy terapeutyczne dla osób
uzależnionych od narkotyków
z wyłączeniem heroiny (brak
metadonu)

Leczenie ambulatoryjne i oddziaływania terapeutyczne
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Sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym

L.p.
1
1.

2.

3.

Nazwa placówki, instytucji lub innego
podmiotu.

Nazwa programu
lub innej formy oddziaływania

2
Centrum Interwencji Kryzysowej
i Przeciwdziałania Uzależnieniom
w Bytomiu
ul.Tarnogórska 3
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Arka-Med.” Sp.z o.o.
Poradnia Terapii Uzależnienia od
Alkoholu i Współuzależnienia
41 – 902 Bytom, ul. Arki Bożka 15a
tel. (0-32) 281 84 19
Środowiskowy Dom Samopomocy dla
Osób Dorosłych z Zaburzeniami
Psychicznymi w Chorzowie
ul. Karpacka 20
tel. (0-32) 246 36 18

3
terapia uzależnienia od
alkoholu
(dostępny tylko dla
mieszkańców Bytomia)

4.

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Świętochłowicach
ul. Karpacka 3
tel. (0-32) 770 75 17
245 80 20

5.

Centrum Psychiatrii
w Katowicach
ul. Korczaka 27
- Ośrodek Terapii Uzależnień od
Alkoholu i Współuzależnienia
tel. (0-32) 603 84 00
603 85 51
603 85 38

6.

Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania
i Leczenia Uzależnień
w Katowicach
ul. Powstańców 31
tel. (0-32) 209 11 81

terapia dla osób uzależnionych
od alkoholu i
współuzależnionych,
dla osób szkodliwie
używających alkoholu
terapia indywidualna
i grupowa

rehabilitacja społeczna i
psychiczna dla osób z
zaburzeniami

działania terapeutyczne
program korekcyjnoedukacyjny
- Terapia Uzależnienia
od Alkoholu
- Leczenie Alkoholowych
Zespołów Abstynencyjnych
- Detoksykacji

oddziaływania terapeutyczne,
programy edukacyjne

Sposób i zwięzły opis oddziaływania
[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma
(stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania
terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne]
4
- tryb-ambulatoryjny
- oddziaływanie-terapeutyczne
- cykl-12 miesięcy

- tryb-ambulatoryjny
- oddziaływanie-terapeutyczne
- dostępna konsultacja lekarza psychiatry

- dom pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami
otępiennymi
treningi:
- rozwiązywania problemów,
- prowadzenia rozmowy,
- umiejętności praktycznych,
psychoedukacja
terapia rodziny
poradnictwo
- organizacja samorządowa,
- dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu
- izba przyjęć czynna całą dobę
- odtrucia, edukacja na temat uzależnienia, poradnictwo,
kierowania na dalsze leczenie
- leczenie, detoksykacja
- placówka ambulatoryjna,
- zapewniona diagnoza uzależnień, konsultacje
psychiatryczne, telefon zaufania, poradnictwo
i konsultacje,
- metody pracy: behawioralne, poznawcze, praca
indywidualna
czynne: poniedziałek, środa 8.00 – 18.00
wtorek, czwartek, piątek 8.00 – 16.00

7.

Ośrodek Pomocy dla Osób
Uzależnionych od Alkoholu
w Katowicach
ul.Macieja 10
Tel. (0-32) 351 07 80, 351 07 81,
- grupa wsparcia Dorosłe Dzieci
Alkoholików,
- Rodzinny Ośrodek DiagnostycznoKonsultacyjny
- Izba Wytrzeźwień
- Ośrodek Terapii Uzależnienie od
Alkoholu
- Poradnia dla osób z problemem
alkoholowym

oddziaływania terapeutyczne,
program na poziomie
podstawowym i pogłębionym

- terapia osób uzależnionych, na poziomie podstawowym
i pogłębionym
- terapia indywidualna i grupowa
- porady prawne dla osób uwikłanych w uzależnienia
czynne: poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
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8.

9.

10.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla
Rodzin z Problemem Alkoholowym
Katowice-Szopienice
ul. Bp Bednorza 22
tel. (0-32) 209 94 69, 256 92 78
porady (0-32) 257 14 82
- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
- Klub Abstynenta
- Telefon Zaufania
- Grupa „ALAnion”
Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy
Psychospołecznej i Profilaktyki
„Zmiana”
w Mikołowie
ul. Krakowska 30
tel. (0-32) 226 41 76
NZOZ Ośrodek Pomocy
Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia
Uzależnień
„MENS-SANA”S.C. w Tychach

- organizacja pozarządowa
spotkania społeczności

- osoby zainteresowane mogą zgłosić się bezpośrednio –
bez skierowania
- udzielana pomoc jest bezpłatna

- porady prawne
- pomoc psychologiczna

porady,
pomoc

środa 15.00 – 19.00

grupa motywująca
program psychoedukacyjny

Poradnia Terapii Uzależnień,
Dzienny Oddział Terapii Uzależnień
43-100 Tychy,
ul. Bukowa 20
tel./fax.: (0-32) 327-51-83

działania edukacyjne, terapeutyczne, motywujące do
zmiany

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie
Nazwa placówki, instytucji lub innego
podmiotu.

1

2

3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
42 - 500 Będzin
ul. Krasickiego 17
tel. (0-32) 267 81 08

Powiatowy Program
Korekcyjno-Edukacyjny dla
Sprawców Przemocy
w Rodzinie w ramach
Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2008-2013

forma stacjonarna – realizacja programu korekcyjnoedukacyjnego dla sprawców przemocy

konsultant ds. przeciwdziałania
przemocy

- konsultacje
- poradnictwo
- grupy terapeutyczne
- terapia indywidualna ofiar przemocy

konsultacje
poradnictwo

konsultant ds. przeciwdziałania przemocy
grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie

program korekcyjnoedukacyjny dla sprawców
przemocy w rodzinie (dostępny
tylko dla mieszkańców
Bytomia)

tryb-ambulatoryjny
oddziaływanie-program korekcyjno-edukacyjny
cykl-3 miesiące

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Będzin
ul. 11-go Listopada 1
Zespół Działu Poradnictwa
Specjalistycznego
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny –
PIK
Czeladź
ul. Wojkowicka 2
Centrum Interwencji Kryzysowej
i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom
41–902 Bytom
ul. Tarnogórska 3
tel. (0-32) 787 75 22
lub 389 00 77
Przychodnia Terapii Uzależnienia od
Alkoholu i Współuzależnienia
41 – 902 Bytom
ul. Arki Bożka 15a
tel. (0-32) 281 84 19
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Centrum Inicjatyw Społecznych
w Chorzowie
ul. 3-go Maja 18
tel. (0-32) 733 44 98

Nazwa programu
lub innej formy oddziaływania

Sposób i zwięzły opis oddziaływania

L.p.

program korekcyjnoedukacyjny dla sprawców
przemocy (w tym przemocy
w rodzinie)

program korekcyjnoedukacyjny

[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne,
ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjnoedukacyjne]
4

konsultacje i sesje indywidualne

terapia dla sprawców przemocy

6

7.

8.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”
41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36,
tel. (0-32) 345 21 65,
509 398 668
Ośrodek Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
41-605 Świętochłowice
ul. Szpitalna 2
tel. (0-32) 245 38 71

9.

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Świętochłowicach
ul. Karpacka 3
tel. (0-32) 770 75 17
245 80 20

10.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
41 – 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Skibińskiego 1
tel. (0-32) 262 25 28, 262 40 40

11.

12.

13.

14.

Fundacja na Rzecz Edukacji,
Profilaktyki i Psychoterapii „Droga”
41 – 308 Dąbrowa Górnicza
ul. Piłsudskiego 92/56
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
w Katowicach
ul. Okrzei 4
tel. (0-32) 258 35 12
poradnia rodzinna@onet.eu
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
MOPS w Katowicach
ul. Mikołowska 13a
tel. (0-32) 251 15 99, 257 14 82
www.mops.katowice.pl
oik@mops.katowice.pl

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy
Psychospołecznej i Profilaktyki
„Zmiana” w Mikołowie
ul. Krakowska 30
tel. (0-32) 226 41 76

program korekcyjnoedukacyjny dla sprawców
przemocy w rodzinie

zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc
w rodzinie, zwiększenie zdolności do samokontroli
agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia
w rodzinie (terapia grupowa i indywidualna)

program dla par uwikłanych
w przemoc „Mój partner – Mój
przyjaciel”

program przeznaczony wyłącznie dla dorosłych, zarówno
dla kobiet jak i mężczyzna stosujących przemoc wobec
swoich bliskich, jak również do par i małżeństw, w których
dochodzi do gwałtownych konfliktów

terapia indywidualna
i grupowa,
pomoc psychologiczna

rehabilitacja społeczna i
psychiczna dla osób
z zaburzeniami

poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób
doświadczających przemocy
1. treningi:
- rozwiązywania problemów,
- prowadzenia rozmowy,
- umiejętności praktycznych,
- budżetowy
- kulinarny
- higieniczny
- umiejętności spędzania wolnego czasu ( prowadzony
zgodnie z kalendarzem imprez rekreacyjno-kulturalnych)
2. miesięczny cykl zajęć pt.: ”Nauka spędzania czasu
wolnego”
3. terapia zajęciowa (pracownia plastyczna, krawiecka)
4. psychoedukacja
5. terapia rodziny
6. poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców miasta
7. Psychoterapia grupowa
mini wykłady, warsztaty, odgrywanie scenek
psychodramatycznych, wypełnianie arkuszy
samoobserwacyjnych, praca w parach, stoliki zadaniowe,
rundka, dyskusja, prace pisemne, ankiety, kwestionariusz

psychoterapia dla sprawców
przemocy

oddziaływania terapeutyczne,
psychoterapia indywidualna i grupowa dla sprawców
przemocy

oddziaływanie terapeutyczne,
interwencja kryzysowa,
mediacje

- placówka państwowa zajmująca się problematyką
szkolną i wychowawczą,
- terapia małżeńska i indywidualna

oddziaływanie terapeutyczne
i psychologiczne

- poradnictwo prawne i specjalistyczne
- interwencja kryzysowa
- problematyka przemocy
czynne: poniedziałek-piątek 8.00 – 19.00

pomoc psychologiczna
terapia
porady
program korekcyjnoedukacyjny

- program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących
przemoc w rodzinie,
- grupa wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
- porady prawne w zakresie problemów rodzinnych,
opiekuńczych,
- pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla sprawców
przemocy i ich rodzin
- konsultacje dla osób dotkniętych przemocą domową,
- konsultacje indywidualne dla osób uwikłanych
w problemy przemocy w rodzinie,
- udzielanie indywidualnej pomocy psychologicznej
i terapeutycznej dla członków rodzin dotkniętych
problemami uzależnień i przemocy, a także innymi
dysfunkcjami,
- pomoc terapeutyczna małżeńska i rodzinna
- poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego
poniedziałek – czwartek 15.00 – 19.00
piątek
16.00 – 19.00
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy
Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Łaziskach Górnych
ul. Chopina 8
tel. (0-32) 224 43 90
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy
Miejskim Ośrodku Pomocy
41 – 400 Mysłowice
ul. Gwarków 24
tel. (0-32) 222 24 21,
317 36 29
Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar
Przemocy i Rodzin z Problemem
Alkoholowym przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pszczynie
ul. Kilińskiego 5a
tel. (0-32) 210 41 73
Punkt Wsparcia dla Osób i Rodzin
w Rozwiązywaniu Sytuacji
Konfliktowych przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pszczynie,
ul. Klilińskiego 5a
tel. (0-32) 210 41 73
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie,
43 - 200 Pszczyna
ul. Dworcowa 23
tel. (0-32) 449 01 45
Ośrodek Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem
Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
Pszczyna
ul. Paderewskiego 3
tel. (0-32) 210 42 92
Centrum Leczenia Uzależnień
Ośrodek Zdrowia w Woli
ul. Poprzeczna 1
tel. (0-32) 211 97 99
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Pszczelnicza 10
tel. (0-32) 762 81 44
e-mail: oik.pomoc@tlen.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia,
41–219 Sosnowiec
ul. Szymanowskiego 5a,
tel. (0-32) 298 93 87,
298 93 88
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
43 - 140 Lędziny
ul. Lędzińska 24
tel. (0-32) 216 78 19

Gminne Centrum Profilaktyki
Uzależnień przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Bieruniu
Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przemocy w Rodzinie w Bieruniu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bojszowach

konsultacje
porady

pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie

program korekcyjno edukacyjny

- zajęcia grupowe
- porady indywidualne

oddziaływania terapeutyczne
wobec rodzin z problemem
przemocy

- diagnozowanie
- wczesna interwencja
- czynne w poniedziałki i piątki w godz. 7.00-15.00

oddziaływania terapeutyczne
wobec rodzin z problemem
przemocy

- diagnozowanie
- wczesna interwencja
- czynne w poniedziałki w godz. 14.00-15.00

program oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych dla
sprawców przemocy

- program dla sprawców przemocy w rodzinie (i ich żon),
- czas trwania 15 tygodni,
- spotkania 1 raz w tygodniu
- w ramach oddziaływań terapeutycznych 4 bloki
tematyczne: przemoc fizyczna, emocjonalna, ekonomiczna
i seksualna

- psychoprofilaktyka

- diagnozowanie
- wczesna interwencja
- Dom Błękitnego Krzyża – schronienie dla kobiet

oddziaływania terapeutyczne
względem ofiar i sprawców
przemocy

- diagnozowanie
- oddziaływania terapeutyczne
- warsztaty
- wykłady
- ćwiczenia

program dla sprawców
przemocy

program
korekcyjno-edukacyjny dla
osób stosujących przemoc
w rodzinie
„Powiatowy Program
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie”
Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie

Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
„Rodzina bez przemocy”

- oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców
przemocy,
realizacja w budynku przy ul.3-go Maja 33, pok.502,
nabór do grupy odbywa się w sposób ciągły
indywidualne spotkania z rodziną przez okres
3 miesięcy w ilości 60 godzin miesięcznie

Konsultacyjno – doradcze,
oddziaływanie terapeutyczne, diagnostyczne,
profilaktyczne, prawne
Diagnostyczne, profilaktyczne, informacyjne, edukacyjne,
interwencyjne
działania o profilu edukacyjno-profilaktycznym
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NZOZ Ośrodek Pomocy
Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia
Uzależnień
„MENS-SANA”S.C. w Tychach
28.

29.

30.

Poradnia Terapii Uzależnień,
Dzienny Oddział Terapii Uzależnień
43-100 Tychy
ul. Bukowa 20
tel./fax.: (0-32) 327-51-83
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tychach
ul. Budowlanych 59
Tel. (0-32) 327 02 46
Stowarzyszenie Polskie Centrum
Mediacji Oddział w Tychach
Al. Niepodległości 32
tel. 502 851 558

Stowarzyszenie „Trzeźwość życia”
w Tychy
ul. Nałkowskiej 19
31.

Organizacja Pożytku Publicznego (OPP
1%)

trening radzenia sobie ze
złością i agresją

- oddziaływania terapeutyczne
- forma ambulatoryjna

program korekcyjnoedukacyjny dla osób
stosujących przemoc
w rodzinie
- grupa wsparcia
prowadzenie działań
informacyjnych, edukacyjnych
oraz wsparcie psychologiczne
dla osób stosujących przemoc
w rodzinie
- program edukacyjnozadaniowy „Kobieta
pozytywna”
- konsultacje pedagogiczne
i psychologiczne dla ofiar
przemocy
- konsultacje z zakresu
poprawy komunikacji
w rodzinie

oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

prowadzenie działań o charakterze informacyjnym,
edukacyjnym oraz wsparcia psychologicznego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem
alkoholowym

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem
L.p.

Nazwa placówki, instytucji lub
innego podmiotu.

Nazwa programu
lub innej formy oddziaływania

1

2

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

NZOZ "Marvit"
42-500 Będzin
ul. Małachowskiego 16,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Będzin
ul. 11-go Listopada 1
Zespół Działu Poradnictwa
Specjalistycznego
ZOZ "PRO SOLUTE" Poradnia Zdrowia
Psychicznego,
42-500 Będzin
ul. Sączewskiego 27
tel. (0-32) 267 32 85
Ośrodek Wspierania Dziecka i
Rodziny
w Będzinie, ul. Krasickiego 17
Powiatowy Zespół ZOZ – Poradnia
Przeciwalkoholowa,
41-250 Czeladź
ul. Szpitalna 40
tel. (0-32) 265 15 81,
265 14 30
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny –
PIK
Czeladź
ul. Wojkowicka 2
Zakład Opieki Zdrowotnej
Punkt Konsultacyjny
42-580 Wojkowice
ul. PCK 1

Sposób i zwięzły opis oddziaływania
[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne,
ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjnoedukacyjne]
4

konsultacje indywidualne dla
osób uzależnionych i ich rodzin

- konsultacje świadczone osobom uzależnionym
i współuzależnionym od alkoholu
poniedziałek 13.00-18.00
wtorek 13.00-17.00

Zespół Działu Poradnictwa
Specjalistycznego
konsultant ds. uzależnień

- konsultacje
- poradnictwo

terapia uzależnienia od alkoholu

poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu
i współuzależnienia

porady terapeuty uzależnień

forma stacjonarna – prowadzenie indywidualnej terapii
uzależnień

terapia uzależnień

forma stacjonarna

konsultacje
terapia

konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu
grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych

konsultacje

punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych
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8.

9.

10.

Centrum Interwencji Kryzysowej
i Przeciwdziałania Uzależnieniom
w Bytomiu
ul. Tarnogórska 3
Fundacja „Dom Nadziei” Katolicki
Ośrodek RehabilitacyjnoWychowawczy „Dom Nadziei”
w Bytomiu
ul. Konstytucji 9
Niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej dla dzieci i młodzieży
w wieku od 14 do 21 lat
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Arka-Med.” Sp.z o.o.
Poradnia Terapii Uzależnienia od
Alkoholu i Współuzależnienia
41 – 902 Bytom
ul. Arki Bożka 15a
tel. (0-32) 281 84 19

terapia uzależnienia od alkoholu
(dostępny tylko dla
mieszkańców Bytomia)

tryb-ambulatoryjny
oddziaływanie-terapeutyczne
cykl-12 miesięcy

- program „Uwierzyć w siebie”
- terapia uzależnienia od
środków psychoaktywnych
(w tym od alkoholu)

tryb-stacjonarny
oddziaływanie-terapeutyczne
cykl-9-12 miesięcy

terapia dla osób uzależnionych
od alkoholu
i współuzależnionych, dla osób
szkodliwie używających alkoholu

tryb-ambulatoryjny
oddziaływanie-terapeutyczne
dostępna konsultacja lekarza psychiatry
intensywny program terapii uzależnienia od alkoholu:
- cykl 6 miesięcy lub pogłębiony – 12 miesięcy

Poradnia prowadzona przez
Fundację „ Dom Nadziei”.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Poradnia Profilaktyki i Terapii
Uzależnień Fundacja „Dom Nadziei”
41-902 Bytom
ul. ks. Koziołka 3
tel. 32 793 66 47
www.domnadziei.pl

Ośrodek Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
41-500 Chorzów
ul. Katowicka 77
tel. (0-32) 241 53 73
Poradnia dla Osób Uzależnionych od
Alkoholu „ANIMA” S.C.,
41-500 Chorzów
ul. Katowicka 77
tel. (0-32) 241 39 42
Ośrodek Pomocy Osobom
Uzależnionym
i ich Rodzinom
41-503 Chorzów
Plac Św. Jana 31a
tel. (0-32) 241 19 73;
790 699 799
Ośrodek Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
41-605 Świętochłowice
ul. Szpitala 2
tel. (0-32) 245 38 71,
ZOZ, Szpital Powiatowy,
Oddział Terapii Uzależnienia od
Alkoholu
41-605 Świętochłowice
ul. Szpitala 2
tel. (0-32) 245 35 89,
NS ZOZ Poradnia dla Osób
Uzależnionych od Alkoholu,
41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Adamieckiego 13,
tel. (0-32) 262 36 71/72 wew. 30

Pomoc psychoterapeutyczna dla
osób zagrożonych
uzależnieniem, uzależnionych
od narkotyków i alkoholu oraz
eksperymentujących ze
środkami psychoaktywnymi
(narkotyki i alkohol).
Program szeroko rozumianej
terapii uzależnień ma na celu
zwiększenie dostępności do
specjalistycznej pomocy
terapeutycznej dla w/w osób
i ich rodzin

Grupy wsparcia dla:
- osób eksperymentujących z alkoholem i narkotykami,
- rodziców dzieci eksperymentujących,
- współuzależnionych małżonków/partnerów,
- Dorosłych Dzieci Alkoholików,
- osób uzależnionych od hazardu i komputerów.
Indywidualne konsultacje dla osób dotkniętych problemem
narkomanii, alkoholizmu; pomoc rodzicom w formie
konsultacji; prowadzenie indywidualnej terapii
motywacyjnej zmierzającej do podjęcia terapii stacjonarnej
zorientowanej na zmianę; diagnozowanie stopnia
uzależnienia od narkotyków, alkoholu.

pomoc psychologiczna, pomoc
poradniczo-informacyjna,
pomoc prawna, terapia

- terapia dla osób uzależnionych-zajęcia grupowe,
- terapia osobistego rozwoju dla osób uzależnionych,

pomoc psychologiczna, terapia,
pomoc medyczna-leczenie

- terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych
oraz ich rodzin,
- porada psychologa i prawnika

pomoc psychologiczna dla osób
uzależnionych,
współuzależnionych i ich
rodzinom, terapia dla osób
uzależnionych,
profilaktyka indywidualna i
grupowa

terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i ich
rodzin

pomoc psychologiczna,
terapia

1. psychoterapia indywidualna i grupowa:
- dla osób uzależnionych od alkoholu
- dla osób współuzaleznionych
- dla osób z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika
2. poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób
dotkniętych problemem picia bliskiej osoby

kompleksowe leczenie osób
uzależnionych od alkoholu

- oddział stacjonarny, całodobowy, koedukacyjny,
- psychoterapia grupowa, indywidualna,
- badania i konsultacje psychiatryczne

program profilaktycznoedukacyjny

profilaktyka, edukacja, terapia
leczenie ambulatoryjne
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Fundacja na Rzecz Edukacji,
Profilaktyki i Psychoterapii „Droga”
41 – 308 Dąbrowa Górnicza
ul. Piłsudskiego 92/56
Punkt Konsultacyjny
w Sławkowie
ul. PCK 3
Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od
Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych
w Jaworznie
ul. Olszewskiego 28
tel. (0-32) 616 33 60
Poradnia Uzależnienia
i Współuzależnienia
w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 235
tel. (0-32) 616 40 63
Ośrodek Edukacji, Profilaktyki
i Psychoterapii Uzależnień „Droga”
w Dąbrowie Górniczej
ul. Piłsudskiego 92/56
tel. (0-32) 268 50 67, 513 105 883
www.DROGA.europ.pl
NZOZ ALTERMED Poradnia Terapii
Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia,
40-955 Katowice,
ul. Podgórna 4
tel. (0-32) 253 00 40
Ośrodek Promocji Zdrowia
Trzeźwości i Rozwoju Osobistego
NZOZ,
40-555 Katowice
ul. Rolna 7
tel. (0-32) 609 48 45,
513 102 135
www.aztiro.com.pl
Centrum Psychiatrii w Katowicach,
Ośrodek Terapii Uzależnienia od
Alkoholu i Współuzależnienia,
40-338 Katowice
ul. Korczaka 2,
tel.(0-32) 256 95 82,
Centrum Psychiatrii w Katowicach,
Oddział Terapii Uzależnienia od
Alkoholu, Poradnia Terapii
Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia, OLAZA,
40-340 Katowice
ul. Korczaka 27
tel. (0-32) 603 85 09, 603 85 11÷13

Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania
i Leczenia Uzależnień w Katowicach
ul. Powstańców 31
tel. (0-32) 343 41 14

MOPS w Katowicach
ul.Macieja 10
tel. (0-32) 256 80 39, 209 00 09
- Sekcja ds. bezdomnych
- Centrum Poradnictwa
Specjalistycznego

oddziaływania terapeutyczne

Oddział dzienny – indywidualna i grupowa terapia
intensywna,
Poradnia – psychoterapia indywidualna i grupowa
długoterminowa

doradztwo, edukacja

- edukacja, doradztwo
- osoby uzależnione i współuzależnione

oddziaływania terapeutyczne

socjoterapia

zajęcia terapeutyczne

leczenie odwykowe ambulatoryjne

oddziaływania profilaktyczne,
terapeutyczne i edukacyjne

- oddział dzienny
- pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz dzieciom
zagrożonym choroba alkoholową

- finansowane przez Referat
Profilaktyki Uzależnień
w Dąbrowie Górniczej

terapia

terapia

poradnictwo i konsultacje

terapia podstawowa i pogłębiona dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, konsultacje, terapia DDA
poniedziałek – czwartek: 12.00 – 20.00

działania terapeutyczne

oddziaływania terapeutyczne,
program korekcyjno-edukacyjny
- Terapia Uzależnienia
od Alkoholu
- Leczenie Alkoholowych
Zespołów
Abstynencyjnych
- Detoksykacji

oddziaływania terapeutyczne,
programy edukacyjne

oddziaływania terapeutyczne,
program na poziomie
podstawowym
i pogłębionym

- organizacja samorządowa
- dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu

oddział stacjonarny, czynny całą dobę
odtrucia, edukacja na temat uzależnienia, poradnictwo,
kierowania na dalsze leczenie
leczenie, detoksykacja
zapisy na leczenie w ostatnia środę miesiąca od 8.00
- placówka ambulatoryjna,
- zapewniona diagnoza uzależnień, konsultacje
psychiatryczne, telefon zaufania, poradnictwo
i konsultacje,
- metody pracy: behawioralne, poznawcze, praca
indywidualna
czynne: poniedziałek, środa 8.00 – 18.00
wtorek, czwartek, piątek 8.00 – 16.00
- udzielanie schronienia
- poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne
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29.

30.

31.

Centrum Pomocy dla Osób
Uzależnionych i Ich Rodzin
MOPS w Katowicach
ul. Morcinka 19a
tel. (0-32) 209 00 98
Terenowy Punkt Pomocy Społecznej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla
Rodzin z Problemem Alkoholowym
w Katowicach-Szopienicach
ul. Bp Bednorza 22
tel. (0-32) 256 92 78
- Punkt InformacyjnoKonsultacyjny
- Katowickie Stowarzyszenie
Trzeźwościowe
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie
Kulturalno-Artystyczne
- Telefon Zaufania od 15.00 do 7.00
- Śląskie Stoarzyszenie „AD VITAM
DIGNAM”
Fundacja Biuro Służby Krajowej AA
w Katowicach
ul. Warszawska 6, pok.202
tel. (0-32) 725 74 04
Grupy AA:
Parafia Św.Piotra i Pawła
Katowice
ul. Mikołowska 32
tel. (0-32) 251 70 45

32.

oddziaływania terapeutyczne

oddziaływania terapeutyczne

- organizacja pozarządowa,
- poradnictwo dla osób z problemami alkoholowymi
w rodzinie, diagnoza w zakresie problemu alkoholowego,
motywowanie i udzielanie wsparcia
czynne: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
- organizacja pozarządowa
- osoby zainteresowane mogą zgłosić się bezpośrednio – bez
skierowania
- udzielana pomoc jest bezpłatna

- udzielanie schronienia dla kobiet
- informacje o spotkaniach
- literatura
poniedziałek: 17.00 – 20.00

„24”
„Katowice 93”
„Nowa Droga”
„Młodzi AA”
„Nadzieja”
„Nocna”
„Tama”
„Na luzie”
„Główny cel”
„Drogowskaz”
„Otwarta”

Katowice
Pl. Ks.E.Szramka
tel. (0-32) 258 77 44

„Promyk”
„Silesia”
„Świt”

Katowice
ul. Sokolska 12
tel.( 0-32) 203 70 15

„Sokolska”
„Dynastia”

Katowice
ul. Warszawska 18
tel. (0-32) 253 99 81

„Pacyfik”
„Hanka”

Katowice-Szopienice
ul. Siewna 25
tel. (0-32) 201 98 96

„Dwójka”

Dom Nazaret
Katowice-Piotrowie
ul. Radockiego 251
tel. (0-32) 206 14 00

„Piotrowice”

Katowice-Dąb
ul. Chorzowska 160
tel. (0-32) 254 70 28

„Trójka”
„Czwartówka”

Katowice
ul.Oblatów MN 12
tel. (0-32) 259 82 30

„Koszutka”

Szkoła Nowej Ewangelizacji

„Zacheusz”

kobiety

kobiety
mężczyźni

mężczyźni
kobiety
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terapia indywidualna,
małżeńska, rodzinna

33.

Mikołowskie Stowarzyszenie
Profilaktyki i Pomocy
Psychospołecznej „Zmiana”
Mikołów
ul. Krakowska 30
tel. (0-32) 226 41 76

poniedziałek – czwartek 15.00 – 19.00
piątek
16.00 – 19.00
grupa AA „Przebudzenie”
konsultacje,
porady,
pomoc psychologiczna,

34.

Punkt Konsultacyjny w Orzeszu
ul. Św. Wawrzyńca 23,
tel. (0-32) 326 08 59

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Poradnia Profilaktyki i Lecznictwa
Odwykowego w Mikołowie
ul. Okrzei 31
tel. (0-32) 322 00 16
Miejski Punkt Konsultacyjny ds.
rozwiązywania problemów
alkoholowych w Łaziskach Górnych
ul. Gen. Świerczewskiego
tel. (0-32) 224 23 90
Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych GOPS
43-175 Wyry
ul. Dąbrowszczaków 58
"Mens Sana" NZOZ Ośrodek Pomocy
Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia
Uzależnień
Poradnia Terapii Uzależnienia od
Alkoholu i Innych Środków
Psychoaktywnych
Dzienny Oddział Terapii dla Osób
Uzależnionych od Alkoholu i Innych
Środków Psychoaktywnych,
41-400 Mysłowice
ul. Rynek 8a
tel. (0-32) 222 29 07,
222 51 67
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy
w Mysłowicach
ul. Laryska 7
tel. (0-32) 316 15 10
Gminna Komisja do Spraw
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy Urzędzie Miasta
43-200 Pszczyna
ul. Rynek 2
tel. (0-32) 449 39 00

piątek 17.30
- pomoc psychologiczna
- rozmowy motywacyjne
- porady prawne
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek

grupa „AA” w Orzeszu
ul. Rynek (budynek MOK)
Stowarzyszenie „POWRÓT”
43-190 Mikołów
ul. Konstytucji 3 Maja 38,
tel. (0-32) 226 65 50

terapia , pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od
alkoholu, grupy wsparcia dla osób uzależnionych od
alkoholu, konsultacje i porady dla osób współuzależnionych,
będących w związkach z osobami uzależnionymi, porady
prawne

konsultacje
porady
grupa samopomocowa dla
współuzależnionych „AI-ANON”

16.00 – 19.00
15.00 – 19.00
15.45 – 17.00
16.00 – 17.30

mitingi w piątki godz. 17.30
- pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek

17.00 – 20.00 (pierwszy poniedziałek miesiąca)
17.00 – 20.00
17.30
14.00 – 19.00

porady, pomoc

- profilaktyka i leczenie

porady, pomoc

pomoc psychologiczna

porady, pomoc

pomoc psychologiczna

terapia

terapia ambulatoryjna

terapia

- psychoterapia indywidualna, leczenie psychiatryczne
- terapia stacjonarna

- wczesna interwencja

- diagnoza choroby alkoholowej
- informacja i przekierowanie do placówek zajmujących się
terapią, leczeniem uzależnień
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42.

Centrum Leczenia Uzależnień
43-200 Pszczyna
ul. Zdrojowa 65
tel. (0-32) 211 97 99, 604 805 862

terapia

poradnia jest czynna:
poniedziałek: 16:00-19:00
wtorek:
10:00-12:00
środa:
9:00-12:00
czwartek:
16:00-19:00 terapia grupowa dla osób
współuzależnionych
piątek:
16:00-19:00 terapia grupowa dla osób
uzależnionych

43.

Punkt Interwencji Kryzysowej dla
Ofiar Przemocy i Rodzin
z Problemem Alkoholowym przy
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pszczynie,
ul. Kilińskiego 5a
tel. (0-32) 210 41 73

- wczesna interwencja

- diagnozowanie
- czynne w poniedziałki
w godz. 14.00-15.00

- terapia grupowa dla osób
uzależnionych
- oddział dzienny odwykowy

dla osób uzależnionych od alkoholu:
Dzienny Oddział Odwykowy (8 tygodni),
cykl ambulatoryjny – grupy i kontakt indywidualny
z terapeutą (12-14 miesięcy),
grupa wsparcia dla absolwentów (6 miesięcy),
dla osób współuzależnionych:
cykl ambulatoryjny – grupy i kontakt indywidualny
z terapeutą (12 miesięcy),
grupa wsparcia dla absolwentów (6 miesięcy),
dla dorosłych dzieci alkoholików:
cykl ambulatoryjny – grupy i spotkania indywidualne
z terapeutą (12-16 miesięcy)

wczesna interwencja

- diagnoza choroby alkoholowej
- informowanie i kierowanie do placówek terapeutycznych
i leczniczych

- oddziaływania terapeutyczne

- wczesna interwencja
- pełnomocnik: poniedziałki w godz. 15.30-17.00
- terapeuta: wtorek, czwartek w godz. 12.00 – 17.00
- dzielnicowy: piątek w godz. 10.00 – 12.00

- oddziaływania terapeutyczne

- wczesna interwencja
- czynne: poniedziałek i czwartek 15.00-20.00

44.

45.

46.

47.

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień
w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Nad Białką 1b
tel. (0-32) 215 97 40

Biuro ds. Profilaktyki i
Przeciwdziałania Uzależnieniom
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Urząd Miejski w CzechowicachDziedzicach
Plac Jana Pawła II 3/3
tel. (0-32) 214 71 61
Punkt Konsultacyjny przy Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Bestwinie przy CKSiR
ul. Krakowska 123
tel. 668 193 540
Punkt Konsultacyjny
w Suszcu
ul. Wyzwolenia 2
tel. 661 270 473
Punk Konsultacyjny
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Nad Białką 1b
(budynek Przedszkola Publicznego Nr
10)
tel. 783 444 811

49.

Centrum Leczenia Uzależnień
Ośrodek Zdrowia w Woli
ul. Poprzeczna 1
tel. (0-32) 211 97 99

- terapia uzależnień od alkoholu
i innych środków
psychoaktywnych,
- terapia osób
współuzależnionych

psycholog:
poniedziałek, czwartek w godz. 15:00-18:00
prawnik:
środa w godz. 15:00-18:00
konsultant:
wtorek w godz. 15:00-19:00
- diagnozowanie
- leczenie odwykowe
- oddziaływania terapeutyczne
- standardowo terapia długoterminowa 6-9 miesięcy
- terapia pogłębiona przez okres 1,5 roku

50.

SPZT Uzależnień i Współuzależnienia
Dzienny Oddział Terapii Uzależnień,
41-106 Siemianowice Śląskie,
ul. Aleja Młodych 16
tel. (0-32) 765 41 38
www.uzależnienia.siemianowice.pl

autorski program terapii
uzależnienia od alkoholu
i współuzależnienia

- dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu
- poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu
i współuzależnienia

48.

51.

Centrum Psychoterapii i Leczenia
Uzależnień
41-200 Sosnowiec
u1. 3-go Maja 33
tel. (0-32) 266 24 34

Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii

- udzielanie pomocy osobą będącym pod wpływem alkoholu
a znajdującym się w okolicznościach zagrażających ich
życiu lub zdrowiu,
- programy terapeutyczne i profilaktyczne mające na celu
reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu
oraz sprzyjające ochronie rodzin z problemem uzależnień
przed marginalizacją społeczną
- poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapia dla osób
uzależnionych od alkoholu i hazardu oraz dla ich rodzin
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52.

53.

54.

55.

56.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Sosnowcu
ul.Szymanowskiego 5a
tel. (0-32) 298 93 87
Stowarzyszenia Abstynenckie
w Sosnowcu:
ul. Niepodległości 17
ul. 3-go Maja 22
ul. Dobrzańskiego 99
ul. Słowackiego 58
Przychodnia RejonowoSpecjalistyczna Nr 10 w Sosnowcu
ul. Hallera 5
tel. (0-32) 291 37 87
Poradnia Terapii Uzależnień
w Lędzinach
Miejski ZOZ - Poradnia Leczenia
Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia,
43-140 Lędziny
ul. Asnyka 2
tel. (0-32) 216 62 87

57.

Gminne Centrum Profilaktyki
Uzależnień przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Bieruniu

58.

Bieruńskie Stowarzyszenie
Trzeźwości „Klub Dromader”

59.

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Bieruniu

60.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bojszowach
Klub integracji społecznej
Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”
w Tychach
ul. Nałkowskiej 19

61.
Organizacja Pożytku Publicznego
(OPP 1%)

62.

63.
64.

NZOZ Ośrodek Pomocy
Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia
Uzależnień
„MENS-SANA”S.C.,
Poradnia Terapii Uzależnień
Dzienny Oddział Terapii Uzależnień
43-100 Tychy
ul. Bukowa 20
tel. (0-32) 327 51 83
Stowarzyszenie Abstynencki Klub
Żeglarski „Paprocany” w Tychach
ul. Barkowa 17
Tyski Klub Abstynentów „Bosman”
ul. Piłsudskiego 12

Punkt Informacyjny ds.
Uzależnienia od Alkoholu

„Uwolnienie”
„Ad Astra”
„Przebudzenie”
„Dromader”

grupa wsparcia
- podstawowy program
terapeutyczny
- pogłębiony program
terapeutyczny
- terapia współuzależnienia I i II
faza
Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
przeciwdziałanie alkoholizmowi
i patologiom społecznym
w zakresie profilaktyki i
działania wśród mieszkańców
Bierunia
Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii

- wsparcie emocjonalne,
- przeciwdziałanie tendencja do zaprzeczania
i zniekształcania,
- konsultacje, psychoterapia
- programy informacyjno-edukacyjne w zakresie wiedzy
o alkoholu, związanych z tym konsekwencji, miejscach
pomocy propagujących ideę trzeźwości,
- zajęcia integracyjno-terapeutyczne dla członków

działają na zasadzie grup AA
- poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu
i współuzależnienia,
- tryb ambulatoryjny
- zajęcia grupowe i indywidualne
- konsultacje psychiatryczne
konsultacyjno – doradcze, oddziaływanie terapeutyczne,
diagnostyczne, profilaktyczne, prawne

edukacyjne, profilaktyczne, grupy wsparcia, oddziaływania
terapeutyczne

konsultacyjno – doradcze, oddziaływanie terapeutyczne,
diagnostyczne, profilaktyczne, interwencyjne

Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

- oddziaływania terapeutyczne
- reintegracja społeczna i zawodowa

- konsultacje indywidualne osób
uzależnionych
i współuzależnionych od
alkoholu,
- indywidualna praca z klientem
- grupa wstępna „Motywacja do
leczenia”
- grupa wsparcia dla osób
uzależnionych od alkoholu (AA)

1. program kierowany do osób uzależnionych lub
współuzależnionych od alkoholu
- program rehabilitacyjno-edukacyjno-korekcyjny
2. program kierowany do osób uzależnionych od alkoholu
- motywowanie do podjęcia terapii ambulatoryjnej lub
stacjonarnej
- 15 spotkań edukacyjno-zadaniowych
- grupa otwarta

terapia indywidualna i grupowa
dla osób uzależnionych od
alkoholu i członków ich rodzin,
wspierająca proces leczenia
osób uzależnionych

- kompleksowy program terapii ambulatoryjnej (program
podstawowy i zaawansowany),
- dzienny oddział terapii uzależnień od alkoholu

grupa wsparcia

zajęcia z terapeutami, którzy pracują ze środowiskiem osób
uzależnionych oraz współuzależnionych

grupa wsparcia AA

- zajęcia terapeutyczne ze środowiskiem abstynenckim
i członkami ich rodzin

Katowice dnia 27.05.2015r.
- opracowano na podstawie danych nadesłanych przez kuratorów zawodowych dla dorosłych Sądów
Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach
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