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szanowni państwo,

Informator „Narkomania – Gdzie szukać pomocy?”, przygotowany dla Państwa już po raz 
szósty, zawiera informacje o podmiotach leczniczych i innych placówkach udzielających pomocy 
osobom uzależnionym od narkotyków na  terenie całej Polski. Publikacja jest kontynuacją wydań 
rozpoczętych w roku 2000.

W niniejszym Informatorze, oprócz danych na temat placówek ambulatoryjnych, stacjonarnych, 
oddziałów detoksykacyjnych i placówek prowadzących badania na obecność HIV, zamieściliśmy 
wykaz placówek prowadzących hostele i mieszkania readaptacyjne dla absolwentów ośrodków re-
habilitacyjnych. Wyodrębniliśmy także aktualne informacje o prowadzonych w kraju programach 
leczenia substytucyjnego.

Przy wyborze układu informacji przyświecał nam cel maksymalnego ułatwienia czytelnikowi 
wyszukiwania wybranych placówek. Podzieliliśmy dane nie tylko ze względu na rodzaj i tryb udzie-
lanej pomocy (np. placówki ambulatoryjne, stacjonarne), ale także ze względu na lokalizację placó-
wek, 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 wypeł-
nienie kwestionariusza dostępnego w formie pliku do pobrania na stronie internetowej Krajowego 
Biura www.narkomania.gov.pl. Wypełniony kwestionariusz,  opatrzony pieczątką placówki i podpi-
sem osoby wypełniającej ankietę, prosimy przesłać drogą pocztową na adres Krajowego Biura ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii.

Wyrażamy nadzieję, że niniejsza publikacja spotka się z zainteresowaniem zarówno osób po-
trzebujących pomocy, jak i profesjonalistów zajmujących się leczeniem uzależnienia od narkotyków.

    krajowe Biuro ds. przeciwdziałania narkomanii
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województwo dolnośląskie
placówki ambulatoryjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Poradnia uzależnień 
Centrum Redukcji 
Szkód „Return”

50-008 Wrocław
ul. Kościuszki 67
tel.: (71) 311-24-06
return-return@wp.pl
www.return-wroclaw.pl
kier. anna Porańska

Czynne: pon.-pt. 12.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące  

do leczenia, terapeutyczne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Świetlica Drop-in

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję 
po ukończonym programie leczenia:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igieł i strzykawek
• Świetlica Drop-in

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
• Pomoc medyczna – gabinet zabiegowy

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Chirurgiem

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

9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Dolnośląskie Centrum 
Zdrowia Psychicznego 
Spółka z o.o.
Poradnia 
Profilaktyki, Leczenia 
i Rehabilitacji 
Narkomanów

50-226 Wrocław
ul. Wyb. Korzeniowskiego 18
tel.: (71) 776-62-50
fax: (71) 776-62-29
sekretariat@dczp.wroclaw.pl
www.dczp.wroclaw.pl
kierownik: lekarz psychiatra 
Jacek Radzik

Czynne: pon., śr., czw. 8.00-20.00, wt., pt 8.00-14.30
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Diagnoza
• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Psychoterapia grupowa
• Psychoedukacja
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3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia indywidualna

4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
7. Współpraca z programem metadonowym
8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– bezpłatnie (własny test pacjenta)

9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

10. usługa komercyjna: farmakoterapia naltreksonem

Towarzystwo Rodzin 
i Przyjaciół Dzieci 
uzależnionych 
„Powrót z u”

50-247 Wrocław
ul. Paulińska 16/2
fax: (71) 329-18-22
powrotzuwroclaw@poczta.
onet.pl
kier. Sylwia Piechota

Czynne: pon.-pt. 15.00-17.00
1. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

2. W placówce funkcjonuje tel. zaufania  
(71) 329-18-22 czynny pon.-pt. 17.00-20.00

Wrocławskie Centrum 
Zdrowia SP ZOZ 
Przychodnia Zdrowia 
Psychicznego  
i uzależnień  
Filia
Poradnia Terapii 
uzależnienia 
od Substancji 
Psychoaktywnych

50-043 Wrocław
ul. Podwale 7
tel./fax: (71) 356-07-80
fax: (71) 356-07-83
metadon@spoz.pop.pl
kier. Jacek Gąsiorowski

Czynne: pon.-pt. 12.00-18.00, sob.-ndz. 9.00-15.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące  

do leczenia
• Program leczenia substytucjonalnego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
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6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem chorób zakaźnych

7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu: 
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-

sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

młodzieżowy 
Ośrodek Profilaktyki 
i Wczesnej Terapii 
„mONaR”

50-236 Wrocław
ul. Roosevelta 18a
tel./fax: (71) 788-93-09 
roosvelta-monar@wp.pl
www.monar.wroclaw.pl
kier. adam Lewicki

Czynne: pon.-pt. 9.00-20.00, sob. 10.00-13.00  
i 16.00-20.00, ndz. 16.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 14 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy ambulatoryjne
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Oddział Dzienny terapii uzależnień od środków 

psychoaktywnych
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo, konsultacje psychologa i lekarza 
psychiatry

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje psychologa, sp. terapii uzależnień, 
lekarza psychiatry

• Współpraca z miejscowym systemem opieki 
społecznej

6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem

7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej sub-

stancji – bezpłatnie 
8. Placówka posiada telefon zaufania (71) 788-93-09 

czynny w godzinach pracy placówki
9. Placówka wystawia skierowania do ośrodków 

rehabilitacyjnych
10. 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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Poradnia Profilaktyki 
i Terapii uzależnień 
„mONaR”

50-245 Wrocław
ul. Trzebnicka 17
tel./fax: (71) 321-05-52
monarwro@wp.pl
kier. Ilona antoniewicz- 
-Tomaczak

Czynne: pon. pt., pt. 13.00-17.00, śr. 13.00-20.00, 
wt., czw. 11.00-16.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy zapobiegania nawrotom

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Psychoterapia rodzinna

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

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu

10. W placówce działa telefon zaufania: (71) 321-05-52, 
czynny pon., pt. 13.00-17.00, śr. 13.00-19.00

11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

12. 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 
„Jestem!”

50-347 Wrocław
ul. Sienkiewicza 116 
tel./fax: (71) 796-33-96
tel. kom.: 0-603-804-182
jestem@stowarzyszenie-je-
stem.org.pl
www.stowarzyszenie-jestem.
org.pl

Czynne: pon. 13.00-20.00, śr. 9.00-12.00,  
14.00-20.00, czw. 14.00-20.00,
pt. 15.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13 do 24 r.ż
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wsparcia/terapeutyczne dla młodzieży eks-

perymentującej ze środkami psychoaktywnymi
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo indywidualne i rodzinne
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Systemowa terapia rodzinna

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Terapia indywidualna,
• Systemowa terapia rodzinna

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Terapia inndywidualna
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6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Psychologiem

7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

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

NZOZ Centrum 
Interwencji 
Kryzysowej 
„KaRaN” 
Poradnia Rodzinna  
i uzależnień
Oddział Dzienny 
Terapii uzależnień 
od Substancji 
Psychoaktywnych

54-071 Wrocław
ul. Skoczylasa 8
tel./fax: (71) 349-15-56
karan.wroclaw@op.pl
kier. ks. dr Bronisław Paweł 
Rosik

Czynne: poradnia pon.-pt. 8.00-20.00, oddział dzienny 
pon.-pt. 12.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty zapobiegania nawrotom
• Grupa aRT-Trening Zastępowania agresji

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Trening umiejętności społecznych

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Grupa wsparcia

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

• Bank żywności
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
• Specjalistą terapii uzależnień
• Pielęgniarką

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

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie 
10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
11. 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 
Profilaktyki i Terapii 
uzależnień „mONaR” 

58-500 Jelenia Góra
ul. Wolności 70
tel/fax: (75) 647-33-90
monar@data.pl
www.jeleniagora1.home.pl
kier. Żaneta marmon- 
-Leśniak

Czynne: pon.-pt. 8.30-20.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do 

leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Grupa dla młodzieży eksperymentującej z substan-

cjami psychoaktywnymi
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

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

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igieł i strzykawek

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 
– płatnie

10. Placówka posiada telefon zaufania: (75) 9288, 
czynny w godz. pracy placówki

11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

urząd miasta i Gminy 
Ośrodek 
Rozwiązywania 
Problemów 
uzależnień i Pomocy 
Rodzinie

59-920 Bogatynia
ul. armii Czerwonej 15
tel./fax: (75) 773-25-12
dkbogatynia@neostrada.pl
peł. Grzegorz Hryszkiewicz

Czynne: pon. 8.00-15.30, wt.-czw. 7.30-15.30,  
pt. 7.00-15.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:

• Grupy wsparcia/edukacyjne
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Psychologiem, pedagogiem
8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– bezpłatnie 
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Przychodnia Zdrowia 
Psychicznego i Terapii 
uzależnień „essere” 
s.c. NZOZ

58-200 Dzierżoniów
ul. Piastowska 7/1
tel.: (74) 831-58-88
fax: (74) 645-82-88
essere@wp.pl
kier. Waldemar Kurek

Czynne: pon.-pt. 7.00-19.00, sob. 7.00-12.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do 

leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem klinicznym, psychoterapeutą

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

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu :
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu- 

bezpłatnie 
9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
10. 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

Poradnia Profilaktyki 
i Terapii uzależnień 
„mONaR”

56-120 Brzeg Dolny
ul. Wyspiańskiego 16
tel./fax: (71) 319-78-83
poradniamonar@wp.pl
kier. Henryk Dubienka 

Czynne: pon.-pt. 9.00-17.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do 

leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
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5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej 

7. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

ZOZ w Głogowie
Poradnia Leczenia 
uzależnień, 
Oddział Dzienny 
Terapii uzależnienia 
od Substancji 
Psychoaktywnych
Oddział Dzienny 
Terapii uzależnień 
od alkoholu

67-200 Głogów
ul. Kościuszki 15
tel.: (76) 832-03-01  
wew. 358
fax: (76) 837-32-16
www.szpital.glogow.pl
kier. magdalena Smaś- 
-myszczyszyn

Czynne: pon.-czw. 8.00-19.00, pt. 8.00-15.35
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do 

leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia rodzinna oraz małżeńska

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej 

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

8. Placówka prowadzi badania lub wystawia skierowa-
nia na:
• Badania stwierdzające zakażenie HIV

9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Poradnia Zdrowia 
Psychicznego
NZOZ „BONO” 

57-300 Kłodzko
ul. armii Krajowej 2/11
tel.: (74) 867-20-22
kom.:    783-745-992
kier.: Grażyna Bróż

Czynne: pon.-pt. 10:00 – 19:00
1. Przyjmowani pacjenci: bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Poradnictwo

5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
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• Psychologiem, psychoterapeutą
6. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-

sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Poradnia Profilaktyki 
i Terapii uzależnień 
„mONaR”

59-220 Legnica
ul. Chojnowska 81a
tel.: (76) 723-72-27
fax.: (76) 723-72-57
legnicaporadnia@monar.org
kier. Dariusz Bełdowski

Czynne: pon.-czw. 9.00-19.00, pt. 9.00-17.00, 
1. Przyjmowani pacjenci od 15 do 60 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do 

leczenia
• Psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem, psychoterapeutą

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

– płatnie
9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
10. 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

mOPS Sekcja 
Profilaktyki
uzależnień

59-300 Lubin
ul. Kilińskiego 25a
tel.: (76) 746-34-05
       (76) 746-34-00  
       wew. 442
e-mail: profilaktyka@mops.
lubin.pl
kier.: Izabela Nowak

Czynne: pon.-pt. 7:30 -15:30
1. Przyjmowani pacjenci: bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Poradnictwo
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SPZOZ w Zgorzelcu
Poradnia Terapii 
uzależnienia 
od Substancji 
Psychoaktywnych

59-900 Zgorzelec
ul. Warszawska 37a
tel./fax: (75) 775-87-00
subsidium@free.ngo.pl
www.subsidium.arrakis.pl
kier. maria Leszczyńska

Czynne: pon.-pt. 8.00-15.30, sob.-ndz. 9.00-14.00
1. Przyjmowani pacjenci od 16 do 65 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Program leczenia substytucyjnego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem

7. Placówka wystawia skierowania na:
• Badanie stwierdzające zakażenie HIV

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

– płatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej sub-

stancji – płatnie
9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
10. Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy 

dla osób uzależnionych lub używających szkodliwie, 
skierowanych do programu w związku z art. 72 ust. 1 
ustawy o przeciwdziałanu narkomanii

oddziały/pododdziały detoksykacyjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Dolnośląskie Centrum 
Zdrowia Psychicznego 
Spółka z o.o.
Oddział Profilaktyki, 
Leczenia 
i Rehabilitacji 
Narkomanów

50-226 Wrocław
Wyb. 
J.C. Korzeniowskiego 18
tel.: (71) 776-62-50
fax: (71) 776-62-12
www.dczp.wroclaw.pl 
ordynator Jacek Radzik

1. Przyjmowani pacjenci od 17 r.ż.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta 

do dalszego leczenia
3. metoda detoksykacji:

• Objawowo – z użyciem buprenorfiny (w przypadku 
uzależnienia heroinowego)

• Objawowo (w przypadku innych uzależnień).
3. Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego 

– 10 dni
4. Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych  

zależnych od używania narkotyków.
5. Leczenie naltreksonem (bloker receptora opioido-

wego)
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Wojewódzki Szpital 
Psychiatryczny
Oddział Leczenia 
Zespołów 
abstynencyjnych 
dla uzależnionych 
od Środków 
Psychoaktywnych 

59-500 Złotoryja
ul. Szpitalna 9
tel.: centrala: (76) 877-93-00, 
oddział: (76) 877-93-74, 
fax: (76) 877-93-30
sekretariat@wszp.inter-
netdsl.pl
www.szpital.zlotoryja.prv.pl
ordynatora Paweł majcher

1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta 
do dalszego leczenia
3. metoda detoksykacji:

• Bunondol
3. Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego 
– 14 dni
4. Placówka prowadzi nieodpłatne badania na:

• Zakażenie HIV

placówki stacjonarne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

NZOZ Ośrodek 
Leczenia uzależnień 
„mONaR” 

53-120 Wrocław
ul. Jarzębinowa 14/16
tel.: (71) 337-24-07  
– terapeuci
tel.: (71) 795-90-80  
– dyrektor
tel./fax: (71) 337-24-08 
– biuro
wroclaw@monar.org
www.wroclaw-milejowice.
monar.org
dyr. Jarosław Kosiński

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30
2. Przyjmowani pacjenci do 25 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi 
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)
6. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Nauka szkolna na poziomie szkoły:

- podstawowej (na terenie ośrodka/poza terenem 
ośrodka)

- gimnazjalnej (na terenie ośrodka/poza terenem 
ośrodka)

- ponadgimnazjalnej (na terenie ośrodka/poza 
terenem ośrodka)

- wyższej (poza terenem ośrodka)
8. Placówka wystawia skierowania na:

- badania stwierdzające zakażenie HIV
- badania stwierdzające zakażenie HCV
- badania stwierdzające zakażenie HBV

9. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

10. 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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11. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hosteli lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po 
ukończonym leczeniu

12. Inne: nauka umiejętności przydatnych w życiu, sport, 
arteterapia, kółko teatralne

Oddział Odwykowy 
dla młodzieży o 
Wzmocnionym 
Zabezpieczeniu

56-100 Wołów
ul. mickiewicza 1
tel.: (71) 389-71-13
dyr. Jacek Kacalak

Liczba miejsc w ośrodku: 30
1. Przyjmowani pacjenci od 12 do 18 r.ż.
2. Placówka koedukacyjna
3. Rodzaj substancji uzależniających:

• mieszane
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• co najmniej 9 miesięcy
6. model pracy placówki oparty jest na:

• Terapii odwykowej, psychoterapii wieku rozwojowe-
go z elementami socjoterapii

7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (na terenie ośrodka)
- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (na terenie ośrodka)

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

9. 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

10. Placówka przyjmuje osoby z tzw. „podwójną diagnozą”
11. Inne: nauka umiejętności przydatnych w życiu, 

program wychowawczy i resocjalizacyjny

NZOZ „mONaR”  
– milejowice
Oddział dla Dorosłych

55-020 Wrocław-Żórawina
milejowice 1a
tel.: (71) 316-45-00
tel./fax: (71) 316-40-78
milejowice@monar.org
www.wroclaw-milejowice.
monar.org
dyr. Jarosław Kosiński

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 40
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi 
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-24 miesiące (długoterminowe)
6. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzależnionych
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• Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Nauka szkolna na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

8. Placówka wystawia skierowania na:
- badania stwierdzająe zakażenie HIV
- badania stwierdzająe zakażenie HCV
- badania stwierdzająe zakażenie HBV

9. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

10. 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

11. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po 
ukończonym leczeniu

12. Placówka przyjmuje osoby z „podwójną diagnozą”
13. Dodatkowo: hodowla zwierząt (w tym psów husky), 

uprawa roślin, biegi z zaprzęgami – w tym udział 
w zawodach, arteterapia (glina, witraż, akwarela, 
malarstwo olejne, kowalstwo, ślusarstwo, wyrób 
i renowacja mebli artystycznych, ceramika)

NZOZ „mONaR” 
Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny  
w mysłakowicach

58-533 mysłakowice 
Czerwony Dworek 5
tel./fax: (75) 713-15-37 
czerwonydworek@poczta.
onet.pl
www.monar.org.pl
kier. Joanna Szymura

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 25
2. Przyjmowani pacjenci od 21 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna 
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-18 miesięcy (długoterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Badania stwierdzające:

- zakażenie HIV
- zakażenie HCV
- zakażenie HBV

• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej

7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia



województwo dolnośląskie

24

8. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptayjnego pacjentów po 
ukończeniu leczenia

9. Dodatkowo: uprawa roślin, elementy sadownictwa, 
turystyka górska, sport, pracownia stolarska, siłow-
nia, kino, teatr, obozy terapeutyczne

Ośrodek Terapii 
uzależnienia  
i Współuzależnienia
Radzimowice

58-580 Szklarska Poręba 
ul. Dolna 4
tel./fax: (75) 717-47-22
otuiw_radzimowice@ 
poczta.onet.pl
www.radzimowice.pl
mgr Paweł mazur

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 26
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 6-8 tygodni (krótkoterminowe)
6. model pracy placówki oparty jest na:

• modelu minnesota
7. Placówka prowadzi:

• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po 
ukończonym leczeniu

10. Inne: terapia zaburzeń odżywiania, terapia dla 
współuzależnionych

placówki prowadzące badania na obecność HiV

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Wrocławskie Centrum 
Zdrowia SP ZOZ 
Punkt Konsultacyjno-
Diagnostyczny

50-043 Wrocław
ul. Podwale 7
tel./fax: (71) 356-07-80
fax: (71) 356-07-83
kier. Jacek Gąsiorowski

Czynne: pon.-pt. 16.00-20.00
• Testy bezpłatne
• Badanie anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście
• możliwość wykonania badania stwierdzającego 

zakażenie HCV i HBV

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im.  
J. Gromkowskiego  
we Wrocławiu

51-149 Wrocław 
ul. Koszarowa 5 
Sekretariat:  
tel.: (71) 326-13-25,  
fax: (71) 326 -06-22
Centrala: (71) 326-13-27 
do 31, (71) 39-57-400
gromkowski@szpital.
wroc.pl
dyr. Janusz Jerzak 

Czynne: pon. 11.00-17.30, wt.-pt. 8.00-14.30
telefon do rejestracji: 71/ 39 57 437 w godz. pon. 
15.00-17.30, wt.-pt. 12.00-14.30

• Testy płatne
• Badanie anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście
• możliwość wykonania badania stwierdzającego 

zakażenie HIV, HCV i HBV
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Lekarska Przychodnia 
Specjalistyczna TRR
Punkt Konsultacyjno- 
-Diagnostyczny

50-449 Wrocław
ul Podwale 74 ofic. 23
tel./fax: (71) 342-14-13
wroclaw@trr.org.pl
dyr. Beata Jarosz

Czynne: pon. 9.00-13.00, czw. 9.00-13.00
• Testy bezpłatne
• Badanie anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście

Wojewódzkie Centrum 
Szpitalne Kotliny 
Jeleniogórskiej
Dział Diagnostyki 
Laboratoryjnej
Laboratorium 
analityczne
Punkt Konsultacyjno- 
-Diagnostyczny

58-506 Jelenia Góra
ul. Ogińskiego 6
tel.: (75) 753-74-16
fax: (75) 753-72-43
anna_blizniuk@wp.pl
kier. anna Bliżniuk

Czynne: śr. 15.00-18.00
• Testy bezpłatne
• Badanie anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście
• możliwość wykonania badania stwierdzającego 

zakażenie HCV i HBV 
• Testy w kierunku wirusa HIV i innych wirusów np. 

HBV, HCV, CmV, eBV nie anonimowo, odpłatnie. 
Pobór prób w godz.7.30-14.00

SP ZOZ 
Regionalny Szpital 
Specjalistyczny 
„Latawiec”

58-100 Świdnica
ul. Leśna 27-29
tel.: (74) 851-71-00
fax: (74) 851-74-37
www.szpital.swidnica.pl
dyr. Jacek Domejko

Czynne: pon.-pt. 7.30-10.00
• Testy płatne
• możliwość wykonania badania stwierdzającego 

zakażenie HCV i HBV

Ośrodek 
Diagnostyczno-
-Leczniczy przy 
Górniczej Fundacji 
Ochrony Zdrowia Punkt 
Konsultacyjno- 
-Diagnostyczny HIV/
aIDS

58-300 Wałbrzych
ul. matejki 5a 
tel.: (74) 842-98-14
fax: (74) 842-97-16
Odl-gfoz@ng.pl
kier. Przemysław Płonka

Czynne: śr. 15.00-18.00
• Testy bezpłatne
• Badanie anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście

Stowarzyszenie 
„Subsidium” miejsce 
wykonywania badań: 
Punkt Konsultacyjno- 
-Diagnostyczny
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu
Centralne 
Laboratorium 
Diagnostyczne

59-900 Zgorzelec
ul. Lubańska 11/12
tel./fax: (75) 775-87-00
subsidium@free.ngo.pl
www.subsidium.arrakis.pl
kier. maria Leszczyńska

Czynne: wt. 12.30-14.30
• Testy bezpłatne
• Badanie anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście

programy leczenia substytucyjnego

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Poradnia Terapii 
uzależnień 
od Substancji 
Psychoaktywnych

50-043 Wrocław, 
ul. Podwale  7
tel.: (71) 356-07-80
kier.: Jacek Gąsiorowski

Placówka ambulatoryjna
W ramach programu placówka zapewnia:

• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
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• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 
uzależnionych;

• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.

SP ZOZ Poradnia 
Terapii uzależnień 
od Środków 
Psychoaktywnych

59-900 Zgorzelec, 
ul. Warszawska  37a
tel.: 757758700
Kierownik: Robert Lejda

Placówka ambulatoryjna
W ramach programu placówka zapewnia:

• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.
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województwo kujAwsko-poMoRskie
placówki ambulatoryjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Polskie Towarzystwo 
Zapobiegania 
Narkomanii  
o/Bydgoszcz  
Poradnia Profilaktyki  
i Pomocy Rodzinie

85-009 Bydgoszcz
ul. Dworcowa 23
tel./fax: (52) 371-19-08
ptznbyd@op.pl
www.ptzn.org.pl
przew. Robert Rejniak

Czynne: pon.-pt. 15.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 7 do 21 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej
• Poradnictwo prawne

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Poradnictwo prawne

4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej

5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem, pedagogiem, specjalistą terapii uzależnień

6. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– płatnie; bezpłatnie dla uczestników programów
7. Placówka wystawia skierowania do ośrodków rehabi-

litacyjnych
8. 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

9. Placówka realizuje program wczesnej interwencji 
„FreD Goes Net” tel. do programu: 604 810 296 oraz 
„alternatywa dla FreDa”

NZOZ Poradnia 
Profilaktyki i Terapii 
uzależnień „mONaR” 

85-863 Bydgoszcz
ul. Bohaterów Kragujewca 11
tel.: (52) 361-21-43
poradniamonar@poczta.fm
www.monar.bydgoszcz.pl
kier. Bogna Kotulak

Czynne: pon.-pt. 10.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 15 do 60 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej
• Grupa terapeutyczna (3 razy w tygodniu)

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupa terapeutyczna



województwo kujAwsko-poMoRskie

28

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
7. Placówka posiada tel. zaufania: (52) 361-21-43 

czynny pon.-pt. 17.00-20.00
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-

sykacyjnyh i ośrodków rehabilitacyjnych
9. 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

młodzieżowy Ośrodek 
Profilaktyki i Wczesnej 
Terapii „mONaR” 
Oddział Dzienny

85-224 Bydgoszcz
ul. Św. Trójcy 15
tel/fax.: (52) 345-88-88
monarbydgoszcz@o2.pl
www.monar.info
kier. m. Południak

Czynne: pon.-pt. 12.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 do 25 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Warsztaty umiejętności

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z: 

• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem

7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– płatnie
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-

sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych. 
9. 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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Wojewódzka Poradnia 
Terapii uzaleznień  
i Współuzależnienia 

87-100 Toruń
ul. Szosa Bydgoska 1
tel.: (56) 622-68-31,  
fax: (56) 622-28-50
wotuiw@wotuiw.torun.pl
www.wotuiw.torun.pl
Jolanta Celebucka

Czynne: pon.-pt.8.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
8. Placówka wystawia skierowania na:

• Badania stwierdzające zakażenie HIV
• Badania stwierdzające zakażenie HCV

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu

10. W placówce funkcjonuje grupa Na, spotkania odby-
wają się: wt. 18.30, czw. 18.30

11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

12. 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 Poradnia 
Profilaktyczno-
Społeczna  
Oddział Kujawsko-
Pomorskiego 
Towarzystwa 
„POWRÓT Z u”

87-100 Toruń
ul. Strumykowa 4
tel.: (56) 622-62-14
fax: (56) 622-62-14
biuro@powrutzu.org
www.torun.powrotzu.org
kier. agnieszka Słowik

Czynne: pon.-pt. 8.30-14.00, śr. 8.30-21.00,  
pt. i wt. 17.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo indywidualne i rodzinne
• Grupy wsparcia, śr. godz. 17.00
• Grupy edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Trening rozwoju osobowości 
• Coaching dla rodziców
• Warsztaty umiejętności wychowawczych
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4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Psychoterapia rodzinna i par
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Psychologiem 
7. W placówce funkcjonuje grupa Na, spotkania odbywają 

się: śr. godz. 17.00-20.00
8. Placówka posiada telefon zaufania: (56) 622-62-14, 

czynny w godz. pracy poradni
7. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-

sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Towarzystwo 
Profilaktyki  
i Przeciwdziałania 
uzależnieniom

87-100 Toruń
ul. Strumykowa 4
tel./fax: (056) 652-23-94
office@tppu.org
www.tppu.org
prezes, kier. zadań progra-
mowych mariola Kasprzycka

Czynne: pon. 9.00-15.00, wt. 9.00-16.00,  
śr. 9.00-15.00 i 17.00-19.30, czw. 9.00-15.00,  
pt. 9.00-15.00 i 17.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 7 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Psychologiem, pedagogiem, specjalistą terapii 

uzależnień
8. W placówce funkcjonuje grupa Na, spotkania odby-

wają się: sob. godz. 18.00

PTZN Oddział  
w Toruniu
Poradnia Profilaktyki 
Środowiskowej 

87-100 Toruń
ul. Szeroka 21 lok.3
tel./fax: (56) 655-52-70
ptzntorun@op.pl
www.ptzntorun.wikidot.com
przew. Wiesława makacewicz

Czynne: pon. 10.00-19.00, wt.-czw. 10.00-18.00,  
pt. 10.00-14.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego
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3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utzrymujących abstynęcję  
po ukończonym programie leczenia:
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Interwencja kryzysowa

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
• Programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli  

i pedagogów szkolnych
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

•  Psychologiem, terapeutą 

Ośrodek Terapii 
uzależnień Dzieci  
i młodzieży – punkt 
konsultacyjny, 
ambulatoryjny

86-300 Grudziądz
ul. mikołaja z Ryńska 10
tel.: (56) 462-22-63
fax: (56) 463-05-60
narkomaniagdz@vp.pl\
narkomania-grudziadz.
yoyo.pl
dyr. Izabela Podlecka- 
-Kandyba

Czynne: pon., wt., czw. 13.00-21.30, śr. 9.00-17.00
1. Przyjmowani pacjenci od 14 do 28 r. ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Zajęcia terapeutyczne podtrzymujące abstynencję

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z policją
8. Placówka posiada telefon zaufania: (46) 462-22-63, 

czynny w godz. pracy placówki
9. Placówka wystawia skierowania do ośrodków reha-

bilitacyjnych

Grudziądzkie 
Stowarzyszenie 
„Pomoc 
uzależnionym”

86-300 Grudziądz
ul. mikołaja z Ryńska 10
tel.: (56) 463-83-12
narkomania-grudziadz.
yoyo.pl
pomocuzaleznionym@o2.pl
prezes andrzej Burzyński

Czynne: pon.-pt. 15.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem od narkotyków



województwo kujAwsko-poMoRskie

32

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– odpłatnie

• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substan-
cji – odpłatnie

8. W placówce funkcjonuje grupa aN śr. 17.00
9. Placówka posiada telefon zaufania: (56) 463-83-12, 

czynny w godz. pracy placówki

Punkt Konsultacyjny 
PTZN 0/Świecie

86-100 Świecie
ul. Sądowa 20
tel.: (52) 332-46-12

Czynne: pon., śr. 16.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 14 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Diagnozowanie

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia indywidualna

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Psychoterapia indywidualna

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi
7. Placówka posiada telefon zaufania: (52) 332-46-12, 

czynny w godz. pracy placówki
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oddziały/pododdziały detoksykacyjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Wielospecjalistyczny 
Szpital miejski 
SPZOZ im. dr e. 
Warmińskiego  
w Bydgoszczy 
– Oddział 
Krótkoterminowej 
Terapii Odwykowej 
i Detoksykacji dla 
Kobiet

85-826 Bydgoszcz
ul. Szpitalna 19
tel.: (52) 370-93-21
tel./fax.: (52) 370-93-22
kosmowsk@mp.pl
oktoid@szpital.bydgoszcz.pl
www.szpital.bydgoszcz.pl
ordynator Wojciech 
Kosmowski

Liczba miejsc: 10
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż
2. Placówka tylko dla kobiet
3. Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego 

10 dni – 8 tyg. zależnie od rodzaju uzależnienia
4. Placówka prowadzi nieodpłatne badania na:

• Zakażenie HIV
• Zakażenie HCV
• Zakażenie HBV

5. Placówka prowadzi:
• Detoksykację
• Leczenie schorzeń somatycznych
• Leczenie zaburzeń psychicznych
• Diagnoza psychologiczna
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• możliwość wykonania testów na obecność metabo-

litów narkotyków w moczu
6. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia

Wojewódzki Szpital dla 
Nerwowo i Psychicznie 
Chorych im. Dr Józefa 
Bednarza  
Oddział XIV

86-100 Świecie
ul. Sądowa 18
tel: (52) 33-11-031  
       wew. 324, 344
fax: (52) 332-45-41
oddzial14@szpital-psychia-
tryczny.swiecie.pl
ordynator Sławomir Biedrzycki

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta do 

dalszego leczenia
3. metoda detoksykacji:

• Tramal lub metadon
4. Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego – 14 dni
5. Placówka prowadzi nieodpłatne badania na:

• Zakażenie HIV
• Zakażenie HCV
• Zakażenie HBV

placówki stacjonarne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Wojewódzki 
Ośrodek Terapii 
uzależnień  
i Współuzależnienia 
Ośrodek Terapii 
Odwykowej uzależnień 

87-100 Toruń
ul. Tramwajowa 2/4
tel.: (56) 623-62-14
fax: (56) 623-60-50
sekret_otou@wotuiw.
torun.pl
www.wotuiw.toruń.pl
kier. elżbieta Rachowska

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 32
2. Przyjmowani pacjenci od 22 do 45 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje osoby uzależnione od: 

• Środków pobudzających
• Halucynogenów
• Opiatów
• mieszane 

5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 8-10 miesięcy (średnioterminowe)

6. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej
• modelu minnesota
• Terapii motywującej
• Terapii poznawczo-behawioralnej
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7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Placówka wystawia skierowania na  

– badania stwierdzające zakażenie HIV
8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd  

do leczenia
9. 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

10. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu 
lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po ukoń-
czonym leczeniu

11. Od początku leczenia pacjent ma indywidualnego 
terapeutę, możliwość korzystania z basenu (w czasie 
trwania roku szkolnego), współpraca ze schroniskiem 
dla zwierząt oraz ośrodkiem terapii zajęciowej dla 
młodych osób niepełnosprawnych (wolontariat), nauka 
prac stolarskich, gotowania, uprawa ogrodu

Oddział 
Krótkoterminowej 
Terapii uzależnień 
w Toruniu – 
Wojewódzkiego 
Ośrodka Terapii 
uzależnień  
i Współuzależnienia  
w Toruniu

87-100 Toruń
ul. Szosa Bydgoska 1
tel.: (56) 622-89-08
tel./fax: (56) 654-93-28
oktu@wotuiw.torun.pl
www.wotuiw.torun.pl
kier. artur Lewiński

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 18
2. Przyjmowani pacjenci od 21 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 2 miesiące (krótkoterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
• Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach 

6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych

7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia

8. Placówka korzysta z możliwości kierowania  
do hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów  
po ukończonym leczeniu

9. Inne: elementy społeczności terapeutycznej, artete-
rapia, nauka umiejętności społecznych, sala gimna-
styczna, teatr, kino, planetarium, mecze sportowe
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Całodobowy 
młodzieżowy Oddział 
Leczenia uzależnień
Wojewódzkiego 
Ośrodka Terapii 
uzależnień  
i Współuzależnienia  
w Toruniu

87-100 Toruń
ul. Włocławska 233
tel.: (56) 621-61-27
tel./fax: (56) 622-90-61
sekret_cmolu@wotuiw.
torun.pl
www.wotuiw.torun.pl
kier. dr Jacek Szczepkowski

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 32
2. Przyjmowani pacjenci od 14 do 20 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna 
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 3-6 miesięcy (krótkoterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
6. Placówka prowadzi:

• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie:

- szkoły podstawowej (na terenia ośrodka)
- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia

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

9. Inne: zajęcia sportowo-rekreacyjne prace ogrodowe

placówki prowadzące badania na obecność HiV

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Wojewódzki Szpital 
Zakaźny im. Tadeusza 
Browicza Wojewódzka 
Przychodnia Chorób 
Zakaźnych Poradnia 
Profilaktyki i Leczenia 
Zakażeń Wirusowych

85-030 Bydgoszcz
ul. Floriana 12
tel.: (52) 325-56-00
fax: (52) 325-56-05
sekretariat@wsoz.pl
kierownik kliniki i katedry 
chorób zakaźnych prof. 
Waldemar Halota 

Czynne: pon.-pt. 12.00-17.00
Osoby przyjmujące narkotyki bezpłatnie

• Test anonimowy
• Poradnictwo przed i po teście
• możliwość wykonania badania stwierdzającego 

zakażenie HCV i HBV

Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny 
Stowarzyszenia 
„Razem” przy 
Wojewódzkiej  
Stacji Sanitarno- 
-epidemiologicznej  
w Bydgoszczy

85-031 Bydgoszcz
ul. Kujawska 4
koordynator projektu: 
andrzej Olczyk

Godziny pracy na stronie www.aids.gov.pl
• Badanie bezpłatne i anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście
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Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny 
Stowarzyszenia 
„Razem” przy 
Wojewódzkim Ośrodku 
Terapii uzależnień  
i Współuzależnienia  
w Toruniu

87-100 Toruń
ul. Szosa Bydgoska 1
tel.: (56) 622-68-31
fax: (56) 622-28-50
pkd.torun@o2.pl
koordynator projektu: 
andrzej Olczyk

Czynne: wt. 15.00-18.00, pt. 14.00-18.00
• Badanie bezpłatne
• Test anonimowy
• Poradnictwo przed i po teście

NZOZ „LaBmeD” 87-800 Włocławek
ul. Zduńska 2
tel./fax: (54) 231-31-33
wmajcz@poczta.onet.pl
kier. Wiesława majczyńska

Czynne pon.-pt. 7.30-19.00, sob. 8.00-12.00
• Badania odpłatne 
• Testy przeprowadzane anonimowo 
• Poradnictwo przed i po teście
• Osoby zgłaszające się do placówki mogą wykonać 

badanie w kierunku zakażenia HCV i HBV

programy leczenia substytucyjnego

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Wojewódzki Szpital 
dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych 

86-100 Świecie 
ul. Sądowa  18
tel.: (52) 331-10-31
kier. Sławomir Biedrzycki

Placówka ambulatoryjna
W ramach programu placówka zapewnia:

• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.

NZOZ Centrum Opieki 
Paliatywnej
„Dom Sue Ryder”

85-791 Bydgoszcz
ul. Rzeźniackiego 1D
tel.: (52) 343-37-37
kier. prof. dr hab. edward 
Jacek Gorzelańczyk

W ramach programu placówka zapewnia:
• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.
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placówki ambulatoryjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Poradnia Profilak-
tyczno-Społeczna 
„POWRÓT Z  u”
w Lublinie

20-838 Lublin
ul. Kiepury 11
tel. (81) 748-23-35
tkaczyk07@vp.pl
www.powrotzu.pl
kier. Dorota Tkaczyk

Czynne: pon.-pt. 16.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z :

• Lekarzem psychiatrą
7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– płatne

8. Placówka posiada telefon zaufania: (0-81) 748-23-35 
czynny w godz. pracy placówki

9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

10. 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 Leczenia 
uzależnień w Lublinie
Poradnia Leczenia 
uzależnień 

20-027 Lublin
ul. Karłowicza 1
tel.: (81) 532-29-79
fax: (81) 534-72-19
kier. Piotr Wiejak

Czynne: pon.-pt. 8.00-20.00 
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia rodzinna

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia indywidualna
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5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
• Poradnictwo socjalne

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Ośrodek Leczenia 
uzależnień w Lublinie
Poradnia Leczenia 
uzależnień dla Dzieci  
i młodzieży

20-027 Lublin
ul. Karłowicza 1
tel.: (81) 532-29-79
mlodziez.przychodnia@
tlen.pl
kier. Krzysztof Kruk

Czynne: pon. 8.00-20.00, śr. 14.00-20.00,  
czw. 8.00-12.30
1. Przyjmowani pacjenci od 13 do 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Psychoterapia grupowa

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia rodzinna, psychoterapia indywidualna

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
• Pracownikiem socjalnym, prawnikiem

7. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

8. 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 Informacyj-
no-Konsultacyjny 
Towarzystwa  
„Nowa Kuźnia”

20-485 Lublin
ul. Samsonowicza 25
tel.: (81) 443-43-13
poczta@towarzystwo-ku-
znia.lublin.pl 
www.towarzystwo-kuznia.
lublin.pl
kier. anna Siudem

Czynne: pon.-pt. 16.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Psychologiem klinicznym, terapeutą
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NZOZ Poradnia 
Profilaktyki i Terapii 
uzależnień
„mONaR” 

20-218 Lublin
ul. Hutnicza 10b
tel./fax: (81) 745-10-10
poradnia.monar@wp.pl
kier. Iwona Sztajner

Czynne: pon.-pt. 8.00-21.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem klinicznym
• Doradcą finansowym

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

9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów  
detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

„aGaPe” Katolickie 
Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 
Potrzebującym 

20-109 Lublin
ul. Bernardyńska 5
tel./fax: (81) 534-38-87
poczta@agape.lublin.pl
www.agape.lublin.pl
prezes ks Piotr Drozd

Czynne: pon.-pt. 8.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupa dla rodziców dzieci eksperymentujacych  

z substancjami psychoaktywnymi
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:

• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:

• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-
nych związanych z przyjmowaniem narkotyków

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem opieki 

społecznej
• Poradnictwo duszpasterskie

7. Placówka prowadzi badania:
• Stwierdzające zakażenie HIV

8. W placówce funkcjonuje grupa Na, spotkania odby-
wają się w czw. w godz.: 17.00-19.00
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Białopodlaskie TRiPDu  
„Powrót z u”
Poradnia Profilaktycz-
no-Społeczna

21-500 Biała Podlaska
ul. Stacyjna 6
tel.: (83) 342-21-98
Przew. L. Skrzypczak

Czynne: pon., czw. 15.00-18.00, wt., śr., pt. 16.00-19.00 
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny d/s 
Narkomanii przy 
urzędzie miasta  
w Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów
ul. 3 maja 15
tel.: (84) 696-42-62
kier. Bronisława Zięba

Czynne: wt., pt. 16.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:

• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-
nych związanych z przyjmowaniem narkotyków

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. Placówka posiada telefon zaufania: (84) 696-42-62, 

czynny w godz. pracy placówki

NZOZ
Ośrodek Terapii 
uzależnień

23-200 Kraśnik
ul. Kościuszki 26
tel./fax: (81) 884-53-18
otuaw@poczta.onet.pl
nzozotu@wp.pl
dyr. Grzegorz Baran

Czynne: pon.-czw. 8.00-20.00, pt. 8.00-15.30
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
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5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-

sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
9. 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 Poradnia 
Profilaktyki i Terapii 
uzależnień „mONaR” 
w Puławach

24-100 Puławy
al. Królewska 3a
tel./fax: (81) 886-42-36
monar_pulawy@poczta.
onet.pl
kier. Iwona Sztajner

Czynne: pon.-pt. 8.00-21.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Indywidualna terapia rodzin

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Indywidualna terapia zapobiegania nawrotom, 

Indywidualne wsparcie
5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:

• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-
nych związanych z przyjmowaniem narkotyków

• Program wymiany igieł i strzykawek
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
• Lekarzem chorób zakaźnych, specjalistą terapii 

uzależnień
8. Placówka wystawia skierowania na:

• Badania stwierdzające zakażenie HIV
• Badania stwierdzające zakażenie HCV
• Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Punkt Informacyj-
no-Konsultacyjny 
Towarzystwa  
„Nowa Kuźnia”  
– Puławy

24-100 Puławy
ul. Legionu Puławskiego 6
tel.: (81) 886-58-45 
poczta@towarzystwo_ku-
znia.lublin.pl
www.towarzystwo_kuznia.
lublin.pl
kier. Ireneusz Siudem

Czynne: pon., śr., pt. 16.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej
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• Psychoterapia
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Psychologiem klinicznym, terapeutą

miejskie Centrum 
Profilaktyki

21-040 Świdnik
ul. C.K. Norwida 2
tel./fax: (81) 468-77-96
mcpswidnik@interia.pl
www.mcp-swidnik.pl 
kier. ewa Kosowska
 

 

Czynne: pon.-pt. 8.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
5. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– bezpłatnie

NZOZ Centrum 
Zdrowia Psychicznego 
w Zamościu
Poradnia Leczenia 
uzależnień

22-400 Zamość
ul. Partyzantów 5
tel.: (84) 627-11-15
       (84) 627-16-16
tel./fax: (84) 638-42-56
pulzamosc@poczta.fm
przychodnia@czp-zamosc.pl
www.czp-zamosc.pl
kier. Filip Kościuszko

1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia indywidualna

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Psychoterapia indywidualna

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

• Kuratorzy sądowi
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– płatnie

9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
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Punkt Konsultacyjny 
„mONaR”

21-010 Łęczna
ul. Jaśminowa 4/216
21-010 Łęczna
tel.: (81) 462-87-21
pkmonar_leczna@vp.pl
kier. Weronika Rudzińska

Czynne: pon.-pt. 10.00-17.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r. ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem od narkotyków
3. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne

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

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– płatnie

9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

NZOZ „PSYCHO-meD” 22-600 Tomaszów Lubelski
al. Grunwaldzkie 1
tel/fax: (84) 665-86-79
Jolanta ewa Świst

Czynne: pon., śr.-pt. 7.00-15.35, wt. 7.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 16 r. ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej
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7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z :
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem, lekarzem chorób zakaźnych

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatne
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substan-

cji – bezpłatne
9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-

sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

N ZOZ Ośrodek 
Profilaktyki, Diagnozy 
i Terapii Zdrowia Psy-
chicznego „Rodzina”

22-100 Chełm
ul. Ogrodowa 46
tel.: 721-277-287
(82) 564 36-32 – godz. 
14.00-20.00
www.nzozrodzina.com.pl
kier. małgorzata Prystupa

Czynne: pon.-pt. 15.00-20.00, sob.-nd. – warsztaty 
terapeutyczne w wyznaczonych godzinach
1.  Przyjmowani są pacjenci w każdym wieku.
2.  Działa na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, 

narkotyków, innych substancji psychoaktywnych oraz 
czynności uzależniających (np. hazard), członków 
rodzin osób uzależnionych (dorosłych oraz dzieci) oraz 
wszystkich osób potrzebujących pomocy w zmianie 
swojej sytuacji życiowej. 

3. Prowadzi działalność terapeutyczną, psychologiczną i 
psychiatryczną.

4. Realizuje następujące świadczenia:
• ponadpodstawowy program psychoterapii dla osób 

uzależnionych od alkoholu tzw. after Care- program 
poszpitalny,

• ponadpodstawowy program psychoterapii dla osób 
uzależnionych,

• ponadpodstawowy program dla osób współuzależ-
nionych,

• pomoc psychologiczna i psychoterapia dla osób z 
syndromem DDa,

• Program edukacyjno-korekcyjny dla młodzieży 
zażywającej środki psychoaktywne. 

• organizacja Grupowych Turnusów Terapeutycznych 
5-10 dni,

• Indywidualna Psychoterapia Pogłębiona,
• Warsztaty terapeutyczno-rozwojowe.
• Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne, 
• Konsultacje i doradztwo  prawne,
• działania na rzecz ruchu sampomocowego.
• warsztaty superwizyjne dla pracowników lecznictwa 

odwykowego.
• warsztaty terapeutyczne rodzinne dla osób uzależ-

nionych od narkotyków i członków ich rodzin, 
• indywidualne poradnictwo psychologiczne i tera-

peutyczne dla osób uzależnionych od narkotyków i 
członków ich rodzin,

• warsztaty terapeutyczne wyjazdowe,
• szkolenia w zakresie form pomocy osobom uzależ-

nionym, treningi umiejętności społecznych.
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oddziały/pododdziały detoksykacyjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

SP ZOZ Szpital Neu-
ropsychiatryczny
Oddział detoksyka-
cyjny

20-442 Lublin
ul. abramowicka 2
tel: (81) 744-30-61  
      wew. 362, 363
fax: (81) 744-10-79
ordynator andrzej Hubert 
Kaciuba

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta  

do dalszego leczenia
3. metoda detoksykacji: 

• metadon
• Suboxon
• Objawowe

4. Przeciętny czas trwania detoksykacji 16 dni
5. Osoby przebywajace w placówce mogą wykonać nieod-

płatnie badanie stwierdzające zakażenie HIV, HCV, HBV

placówki stacjonarne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

NZOZ Ośrodek Reha-
bilitacyjny dla uzależ-
nionych od Substancji 
Psychoaktywnych – 
młodzieżowy Ośrodek 
Terapii i Readaptacji 
„Powrót z u”

24-120 Kazimierz Dolny 
Cholewianka 2
tel./fax: (81) 881-00-14
tkaczyk07@vp.pl
www.powrotzu.pl
dr. Dorota Tkaczyk

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 25
2. Przyjmowani pacjenci od 13 do 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-24 miesiące (długoterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (po ukończeniu gimnazjum 

w ośrodku – poza ośrodkiem)
7. Placówka wystawia skierowania na:

- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
9. Inne: sport, turystyka

NZOZ „mONaR” 
Ośrodek Rehabilitacyj-
no-Readaptacyjny

21-050 Piaski
majdan Kozic Dolnych 29
tel.: (81) 584-70-42
tel./fax: (81) 745-10-01
majdan29monar@wp.pl
www.makondo.monar.org
kier. Grzegorz Pająk

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 32
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi
5. Ośrodek przyjmuje osoby uzależnione od: 

• Środków pobudzających, Halucynogenów, Opiatów, 
mieszane 

6. Czas trwania programów rehabilitacyjnych:
• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)
• 12-24 miesiące (długoterminowe)

7. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej
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8. Placówka prowadzi:
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

10. 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

11. Inne: praktyki zawodowe, zajęcia plastyczne, sport, informatyka

placówki prowadzące badania na obecność HiV

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

SP Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny  
w Chełmie  
Zakład Diagnostyki 
Laboratoryjnej

55-100 Chełm
ul. Szpitalna 53b
tel.: (82) 562-31-55, 57
fax: (82) 562-32-27
zdlchelm@op.pl
kier. mgr farm. Bogumiła Stasz 
specjalista analityki klinicznej

Czynne: pon.-pt. 7.30-15.00
Pobieranie materiału do badań: 7.30-10.30

• Testy płatne
• Testy anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście
• Osoby zgłaszające się do placówki mogą wykonać 

badania stwierdzające zakażenia HCV i HBV  
w Laboratorium mikrobiologicznym

Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny 
przy NZOZ Poradnia 
Profilaktyki i Terapii 
uzależnień „mONaR” 
w Puławach

24-100 Puławy
ul. Partyzantów 17
tel.: (81) 728-10-11
kier. Iwona Sztajner

Czynne: wt., czw. 16.00-18.00
• Badanie bezpłatne
• Test anonimowy
• Poradnictwo przed i po teście

Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny przy 
Punkcie Pobrań 
Samodzielnego 
Publicznego Szpitala 
Wojewódzkiego  
im. Jana Bożego

20-089 Lublin
ul. Biernackiego 9
tel.: 512-619-714
poczta@agape.lublin.pl
koordynator: Ks. Piotr Drozd

Czynne: wt., czw. 16.00-18.30
• Badanie bezpłatne
• Testy anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście

programy leczenia substytucyjnego

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Ośrodek Leczenia 
uzależnień 

20-121 Lublin 
ul. Tysiąclecia  5
tel.: (81) 532-77-37
Kierownik: andrzej Kaciuba

Placówka ambulatoryjna
W ramach programu placówka zapewnia:

• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.
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placówki ambulatoryjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Wojewódzki Ośrodek 
Terapii uzależnień  
i Współuzależnienia 

65-044 Zielona Góra
ul. Wazów 36
tel./fax.: (68) 325-79-17
wotuw@wotuw.zgora.pl
mgr. Zofia Tomaszczuk

Czynne: pon.-pt. 8.00-16.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– płatnie

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny 
dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych 
SP ZOZ 
Cibórz
Poradnia Terapii 
uzależnienia 
od Substancji 
Psychoaktywnych  
w Zielonej Górze

65-186 Zielona Góra
ul. Zamenhofa 27
tel.: (68) 327-14-63
fax: (68) 341-94-94
kier. Sarbina Sobkowska

Czynne: pon. 11.00-18.00, śr. 11.00-16.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Konsultacja psychologiczna, wenerologiczna
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8. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzające zakażenie HIV
• Badania stwierdzające zakażenie HCV
• Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– płatnie
10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
11. 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

PTZN Oddział 
Terenowy w Zielonej 
Górze
NZOZ „Lubuski 
Ośrodek Profilaktyki 
i Terapii dla Osób 
uzależnionych  
i Współuzależnionych”

65-090 Zielona Góra
ul. Jelenia 1a
tel./fax: (68) 453-20-00
lopit@interia.pl
www.lopit.org
dyr. Dorota Rybczyńska

Czynne: pon.-pt. 8.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 10 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Trening efektywnego rodzicielstwa
• Program leczenia substytucyjnego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igieł i strzykawek

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem, prawnikiem

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

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– płatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substan-

cji – płatnie
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10. W placówce funkcjonuje grupa anonimowych Narko-
manów, spotkania odbywają się: śr. godz. 18.30

11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

12. 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 Konsltacyjny  
ds. uzależnień 

69-108 Cybinka
ul. Słubicka 28
tel.: (68) 391-13-31
profilaktyka@cybinka.pl
kier. Iwona Frątczak,
mirosława Bombik

Czynne: czw. 15.00-19.00; sob. 11.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. W placówce funkcjonuje grupa anonimowych Narko-

manów, spotkania odbywają się: w czw., godz. 18.30
7. Placówka posiada telefon zaufania: (68) 391-13-31 

czynny w godz. pracy placówki

Poradnia Leczenia 
uzależnień

66-530 Drezdenko
ul. marszałkowska 18
tel./fax: (95) 762-16-51
profilaktyka@drezdenko.pl

Czynne: wt. 13.30-17.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo

4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Lekarzem ogólnym

7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu – płatnie

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych

9. 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 Ośrodek 
Terapeutyczny 
„Szansa”

66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. mieszka I 57/3
tel./fax: (95) 720-50-74
otszansa@poczta.onet.pl

Czynne: pon.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

• Pomoc żywnościowa
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– płatnie

9. W placówce funkcjonuje grupa anonimowych Narko-
manów, spotkania odbywają się: śr. godz. 17.00

10. Tel. Zaufania (95) 720-50-74 czynny w godzinach 
pracy placówki

NZOZ Ośrodek 
Profilaktyki i Wczesnej 
Terapii „mONaR”

66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Ogińskiego 43
tel./fax: (95) 736-71-71
             0-508-084-886
gorzow@monar.org
awaro66@tlen.pl
kier. marzena Ciąglewicz

Czynne: pon.-śr. 10.00-18.00, czw. 10.00-20.00,  
pt. 10.00-16.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 do 54 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
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5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-

sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
10. 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 
Oddziału Terenowego 
PTZN

66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Okrzei 42
tel./fax: (95) 723-19-99
biuro@tzngorzow.com
www.tzngorzow.com
kier. anna Dunowska

Czynne: pon., śr., pt. 13.00-16.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13-60 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Dodatkowo: zajęcia edukacyjne dla zorganizowanych 

grup rodziców, pedagogów, młodzieży, poborowych 
itp., świetlica dla wolontariuszy młodzieżowych 
„Gniazdo”

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Zajęcia edukacyjne dla zorganizowanych grup 

rodziców
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:

• Grupy wsparcia/edukacyjne
5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:

• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-
nych związanych z przyjmowaniem narkotyków

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
• Pomoc w uzyskaniu miejsca w ośrodkach rehabilita-

cyjno-readaptacyjnych
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Terapeutą
• Prawnikiem
• Policją, pomocą społeczną

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu: 
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substan-

cji psychoaktywnej
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9. W placówce funkcjonuje grupa anonimowych Narko-
manów, spotkania odbywają się: śr. 18.00-21.00

10. Placówka posiada telefon zaufania: (95) 723-19-99, 
czynny pon., śr., pt. w godz. 13.00-16.00

Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny

68-320 Jasień
ul. Okrzei 9
tel./fax: (68) 371-07-35
Gkrpa-jasien@neostrada.pl
pełn. Karina Derbiszewska

Czynne: pon.-pt. 9.30-14.00, sob. 10.00-17.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Spotkania ze specjalistą terapii uzależnień

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej

6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Psychologiem i specjalistą terapii uzależnień

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny 
Fundacji „alternatywa”

66-470 Kostrzyn nad Odrą
ul. Fabryczna 5 (pok. 25)
tel./fax: (95) 752-23-11
fundacja.alternatywa@wp.pl

Czynne: pon. 17.30-18.30, wt. 8.00-13.00,  
śr.-czw. 16.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo – środy 17:00-19:00
• Grupa wsparcia

4. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

Punkt Konsultacyjny 66-620 Gubin 
ul. Piastowska 24
tel.: (68) 359-45-46

Czynne: pon. 15.30-17.30
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:

• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-
nych związanych z przyjmowaniem narkotyków

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny ds. 
uzależnień i Przemocy 
w Rodzinie

68-300 Lubsko
ul. Niepodległości 8
tel.: (68) 457-62-55
fax: (68) 457-61-00
www.lubsko.pl
pełn. Teresa Wilkin

Czynne: pon.-pt. 8.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne
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3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem opieki 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem, prawnikiem

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych

Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny 
Przeciwdziałania 
Narkomanii dla 
młodzieży, Rodziców, 
Wychowawców

* dane z roku 2009

67-100 Nowa Sól
ul. Jaracza 1
tel.: (68) 459-03-94
konsultant J. J. Barczak- 
-Kinasz

Czynne: wt., śr., pt. 13.00-16.00
1. Przyjmowani pacjenci od 16 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– bezpłatnie

• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substan-
cji psychoaktywnej – bezpłatnie

NZOZ „SPeC-meD” 
Specjalistyczny 
Ośrodek Higieny  
i Terapii Psychicznej

67-100 Nowa Sól
ul. Witosa 18
tel./fax: (68) 387-30-40
spec-med_ns@wp.pl
kier. Wojciech Kołodziej

Czynne: pon.-pt. 8.00-15.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Psychoterapia indywidualna
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5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem opieki 
społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Gminna Komisja 
Profilaktyki  
i Rozwiązywania 
Problemów 
alkoholowych

66-340 Przytoczna
ul. Rokitniańska 4
tel.: (95) 749-43-29
             749-43-10
fax: (95)  749-43-11
ng@przytoczna.pl
terapeuta Jan Nowacki

Czynne: wt. 15.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Terapeutą

urząd Gminy  
w Siedlisku  
Punkt Konsultacyjny

67-112 Siedlisko
Pl. Zamkowy 6
tel./fax: (68) 388-32-11
                   388-32-18
ug_siedlisko@wp.pl
www.siedlisko.pl

Czynne: śr. 17.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrą
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Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny dla 
Osób uzależnionych 
oraz Członków Ich 
Rodzin

* dane z roku 2009

69-100 Słubice
ul. Piłsudskiego 3
tel.: (95) 758-38-38
fax: (95) 758-28-80
gł. spec. Sabina matkowska

Czynne: pon. 10.00-15.00, wt. 17.00-20.00,  
śr. 13.00-19.00, pt. 16.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 16 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia 
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• edukacja, warsztaty radzenia sobie z problemem

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Terapia indywidualna

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• motywowanie do leczenia

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Psychologiem, pracownikiem socjalnym

Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny dla Osób 
uzależnionych  
i Współuzależnionych

* dane z roku 2009

68-219 Tuplice
ul. mickiewicza 12a 
tel.: (68) 375-70-30
anna medwediuk 
maria Witka

Czynne: pon., wt. 15.30-17.30, śr. 16.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
• Konsultacje z psychologiem

Punkt Konsultacyjny 
dla Osób 
uzależnionych  
i Członków ich Rodzin

* dane z roku 2009

68-100 Żagań
ul. Dworcowa 70
tel.: (68) 477-78-44
kier. Grzegorz mutwil

Czynne: wt., śr. 16.30-19.30
1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem opieki 

społecznej
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
6. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-

sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
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NZOZ Ośrodek 
Terapeutyczny „Profil”
Poradnia Terapii 
uzależnień 
od Środków 
Psychoaktywnych

68-200 Żary
ul. Jagiellońska 13-13a
tel./fax: (68) 363-48-73
kier. Grzegorz mutwil

Czynne: pon. 12.00-18.00, wt.,10.00-18.00,  
śr. 10.00-18.00, czw. 12.00-20.00, pt. 11.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– płatnie

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

9. 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

W celu skorzystania z usług należy posiadać ważny 
dokument ubezpieczenia.

TeeN CHaLLeNGe 
Chrześcijańska misja 
Społeczna  
Punkt Konsultacyjny

68-200 Żary 
ul. Podchorążych 15
tel.: (68) 374-67-18
esk.majdanscy@wp.pl
www.teenchallenge.pl
kier. Stanisław majdański

Czynne: pon. 7.00-15.00 śr. 13.00-15.00,  
czw. 16.00-19.30, pt. 10.00-13.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupa wsparcia

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupa wsparcia/edukacyjna

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej
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oddziały/pododdziały detoksykacyjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

WSS dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych 
SPZOZ Cibórz

66-213 Skąpe
tel.: (68) 341-95-50
fax: (68) 341-94-94
ordynator Beata Gajdowska

1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta do 

dalszego leczenia
3. metoda detoksykacji:

• Objawowo
3. Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego 

– 14 dni
5. Placówka prowadzi nieodpłatne badania na:

• Zakażenie HBV

105 Szpital Wojskowy 
z Przychodnią
SP ZOZ
Oddział 
Psychiatryczny

68-200 Żary
ul. Domańskiego 2
tel.: (068) 470-78-45
ordynator K. Zielke

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta do 

dalszego leczenia
3. metoda detoksykacji

• Objawowo
4. Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjne-

go-14-21 dni
5. Placówka prowadzi nieodpłatne badania na:

• Zakażenie HIV
• Zakażenie HCV
• Zakażenie HBV

placówki stacjonarne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

WSS dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych 
Całodobowy Oddział 
Terapii uzależnień 
od Środków 
Psychoaktywnych

66-212 Cibórz
tel.: (68) 341-94-50
fax: (68) 341-94-94
kier. marek Compel

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 75
2. Przyjmowani pacjenci od 14 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna 
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 18 miesięcy (długoterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (na terenie ośrodka)
- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia
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8. 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

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania  
do hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów  
po ukończonym leczeniu

Chrześcijański 
Ośrodek Terapii 
i Wychowania 
aNaSTaSIS

66-340 Strychy 42
tel.: (95) 749-30-29
fax: (95) 749-30-73
kier. elżbieta Kalmus

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30
2. Przyjmowani pacjenci od 14 do 23 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna 
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-24 miesiące (długoterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
• Psychoterapię systemową, psychodynamiczną

6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Placówka prowadzi badania na:

- Zakażenie HIV
- Zakażenie HCV
- Zakażenie HBV

• Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnio-

nych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły :

- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia

8. 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

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po 
ukończonym leczeniu

10. Placówka przyjmuje osoby z tzw. „podwójną diagnozą”
11. Inne: hodowla zwierząt, nauka umiejętności przydat-

nych w życiu, sport, obozy górskie
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Ośrodek dla Osób 
uzależnionych SP ZOZ 
„Nowy Dworek”
Oddział 
Rehabilitacyjny 
dla uzależnionych 
od substancji 
psychoaktywnych 
ze współistniejącymi 
zaburzeniami

66-200 Świebodzin wieś 
Nowy Dworek 46
tel./fax: (68) 381-10-91
             604-623-744
            (od 7.30-15.00),
tel.: (68) 381-01-51
       606-894-321
(po 15.00, pielęgniarki)
Lek. Psychiatra 
0-604-180-456
spzoz@e7.pl
www.nowydworek.com
Dyr. Bolesław Pawlina

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 8
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programów rehabilitacyjnych:

• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)
• 12-24 miesiące (długoterminowe)

5. model pracy placówki oparty jest na:
• modelu minnesota
• metodzie behawioralno-poznawczej, innych elemen-

tach terapeutycznych, psychofarmakologii
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Placówka prowadzi badania na:

- Zakażenie HCV
- Zakażenie HBV

• Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
8. 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

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania  
do hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów  
po ukończonym leczeniu

10. Placówka przyjmuje osoby z tzw. „podwójną diagnozą”
11. Inne: nauka umiejętności przydatnych w życiu, hodowla zwie-

rząt, uprawa roślin, hipoterapia, arteterapia, zajęcia kulturalno-
oświatowe, kawiarenka internetowa, siłownia, bilard, basen

placówki prowadzące badania na obecność HiV

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Punkt Konsultacyjno-
Diagnostyczny przy 
WSSe

66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. mickiewicza 12b
tel.: (95) 722-60-57  
       wew. 115, 110
fax: (95) 722-46-52
wsse@wsse.gorzow.pl
koordynator PKD mirosława 
Boksz-Kąkalec

Czynne: wt. 15.00-18.00
• Badanie bezpłatne
• Test anonimowy
• Poradnictwo przed i po teście
• Osoby zgłaszające się do placówki mogą wykonać 

badania stwierdzające zakażenie HCV i HBV  
– badania płatne
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Towarzystwo Rozwoju 
Rodziny, oddział w 
Zielonej Górze 
Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny przy 
Laboratorium medica

65-034 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 9 
tel./fax (68) 320-08-94
Koordynator: Joanna Dec

Czynne: czw. 16.00-19.00
• Badanie bezpłatne
• Test anonimowy
• Poradnictwo przed i po teście

Laboratorium 
analityczne WS SP 
ZOZ Nowa Sól

67-100 Nowa Sól
ul. Chałubińskiego 1
tel.: (68) 38 82 102,  
      (68) 38 82 260
bakteriologia@tlen.pl
kier. lab. Kinga Napierała-
muszyńska

Czynne: pon.-pt. 7.00-11.00
• Badanie płatne
• Test anonimowy
• Osoby zgłaszające się do placówki mogą wykonać 

badania stwierdzające zakażenie HCV, HBV, HIV

programy leczenia substytucyjnego

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

NZOZ Lubuski 
Ośrodek Profilaktyki 
i Terapii uzależnień 
„LOPiT” 

65-090 Zielona Góra, 
ul. Jelenia  1a
tel.: 684532000
Kierownik: Cezary Jabłoński

Placówka ambulatoryjna
W ramach programu placówka zapewnia:

• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.
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placówki ambulatoryjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Specjalistyczny 
Psychiatryczny ZOZ 
Szpital im. Dr. J. 
Babińskiego

91-229 Łódź
ul. aleksandrowska 159
tel: (42) 652-94-01 
      wew. 265, 266, 260, 
      398, 444
tel./fax: (42) 611-08-97
ordynator Zbigniew 
Wawrzyniak

Czynne: pon., wt., czw., pt. 8.00-14.30, śr. 8.00-10.00 
oraz 12.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym

• Program leczenia substytucyjnego
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupa zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

5. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

– bezpłatnie (tylko dla pacjentów programu metado-
nowego)

• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej sub-
stancji – bezpłatnie (tylko dla pacjentów programu 
metadonowego)

NZOZ Poradnia 
Profilaktyczno- 
Społeczna przy 
Towarzystwie
„POWRÓT Z u”

90-721 Łódź
ul. Więckowskiego 13
tel.: (42) 632-50-69
fax: (42) 630-41-63
nzozporadnia@wp.pl
kier. Henryka Rak 

Czynne: pon.-czw. 11.00-18.00, zajęcia grupowe poza 
godzinami otwarcia 18.00-22.00 od pt. do ndz., zajęcia 
weekendowe
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia indywidualna, psychoterapia rodzin, 

interwencje kryzysowe
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:

• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:



województwo łódzkie

62

• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-
nych związanych z przyjmowaniem narkotyków

6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

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

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– płatnie
9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
10. 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 
Zpobiegania 
Narkomanii, Oddział 
w Łodzi
Placówki:
1.Centrum Profilaktyki 
i Terapii uzależnień
2. Ośrodek Wsparcia 
Rodzin

90-514 Łódź
al. Kościuszki 48, III piętro
rejestracja  po godz. 16.00
tel.: (42) 632-78-43

kierownik: 
dr hab.med.
a. Dietrich-muszalska
(tel. 691 881 787 – po 
godz. 20.00  w piatek lub w 
pilnych sprawach w innym 
terminie uzgodnionym  
z rejestracją)

Czynne: pon.-czw. 15.45-20.15, sob. 9.00-13.00  
W okresie wakacji w miarę potrzeb.
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Informacja telefoniczna, poradnictwo prawne, 

terapia rodzin
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Terapia rodzin, informacja telefoniczna, poradnictwo 

prawne
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:

• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego (okresowo)

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Porady diagnostyczne i terapeutyczne, terapia 

indywidualna
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
• Identyfikacja SPa w materiale biologicznym

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem
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8. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzające zakażenie HIV
• Badania stwierdzające zakażenie HCV
• Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
11. 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 
Profilaktyki i Terapii 
uzależnień im. Bł. 
Rafała Chylińskiego

92-320 Łódź 
ul. Niciarniana 41
tel.: (42) 676-16-61
fax: (42) 676-18-88
mopitu@mopitu.pl
www.mopitu.pl
dyr. Krzysztof Kumański

Czynne: pon.-czw. 8.00-20.00, pt. 8.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 16 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrą

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

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– płatnie
9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Poradnia Profilaktyki 
i Terapii uzależnień 
„mONaR” w Łodzi

93-305 Łódź
ul. Tuszyńska 106
tel.: (42) 646-40-12
fax: (42) 645-98-32
monartuszynska@poczta.
onet.pl
www.monar.edu.pl
kier. Piotr adamiak

Czynne: pon.-pt. 15.00-21.00, sob. 8.00-15.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia indywidualna

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Psychoterapia indywidualna
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• Konsultacje specjalistów
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
6. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– bezpłatnie

7. W placówce działa telefon zaufania: (42) 646-40-12, 
czynny całodobowo

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Poradnia Terapii 
uzależnień 
od Środków 
Psychoaktywnych 
„mONaR”

93-005 Łódź
ul. Wólczańska 225
tel./fax: (42) 684-23-97
poradnia@monar-kebliny.pl
kier. małgorzata Sioma

Czynne: pon. 10.00-20.00, wt. 10.00-18.00,  
śr. 12.00-20.00, czw. 10.00-20.00, pt. 10.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:

• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-
nych związanych z przyjmowaniem narkotyków

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
8. Placówka wystawia skierowania na:

• Badania stwierdzające zakażenie HIV
• Badania stwierdzające zakażenie HCV
• Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Punkt Konsultacyjny 
przy Ośrodku 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjnym

95-001 Kębliny
ul. Strykowska 3
tel: (42) 717-84-38
tel./fax: (42) 717-80-08
biuro@monar-kebliny.pl
www.monar-kebliny.pl
kier. małgorzata Sioma

Czynny: całodobowo
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Psychoterapia grupowa
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4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

7. Placówka wystawia skierowania na :
• Badania stwierdzające zakazenie HIV
• Badania stwierdzające zakazenie HCV
• Badania stwierdzające zakazenie HBV

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

SP ZOZ Szpital 
Powiatowy im. 
Biernackiego  
w Opocznie
Poradnia Leczenia 
uzależnień

26-300 Opoczno
ul. Partyzantów 30
tel.: (44) 754-48-37
kier. urszula madej

Czynne codziennie od 8.00 do 15.00
1. Przyjmowani pacjenci od 10 do 65 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą 

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Poradnia Leczenia 
uzależnień 

95-200 Pabianice 
ul. Jana Pawła II 68
tel.: (42) 225-38-57
kier. dr Jacek Koprowicz

Czynne: pon., śr., pt. 7.30-15.05, wt., czw. 12.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
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5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej

6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

7. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Ośrodek Profilaktyki  
i Integracji Społecznej 
miejskie Centrum 
Pomocy Społecznej

95-200 Pabianice
ul. Partyzancka 31
tel.: (42 ) 215 - 42 - 11
tel./fax: (42) 227-10-80
kier. Paweł Piecha

Czynne: pon. 12.00-20.00, wt.-pt.. 8.00-16.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Dla osób używających narkotyków nieuzależnionych 

program wczesnej interwencji FReD goes NeT
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 

leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej oraz placówkami pomocowymi z terenu 
woj. łódzkiego.

Stowarzyszenie 
Pomocy „arka Noego” 
Oddział w Tomaszowie 
mazowieckim
Centrum 
Terapeutyczne

97-200 Tomaszów maz.
ul. Dzieci Polskich 41a
tel./fax: (44) 725-04-50
             0-695-621-965
kier. anetta markiewicz

Czynne: wt.-sob. 9.00-12.00, wt., śr. 15.30-19.30 Przyj-
mowani pacjenci od 12 r.ż. Placówka realizuje program 
„Fred goes net”
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej
• Terapia indywidualna i grupowa

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne 
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warszataty aktywizacji zawodowej
• Terapia indywidualna

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej

6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Psychologiem

7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

8. W placówce funkcjonuje grupa aN, pt. 18.00-21.00
9. W placówce działa telefon zaufania 0-695-621-965 

czynny pon.-sob. 10.00-18.00
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10. 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

Tomaszowskie 
Centrum Zdrowia 
Spółka z o.o.
Poradnia Leczenia 
uzależnień

97-200 Tomaszów maz.
ul. Graniczna 63
tel.: (44) 725-72-17
kier. alicja Karp

Czynne: pon.-pt. 8.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 do 65 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy wyłącznie dla uzależnionych kobiet

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych
do leczenia:

• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-
nych związanych z przyjmowaniem narkotyków

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

SP ZOZ 
miejski Ośrodek 
Profilaktyki, Terapii 
uzależnień  
i Współuzależnienia  
w Wieruszowie

98-400 Wieruszów
ul. Kępińska 53
tel/fax: (62) 784-00-17
moptuiw@gmail.com
kier. Halina Ostopinko

Czynne: pon.-pt. 9.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy zapobiegania nawrotom

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
7. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-

sykacyjnych
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oddziały/pododdziały detoksykacyjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Specjalistyczny 
Psychiatryczny Zespół 
opieki Zdrowotnej 
Szpital im. Dr. J. 
Babińskiego

91-229 Łódź
ul. aleksandrowska 159
tel: (42) 652-94-01  
      wew. 265, 266, 260, 
      398, 444
tel./fax: (42) 611-08-97
ordynator Zbigniew Waw-
rzyniak

1. Przyjmowani pacjenci od 16 r.ż.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta do 

dalszego leczenia
3. metoda detoksykacji:

• metadon
• Buprenorfina

4. Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego – 14 dni
5. Placówka prowadzi nieodpłatne badania na:

• Zakażenie HIV
• Zakażenie HCV
• Zakażenie HBV
• Istnieje możliwość korzystania z pracowni rehabilita-

cji psychiatrycznej

placówki stacjonarne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Specjalistyczny 
Psychiatryczny Zespół 
opieki Zdrowotnej 
Szpital im. Dr. J. 
Babińskiego

91-229 Łódź
ul. aleksandrowska 159
tel: (42) 652-94-01  
     wew. 265, 266, 260, 
     398, 444
tel./fax: (42) 611-08-97
ordynator Zbigniew Waw-
rzyniak

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 16
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 10 tyg. (krótkoterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
• Terapii grupowej, indywidualnej

6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Badania na:

- Zakażenie HIV
- Zakażenie HCV
- Zakażenie HBV

• Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych

7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
8. 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

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po 
ukończonym leczeniu

10. Placówka przyjmuje osoby z tzw. „podwójną diagnozą”
11. Inne: rehabilitacja psychiatryczna, garncarstwo, 

modelarstwo, tkactwo, malarstwo
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NZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny 
Stowarzyszenia 
„mONaR”

95-001 Kębliny
ul. Strykowska 3
tel.: (42) 717-84-38
tel./fax: (42) 717-80-08 
biuro@monar-kebliny.pl
www.monar-kebliny.pl 
kier. małgorzata Sioma
 

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 40
2. Przyjmowani pacjenci od 17 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi 

(w wieku przedszkolnym)
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-24 miesięcy (długoterminowe)
6. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Nauka szkolna na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
9. Placówka korzysta z możliwości kierowania  

do hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów  
po ukończonym leczeniu

NZOZ „mONaR” 
Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny dla 
Dzieci i młodzieży  
w Łodzi filia Ozorków

95-035 Ozorków 
ul. Żwirki 1a 
tel.: (42) 277-18-79
      (42) 646-40-12
fax: (42) 645-98-32
monartuszynska@poczta.
onet.pl
www.monar.edu.pl
kier. Piotr adamiak

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 31
2. Przyjmowani pacjenci od 15 do 20 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 7-12 miesięcy (długoterminowe)
6. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:

• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób uzależnionych 
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych 
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 

hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po 
zakończeniu leczenia

10. Dodatkowo: programy aktywizacji zawodowej, studio 
nagrań, pracownia komputerowa, piłka nożna, stolarnia, 
siłownia, obozy terapeutyczne, narty, spływy kajakowe
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NZOZ „mONaR” 
Ośrodek 
Rehbilitacyjno-
Readaptacyjny  
w Sokolnikach

95-039 Sokolniki 
ul. Kasprowicza 68
tel.: (42) 801-91-73
tel./fax: (42) 710-12-80
sokolniki@monar.org
kier. małgorzata Rudnicka

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 38
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje matki i ojców uzależnionych  

wraz z dziećmi oraz kobiety w ciąży
5. Czas trwania programów rehabilitacyjnych: 7-12 miesięcy 
6. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych.
• Psychoterapię indywidualną i grupową

8. Placówka przyjmuje osoby z podwójną diagnozą  
(5 miejsc)

9. Nauka szkolna poza ośrodkiem.
10. Po ukończeniu programu placówka kieruje do hostelu 

(programu postrehabilitacyjnego w Łodzi lub Zgierzu)
11. Inne: kursy zawodowe, warsztaty konstruktywnych 

zachowań, program aktywizacji zawodowej, edukacja 
prozdrowotna, basen, wyjścia do kin, teatrów i filhar-
monii, obóz terapeutyczny

placówki prowadzące badania na obecność HiV

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny 
przy Wojewódzkim 
Specjalistycznym 
Szpitalu im. Dr Wł. 
Biegańskiego

91-347 Łódź
ul. Kniaziewicza 1/5
Koordynator: dr Zbigniew 
Deroń

Czynne: pn., czw. 15.30-18.00
• Badania bezpłatne i anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście

programy leczenia substytucyjnego

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

SP ZOZ Szpital 
Psychiatryczny im. 
Babińskiego

91-229 Łódź – Bałuty 
ul. aleksandrowska  159
tel.: (42) 652-94-01  
       wew. 444
kier. Zbigniew Wawrzyniak

W ramach programu placówka zapewnia:
• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.
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województwo MAłopolskie

placówki ambulatoryjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Poradnia Profilaktyki  
i Terapii uzależnień
„mONaR”
w Krakowie

31-063 Kraków
ul. Św. Katarzyny 3
tel./fax: (12) 430-61-35
poradnia@monar.krakow.pl
www.poradnia.krakow.pl
kier. Grzegorz Wodowski

Czynne: pon., wt, czw. 9.00-20.00, śr.,  
pt. 9.00-17.00
1. Przyjmowani pacjenci  

bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Psychoterapia grupowa

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

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

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania  

szkód zdrowotnych związanych  
z przyjmowaniem narkotyków

• Program wymiany igieł i strzykawek
• miejsce dziennego pobytu (drop-in)

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 
– płatnie

• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej sub-
stancji – bezpłatnie

9. Placówka posiada telefon zaufania:  
(12) 430-61-35, czynny w godz. pracy placówki

10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów  
detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

11. 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 Krakowskie 
Centrum Terapii 
uzależnień 

30-552 Kraków
ul. Wielicka 73
tel.: (12) 425-57-47,          
fax: (12) 290-05-56
poradnia@kctu.pl
www.kctu.pl
dyr. agnieszka  
Litwa-Janowska

Czynne: pon.-pt. 7.30-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

5. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
6. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny
im. L. Rydygiera  
w Krakowie
Poradnia Leczenia 
uzależnień

31-826 Kraków 
os. Złotej Jesieni 1
tel. (12) 646-83-17
kier. Krzysztof Łabuz

Czynne: pon.-czw. 8.00-19.00, pt. 8.00-18.00  
sob., ndz. 8.00-15.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Program leczenia substytucyjnego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Opieka psychologiczna i psychiatryczna

4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
5. Dla osób z podwójną diagnozą: 

• Poradnictwo 
• Opieka psychologiczna i psychiatryczna

9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

małopolski Ośrodek 
Profilaktyki i Terapii 
uzależnień

33-300 Nowy Sącz
ul. Waryńskiego 1
tel.: (18) 440-71-31
tel./fax: (18) 442-02-87
nsodwyk@poczta.fm
www.uzaleznienia-nowy-
sacz.malopolska.pl
dyr. Iwona Bodziony

Czynne: pon.-pt. 7.30-19.00, sob.-ndz. 9.00-15.00  
– maratony terapeutyczne
1. Przyjmowani pacjenci od 15 do 26 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Psychoterapia grupowa

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Sesje terapii rodzinnej



województwo MAłopolskie

73

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Psychoterapia indywidualna

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

• Współpraca z poradnią pedagogiczno-psycholo-
giczną w zakresie nauczania indywidualnego

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

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

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
11. 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

Poradnia Profilaktyki 
i Terapii uzależnień 
„mONaR”

33-300 Nowy Sącz
ul. Narutowicza 6
tel.: (18) 443-74-44
kontakt@monarnowysacz.pl 
www.monarnowysacz.pl 
kier. maciej Weber

1. Pacjenci przyjmowani są niezależnie od  wieku 
(zarówno małoletni jak i dorośli)  

2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej, sądami i kuratorami
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
6. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-

sykacyjnych i ośrodków  rehabilitacyjnych
7. Placówka prowadzi programy lecznicze dla osób 

kierowanych przez sądy i kuratorów.  

NZOZ Poradnia 
Profilaktyki i Terapii 
uzależnień „Rodzina”

34-500 Zakopane
ul. Grunwaldzka 5a
tel./fax: (18) 201-72-00
Kier. Sylwia Lelito-Zawiślak

Czynne: pon.-pt. 10.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
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• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do 
leczenia

• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Diagnoza psychiatryczna

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
• Lekarzem ogólnym

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

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

– płatnie
10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

NZOZ Centrum 
Profilaktyki i Leczenia 
uzależnień

30-709 Kraków
ul. Stoczniowców 7
tel.: (12) 262-95-49
      (12) 262-96-29
mcpilu@wp.pl
kier. W. Górkiewicz

Czynne: pon.-pt. 8.00-20.00
1. Pacjenci przyjmowani są niezależnie od wieku 

(zarówno małoletni jak i dorośli)  
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Psychoterapia grupowa

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Sesje terapii rodzinnej

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Psychoterapia indywidualna

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
• Współpraca z poradnią pedagogiczno-psychologiczną

6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
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7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

– płatnie
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-

sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
9. Placówka prowadzi programy lecznicze dla osób 

kierowanych przez sądy i kuratorów. 

oddziały/pododdziały detoksykacyjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

NZOZ Ośrodek 
Leczniczo-
rehabilitacyjny dla 
Osób uzależnionych 

31-983 Kraków
ul. Suchy Jar 4a
tel/fax: (12) 645-06-10
kom. 783-96-93-25
detoksolr@wp.pl
kier. Roman Dudzik

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta 

do dalszego leczenia
3. metoda detoksykacji:

• różne metody – indywidualne podejście
4. Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego 

– 10-14 dni

placówki stacjonarne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

NZOZ mONaR Ośrodek 
Rehabilitacyjno- 
-readaptacyjny „ 
DOm GWaN” dla osób z 
nawrotami choroby  
w Krakowie 

31-983 Kraków 
ul. Nadbrzezie 25 
tel./fax. (12) 681-00-66
dom_gwan@wp.pl
kier. mgr Iwona Proszkowiec-
Ziąbek

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 25
2. Przyjmowani pacjenci od 25 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje osoby uzależnione od:

• mieszane
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 6  miesiące 
6. model pracy placówki oparty jest na:

• Połączeniu modelu społeczności terapeutycznej i 
modelu minnesota

7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych
• Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych

8. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV, HCV, HBV

9. Nauka szkolna na poziomie szkoły:
- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

10. Inne: rozwój zainteresowań, nauka rozmowy, praca 
nad asertywnością, praca z agresją.
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NZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno- 
Readaptacyjny  
„DOm mONaRu”

31-983 Kraków 
ul. Suchy Jar 4
tel./fax: (12) 645-09-67
kier. marek Zygadło

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 40
2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 45 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi
5. Czas trwania programów rehabilitacyjnych:

• 3-6 miesięcy (krótkoterminowe)
• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)

6. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej

7. Placówka prowadzi:
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

8. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

10. Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczni-
czy dla osób uzależnionych lub używających szkodli-
wie, skierowanych do programu w zwiazku z art. 72 
ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

11. Placówka korzysta z możliwości kierowania  
do hostelu lub mieszkania readaptayjnego pacjentów  
po ukończonym leczeniu

12. Inne: hodowla zwierząt, sadownictwo, obozy zimowe 
i letnie
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placówki prowadzące badania na obecność HiV

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny przy 
NZOZ „Diagnostyka”

31-513 Kraków
ul. Olszańska 5,  
II piętro, pok. 216B 
pkdkrakow@gmail.com
Koordynator: edyta Laurman-
Jarząbek

Czynne: śr. 12.00-17.00
• Badania bezpłatne i anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście
• Badania w kierunku HCV, HBV, WR – odpłatnie
• Pomoc psychologa

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. 
Ludwika Rydygiera 
Oddział (Kliniczny) 
Toksykologii i Chorób 
Środowiskowych

31-826 Kraków 
os. Złotej Jesieni 1
tel.: (12) 646-84-80,
             646-83-30
fax: (12) 646-89-83
kier. prof. d hab. Janusz Pach

Czynne: całodobowo
• Osoby zgłaszające się do placówki mogą wykonać 

także badania stwierdzające zakażenie HCV i HBV

programy leczenia substytucyjnego

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny Im. 
Ludwika Rydygiera

31-826 Kraków, 
ul. Os. Złotej Jesieni  1
tel.: (12) 646-83-17
Kierownik: Krzysztof Łabuz

W ramach programu placówka zapewnia:
• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.
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placówki ambulatoryjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Narkotyki – Narkomania
Ogólnopolski Telefon 
Zaufania

tel. 0801-199-990 Czynny codziennie od 16.00 do 21.00
Telefon zaufania oferuje profesjonalną pomoc w zakresie 
informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla:

• osób uzależnionych od narkotyków
• osób okazjonalnie używających narkotyków
• rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków
• pedagogów, nauczycieli, wychowawców
• wszystkich osób zainteresowanych tym problemem

Poradnia Profilaktyki 
Środowiskowej  
„Studio maraton”

00-892 Warszawa
ul. elektoralna 26
tel.: (22) 620-28-31
kier. Grażyna Piotrkowska

Czynne: pon. 13.00-17.00, wt. 11.00-18.00,  
śr. 13.00-16.00, czw. 12.00-20.00, pt. 10.00-16.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Rówieśnicza edukacja Prozdrowotna

5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

TRiPDu „Powrót z u”
Poradnia Profilaktyki 
Środowiskowej  
„Kontakt”

00-892 Warszawa
ul. elektoralna 26
tel./fax:(22) 620-64-35
zu@poczta.onet.pl
kier. Janusz Zimak

Czynne: pon.-czw. 9.00-19.00, pt. 9.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– płatnie
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• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substancji 
psychoaktywnej – bezpłatnie

9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

10. 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 
„eleuteria” NZOZ 
Ośrodek Leczenia 
uzależnień

00-154 Warszawa
ul. Dzielna 7
tel.: (22) 831-78-43
tel/fax: (22) 636-64-31
eleuteria@op.pl
www.eleuteria.org.pl
dyr. Barbara Robaszkiewicz

Czynne: pon.-pt. 8.30-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Grupy edukacyjne, motywujące do leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Grupy wyłącznie dla uzależnionych kobiet
• Program leczenia substytucyjnego
• Farmakoterapia, diagnoza psychiatryczna, pracownik 

socjalny
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia indywidualna, diagnoza psychiatryczna, 

farmakoterapia
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:

• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

6. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– płatnie
7. W placówce funkcjonuje grupa anonimowych Narkoma-

nów, spotkania odbywają się: pon., czw. 18.00-20.00
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

NZOZ mazowieckie 
Centrum Rehabilitacji
I Psychiatrii w Zagórzu 
k/Warszawy
Przychodnia Leczenia 
uzależnień 
dla Dzieci i młodzieży  
w Warszawie

00-154 Warszawa
ul. Dzielna 7
tel.: (22) 831-19-20
fax: (22) 831-60-79
uzaleznienia@centrumzagorze.pl
www.centrumzagorze.pl
Koordynator: Zbigniew michal-
czyk

Czynne: pon.-pt. 8.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 1 do 21 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
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4. Dla osób z podwójną diagnozą:
• Opieka psychiatryczna
• Farmakoterapia
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa

5. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

6. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
7. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
8. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrą
• Inne: neurologiczne, eeG, logopedyczne

9. Placówka prowadzi badania na:
• Zakażenie HIV
• Zakażenie HCV
• Zakażenie HBV

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

11. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
12. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
13. 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

Rodzinna Poradnia 
Profilaktyki i Terapii 
uzależnień „mONaR” 

00-681 Warszawa
ul. Hoża 57
tel.: (22) 621-13-59
fax: (22) 625-05-08
poradnia-monar@poradnia-
monar.pl
www.poradnia-monar.pl
kier. adam Nyk

Czynne: pon.-pt. 9.00-21.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Warsztaty rozwoju osobistego
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5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 
8. Placówka posiada telefon zaufania: (22) 621-13-59, 

czynny w godz. pracy placówki
9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny Dzielnicy 
Bemowo m.st. 
Warszawy

01-357 Warszawa
ul. Borowego 8
tel.: (22) 533-78-85
tel./fax: (22) 533-76-14
koordynator małgorzata macioł

Czynne: pon.-pt. 10.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:

• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 
związanych z przyjmowaniem narkotyków

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
• Konsultacje psychologiczne, psychiatryczne

6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

Poradnia Profilaktyki 
i Terapii uzależnień 
„mONaR”

02-398 Warszawa
ul. Powstańców Wielkopolskich 
17
tel. (22) 823-65-31, 
tel./fax: (22) 823-65-32
poradniawwa@monar.org
kier. T. Harasimowicz

Czynne pon.-pt. 10.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Interwencje kryzysowe, mediacja, socjoterapia

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Terapia indywidualna i rodzinna
• Interwencje kryzysowe, mediacja, socjoterapia

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Poradnictwo 
• Terapia indywidualna
• Interwencje kryzysowe, mediacja, socjoterapia

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igieł i strzykawek

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
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8. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzające zakażenie HIV
• Badania stwierdzające zakażenie HCV
• Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
10. Placówka posiada telefon zaufania: (22) 823-65-31, 

czynny pon.-pt. w godz.: 11.00-19.00
11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
12. 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 Centrum 
Interwencji Kryzysowej 
Poradnia uzależnień 
Stowarzyszenia 
„KaRaN”

03-750 Warszawa
ul. Grodzieńska 65
tel.: (22) 670-15-59
tel./fax: (22) 618-65-97
karan@karan.pl
www.karan.pl
dr. Tadeusz matusiak

Czynne: pn.- pt. 9.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrą

8. Placówka prowadzi badania na:
• Zakażenie HIV
• Zakażenie HCV
• Zakażenie HBV

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

10. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu
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11. W placówce funkcjonuje grupa anonimowych Narkoma-
nów, spotkania odbywają się: śr. 17.00-18.30

12. Placówka posiada telefon zaufania nr 0-800-120-289, 
czynny w godz. pracy placówki

13. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

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

Ośrodek Profilaktyki 
uzależnień 
PTZN

00-020 Warszawa
ul. Chmielna 10a/21
tel.: (22) 828-26-73
      (22) 828 26 73
tel./fax: (22) 827-22-43
tznbiuro@wa.home.pl
www.ptzn.org.pl
Przewodnicząca ZG PTZN  
anna Kuciak

Czynne: pon. 9.00-18.00, wt.-czw. 9.00-19.00, pt. 9.00-18.30
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
7. Placówka posiada telefon zaufania: (22) 827-22-43, 

czynny w godz. pracy placówki

Samodzielny 
Wojewódzki Zespół 
Publicznych Zakładów 
Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej  
w Warszawie
Oddział Dzienny 
Terapii uzależnienia 
od Substancji 
Psychoaktywnych 

00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 27
tel. (22) 825-20-31  
      wew. 346, 328
sekretariat@szpitalnowowiejski.pl
Ordynator Iwona Kołodziejczyk

Czynne: pon.-pt. 7.00-14.35, sob.-ndz. 9.00-11.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
6. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu – płatnie
7. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
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Powiślańska Fundacja 
Społeczna

00-542 Warszawa
ul. mokotowska 55 lok. 4
tel.: (22) 622-99-09
fax: (22) 625-79-22
biuro@pfs.pl
www.pfs.pl
kier. anna Gierałtowska

Czynne: pon.-pt.11.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 15 do 24 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Psychoterapia indywidualna 
• Psychoterapia grupowa, terapia rodzin 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Psychoterapia grupowa
• Terapia rodzinna

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Terapia indywidualna i grupowa

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• Konsultacje

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny Wydziału 
Spraw Społecznych  
i Zdrowia dla Dzielnicy 
mokotów miasta  
st. Warszawy 

00-753 Warszawa
ul. Gagarina 27
tel.: (22) 841-93-49
wsz.profilaktyka@mokotow.
waw.pl
nacz. Bogdan Piec

Czynne: pon. 9.00-19.00, wt.-pt. 8.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Zespół interwencji kryzysowej, porady prawne, konsul-

tacje dot. uzależnień, konsultacje psychologiczne  
i dotyczące HIV/aIDS

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Zespołem interwencji kryzysowej, konsultacji 
prawnych, konsultacje dot. uzależnień, konsultacji 
psychologicznych i dotyczących HIV/aIDS

Dzienny Ośrodek 
Readaptacyjno-
Rehabilitacyjny 
Stowarzyszenia 
„ORDO eX CHaO”
NZOZ

00-048 Warszawa
ul. mazowiecka 12 lok. 34
tel./fax: (22) 826-62-34
exchao@o2.pl
www.ordoexchao.org.pl
kier. Piotr Kalinowski

Czynne: pon.-pt. 14.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci do 14 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wsparcia/edukacyjne
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4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– odpłatnie

7. Placówka wystawia skierowania do ośrodków rehabili-
tacyjnych

8. 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 Wydziału 
Spraw Społecznych  
i Zdrowia dla Dzielnicy 
mokotów miasta  
st. Warszawy 

* dane z roku 2009

02-640 Warszawa
ul. Woronicza 30
tel.: (22) 646-82-99
fax: (22) 648-87-26
Wsz.profilaktyka@mokotow.
waw.pl
www.mokotow.waw.pl
nacz. Bogdan Piec

Czynne: pon. 10.00-18.00, wt. 10.00-17.00,  
śr. 10.00-19.00, czw. 13.00-19.00, pt. 10.00-14.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:

• Poradnictwo
5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:

• Poradnictwo
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem

Poradnia uzależnień 
Stowarzyszenia  
„ORDO eX CHaO”

02-640 Warszawa
ul. Woronicza 30a
tel./fax.: (22) 646-39-91
ordoexchao@neostrada.pl
www.ordoexchao.org.pl

Czynne: pon.-pt. 14.00-20.00 
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
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5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
7. 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

Poradnia Profilaktyki 
Społecznej „maRaTON” 
przy Fundacji na 
rzecz Zapobiegania 
Narkomanii „maraton”

02-784 Warszawa
ul. Dunikowskiego 4
tel./fax: (22) 644-95-15
funmaraton@interia.pl
kier. maria Tatarska

Czynne: sekretariat pon.-czw. 14.00-19.00, pt. 13.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
7. Placówka wystawia skierowania do ośrodków rehabili-

tacyjnych 
8. 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 
uzależnień „Polana”

00-629 Warszawa
ul. Banderii 4/179
tel.: (22) 825-00-45
fax: (22) 658-05-26
info@osrodekpolana.pl
www.osrodekpolana.pl
kier. Krzysztof Tylski

Czynne: pon.-pt. 10.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Grupa wsparcia

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
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4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej

5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

6. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– płatnie

Poradnia Leczenia 
uzależnień

03-759 Warszawa
ul. Otwocka 1
tel./fax: (22) 741-16-30
punkt.otwocka@gmail.com
kier. Izabela Jabłońska

Czynne: pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 10.00-17.00
1. Przyjmowani pacjenci od 16 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
6. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu
7. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
8. 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 
SP ZOZ

04-092 Warszawa
ul. Zgierska 18a
tel.: (22) 870-03-77
fax: (22) 813-30-43
niejestessam@wp.pl
www.centrumodwykowe.
waw.pl
dyr. Danuta Leśniewska

Czynne: pon.-pt. 8.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Grupy wyłącznie dla uzależnionych kobiet

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
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5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igieł i strzykawek

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrą

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substancji 

– bezpłatnie
9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Punkt Konsultacyjny
„KaRaN”

03-727 Warszawa
ul. Targowa 15
tel.: (22) 408-79-24
             408-80-24
karan@karan.pl
targowa15@karan.pl
szot@karan.pl
www.karan.pl
koordynator Bożena Szot

Czynne: pon.-pt. 10.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Porady prawne i socjalne

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Porady prawne i socjalne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Porady prawne i socjalne

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Porady prawne i socjalne

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

Punkt Konsultacyjny
„KaRaN”

03-727 Warszawa
ul. Targowa 63/4
tel.: (22) 670 05 49
karan@karan.pl
www.karan.pl
koordynator agnieszka 
Kowalczyk

Czynne: pon.-pt. 9.00-17.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Warsztaty rozwoju zawodowego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa



województwo MAzowieckie

89

4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą

NZOZ Przychodnia 
Terapii uzależnień  
i Współuzależnienia

26-800 Białobrzegi 
ul. Sądowa 13
tel.: (48) 613-26-88
zatrzymajsie@gmail.com
spec. agnieszka Łakomska

Czynne: wt. 14.00-18.00, śr., pt. 9.00-14.00
1. Przyjmowani pacjenci niezależnie od wieku
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Kontakt indywidualny

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem opieki spo-

łecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem ogólnym
7. Placówka prowadzi badania lub wystawia skierowania na:

• Badania stwierdzające zakażenie HIV
• Badania stwierdzające zakażenie HCV
• Badania stwierdzające zakażenie HBV

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Przychodnia 
Specjalistyczna 
Poradnia uzależnień
SPZOZ

05-300 mińska mazowiecki
ul. Kościuszki 9
tel. (25) 758-42-46

Czynne: pon. 13.00-18.00, wt., czw. 8.00-13.00,  
śr. 8.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Terapia indywidualna

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem opieki społecznej
• Poradnictwo indywidualne

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrą
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Przychodnia 
Specjalistyczna 
Poradnia uzależnień
SPZOZ

05-300 mińska mazowiecki
ul. Kościuszki 9
tel. (25) 758-42-46

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

9. 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 Regionalny 
Ośrodek Terapii 
Poradnia 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjna 
„Nadzieja”

07-410 Ostrołęka
tel. (29) 764-83-43
kier. Teresa Chełchowska

Czynne: pon. 15.00-20.00, wt. 16.00-21.00,  
śr. 14.00-20.00, czw. 15.00-21.00, pt. 13.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy zapobiegania nawrotom

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Terapia motywująca

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem opieki społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem

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

9. Placówka posiada telefon zaufania: (29) 764-83-43, 
czynny czw. 17.00-20.00

10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

11. mityngi anonimowych Narkomanów, pon. 18.00

Poradnia 
Psychologiczno- 
-Pedagogiczna  
w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka
ul. Oświatowa 1
tel./fax: (29) 760-48-10
sekretariat
pppostroleka@o2.pl

Czynne: pon.-pt. 8.00-16.00 po uzgodnieniu telefonicznym
1. Przyjmowani uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

oraz młodzież nieucząca się i niepracująca i rodziny pacjentów.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej
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3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• mediacje rodzinne 

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej

6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem pediatrą

Poradnia Terapii
uzależnień 

07-300 Ostrów mazowiecki
ul. Okrzei 8
tel.: (29) 746-23-67
kier. anna Bakuła

Czynne: pon. 8.00-15.40, wt., śr. 8.00-18.00,  
czw., pt. 8.00-18.40
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
8. Placówka wystawia skierowania na:

• Badania stwierdzające zakażenie HIV
• Badania stwierdzające zakażenie HCV
• Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substancji 

– bezpłatnie
10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Punkt Konsultacyjny 
„mONaR”

09-402 Płock
al. Kilińskiego 6a
tel.: (24) 364-54-12
kontakt@monarplock.pl
kier. Janusz Krajewski

Czynne: pon.-pt. 9.00-17.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoedukacja
• Interwencja kryzysowa
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3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoedukacja

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Psychoedukacja
• Interwencja kryzysowa

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Profilaktykiem uzależnień, terapeutą uzależnień, 
instruktorem terapii uzależnień, pedagogiem

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substancji 

– bezpłatnie
9. W placówce funkcjonuje grupa anonimowych Narkoma-

nów, spotkania odbywają się: śr. 20.00; niedz. 15.00
10. Placówka posiada telefon zaufania: (24) 364-54-12, 

czynny w godz. pracy placówki
11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
12. 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

Poradnia 
Profilaktyczno-
Rehabilitacyjna dla 
Osób uzależnionych  
i Współuzależnionych 
„Powrót z u”

08-110 Siedlce
ul. Kilińskiego 40
tel.: (25) 633-31-81
powrotzu@wp.pl
www.powrotzu.com
prez. marianna Podniesińska

Czynne: pon.-pt. 8.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej
• Program leczenia substytucyjnego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• edukacja rodzinna

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej
• Grupa dalszego zdrowienia

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
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6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
• Stała współpraca z sądem rodzinnym i dla nieletnich 

oraz karnym, kuratorami
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
8. Placówka wystawia skierowania na:

• Badania stwierdzające zakażenie HIV
• Badania stwierdzające zakażenie HCV
• Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substancji 

– bezpłatnie
10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
11. 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 Interwencyjno-
Konsultacyjny ds. 
Problemów Narkomanii 
przy placówce  
wsparcia dziennego 
PTZN O/Sochaczew

96-500 Sochaczew
ul. 15 Sierpnia 2
tel.: (46) 862-55-89 
       0-694-860-230
kier. Sławomir Szadkowski

Czynne: pon.-pt. 17.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13 do 50 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Praca nad zespołem motywacyjnym do podjęcia zmian

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Konsultacje psychologiczne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Praca nad motywacją do utrzymania abstynencji

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
• Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, socjalne

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
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8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substancji 

– odpłatnie
9. W placówce funkcjonuje grupa anonimowych Narkoma-

nów, spotkania odbywają się: czw. 19.30
10. Placówka posiada telefon zaufania: (46) 862-55-89 

czynny pon.-sob. 19.00-21.00
11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
12. 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 Profilaktyki  
i Terapii uzależnień 
Poradnia Terapii 
uzależnień 
od Substancji 
Psychoaktywnych

05-200 Wołomin
ul. Powstańców 12
tel.: (22) 776-44-88
tel./fax: (22) 787-85-43

Czynne: pon.-pt. 12.00-20.00, 
1. Przyjmowani pacjenci od 10 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Warsztaty konstruktywnych zachowań, trening 

asertywności
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Psychoterapia indywidualna

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
• Współpraca z sądem rejonowym w Wołominie

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Prawnikiem

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– płatnie
9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
10. 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 dla 
Osób z Problemem 
Narkotykowym i ich 
Rodzin

05-091 Ząbki
ul. 3 maja 14/16
tel.: (22) 781-63-61
konsultant marcin Tarczyński

Czynne: pt. 15.00-17.00, 
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Pomoc w znalezieniu miejsca w oddziale detoksyka-

cyjnym oraz ośrodku rehabilitacyjnym
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Wsparcie indywidualne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Psychoterapia indywidualna, wsparcie

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Tel. Zaufania (22) 781-63-61, czynny w godzinach 

pracy placówki

oddziały/pododdziały detoksykacyjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Samodzielny 
Wojewódzki Zespół 
Publicznych Zakładów 
Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej  
w Warszawie
Odział VII 
Detoksykacyjny  
– Narkotyki  
i inne Substancje 
Psychoaktywne

00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 27
tel. (22) 825-20-31 
      wew. 281
sekretariat@szpitalnowowiej-
ski.pl
www.szpitalnowowiejski.pl
ordynator Iwona Kołodziejczyk

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta do 

dalszego leczenia
3. metoda detoksykacji:

• metadon
• objawowo

4. Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego  
– 14 dni

5. Placówka prowadzi nieodpłatne badania na:
• Zakażenie HIV
• Zakażenie HCV
• Zakażenie HBV

WSZPZOZ im Prof.  
e. Wilczkowskiego
W Gostyninie
Pododdział uzależnień 
od Innych Środków 
Psychoaktywnych

09-500 Gostynin
ul. Zalesie 1
tel.: (24) 236-01-81, (do 84)
fax: (24) 235-80-89
ordynator e. Chajecka-Dinić

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta do 

dalszego leczenia
3. metoda detoksykacji:

• metadon
4. Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego  

– 14 dni
5. Jest grupa wstępna
6. Placówka prowadzi nieodpłatne badania na:

• Zakażenie HIV
• Zakażenie HCV
• Zakażenie HBV
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Oddział Terapii 
uzależnień od Środków 
Psychoaktywnych

26-600 Radom
ul. Krychnowicka 1
tel: (48) 332-47-12
            332-46-86
            332-46-41
fax: (48) 332-15-08
ordynator Krzysztof Iwańczuk

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta do 

dalszego leczenia
3. metoda detoksykacji:

• buprenorfina
4. Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego  

– 10-14 dni
5. Jest grupa wstępna
6. udział w grupie wstępnej jest obowiązkowy
7. Placówka prowadzi nieodpłatne badania na:

• Zakażenie HIV
• Zakażenie HCV
• Zakażenie HBV

placówki stacjonarne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

NZOZ Centrum 
Interwencji Kryzyso-
wej Stowarzyszenia 
„KaRaN”

03-750 Warszawa
ul. Grodzieńska 65
tel./fax: (22) 618-65-97
karan@karan.pl
www.karan.pl
dr Tomasz matusiak

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 20
2. Przyjmowani pacjenci od 12 do 20 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna 
4. Czas trwania programów rehabilitacyjnych:

• 3-6 miesięcy (krótkoterminowe)
• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)
• 12-24 miesiące (długoterminowe)

5. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej

6. Placówka prowadzi:
• Leczenie nie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (na terenie ośrodka)
- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka prowadzi badania na:
- Zakażenie HIV
- Zakażenie HCV
- Zakażenie HBV

8. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia
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10. 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

11. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu 
lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po ukończo-
nym leczeniu

12. Placówka przyjmuje osoby z tzw. „podwójna diagnozą”
13. Dodatkowo: Trening Zastępowania agresji

NZOZ „mONaR” 
Ośrodek Wczesnej 
Rehabilitacji

00-223 Warszawa
ul. Wenedów 2
tel.: (22) 425-58-06
fax: (22) 425-58-07
wenedow@monar.org
kier. anna Pejas

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 20
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna 
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 8 tygodni (od pon. do pt. 9.00-13 i 17.00-21.00)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Pomoc psychologiczna dla uzależnionych i ich rodzin

NZOZ Terapia 
uzależnień „Cisowa”

05-825 Czarny Las
ul. Cisowa 20
tel.: (22) 792-15-17
kier. agata Bujalska

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 27
2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 35 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 3-6 miesięcy (krótkoterminowe) 
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej z elementami modelu 
minnesota

6. Placówka prowadzi:
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych

7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia

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

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu 
lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po ukończo-
nym leczeniu

10. Inne: żeglarstwo, zajęcia medytacyjne
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młodzieżowy Ośrodek 
Rehabilitacji 
Warszawskiego 
Towarzystwa 
Dobroczynności

05-152 Czosnów
Kazuń Bielany
ul. Działkowa 13
tel.: (22) 794-02-97 
fax: (22) 632-24-01
mor288@wp.pl
www.republika.pl/wtd_osrodek
kier. Katarzyna Puławska- 
-Popielarz

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Rodzaj substancji uzależniającej:

• Środki pobudzające
• Halucynogeny
• Opiaty
• mieszane

5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12-18 miesięcy (średnioterminowe)

6. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej

7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych

8. Nauka szkolna na poziomie szkoły wyższej (poza 
terenem placówki)

9. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
10. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu 

lub mieszkania readaptacyjnego
11. Inne: uprawianie sportów i turystyka, uprawa roślin, 

możliwość rozwoju talentów, krótkoterminowy program 
leczenia substytucyjnego

mazowieckie Centrum 
Nauropsychiatrii  
i Rehabilitacji Dzieci  
i młodzieży w Zagórzu 
Szpital w Garwolinie  
Oddział III Podwójnych 
Diagnoz – Ośrodek 
Terapii dla młodzieży 
Zażywającej/uzależ-
nionej Substancje 
Psychoaktywne ze 
Współistniejącymi 
Zaburzeniami

08-400 Garwolin
al. Legionów 11
tel.: (25) 682-22-51  
       wew. 232, 231
kom.: 0-503-327-909
terapiamlodziez@gmail.com
ordynator Katarzyna Godlewska
Kier. d/s leczenia i terapii aneta 
Stobiecka-Donicz

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 20
2. Przyjmowani pacjenci od 13 do 18 r.ż., w przypadku 

kontynuowania nauki do 21 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje osoby uzależnione od: 

• mieszane 
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 8-12 tygodni
6. model pracy placówki oparty jest na:

• Działania indywidualne i grupowe w oparciu o zasoby 
pacjenta z uwzględnieniem czynników chroniących 

7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Placówka wystawia skierowania na:

- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych
• Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych
• Nauka szkolna na poziomie szkoły:
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- podstawowej (na terenie ośrodka)
- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (na terenie ośrodka)

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia, ale na zasadzie dobrowolności

9. Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla 
osób uzależnionych lub używających szkodliwie, skierowa-
nych do programu w związku z art. 72 ust. 1 ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii, (tylko na zasadzie dobrowolności)

10. Placówka przyjmuje osoby z tzw. „podwójną diagnozą”
11. Dodatkowo: zajęcia ogólnorozwojowe, ergoterapia, 

diagnoza sytuacji szkolnej, biwaki

NZOZ „mONaR”
Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny
Głosków

08-412 Głosków
Głosków 43
tel.: (25) 683-05-33
fax: (25) 681-64-24
gloskow@monar.org
monar-gloskow.com.pl
kier. elżbieta Zielińska

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 52
2. Przyjmowani pacjenci w wieku od 15 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi
5. Czas trwania programów rehabilitacyjnych:

• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)
• 12-24 miesiące (długoterminowe)

6. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej

7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

8. Placówka prowadzi badania na:
- Zakażenie HIV
- Zakażenie HCV
- Zakażenie HBV

9. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

10. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
11. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu 

lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po ukończo-
nym leczeniu

12. Dodatkowo: hodowla zwierząt, uprawa roślin, sport, na-
uka umiejętności przydatnych w życiu, siłownia, boisko 
do piłki nożnej, lodowisko, kąpielisko, ściana do tenisa, 
ping-pong, rowery
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NZOZ „mONaR” 
Ośrodek Rehabilitacyj-
no-Readaptacyjny  
w Lipiance

07-440 Goworowo
Lipianka 2a
tel.: (29) 768-24-01 
monarlipianka@wp.pl
kier. mariusz Kowarski

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 38
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi 
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 15 miesięcy (długoterminowe)
6. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej z elementami modelu 
minnesota

7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Badania na:

- Zakażenie HIV
- Zakażenie HCV
- Zakażenie HBV

• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia

9. 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

10. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu 
lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po ukończo-
nym leczeniu

11. Inne: trening asertywności, trening konstruktywnych za-
chowań, warsztaty zapobiegania nawrotom, obozy letnie 
i zimowe, siłownia, bilard, tenis ziemny, tenis stołowy, 
siatkówka, internet, sala kinowa

PTZN Ośrodek 
Rehabilitacjyjno-
Readaptacyjny dla 
młodzieży w Wólce 
Przybojewskiej

09-150 Czerwińsk
Wólka Przybojewska 58a
tel.: (24) 231-81-06
fax: (24) 231-80-47
wolkaprzybojewska1@poczta.
onet.pl
www.ptzn.org.pl
dyr. Zbigniew Żbikowski

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 40
2. Przyjmowani pacjenci w wieku od 13 do 21 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Rodzaj substancji uzależniającej nie jest kryterium 

przyjęcia do ośrodka
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)
• 12-18 miesięcy (długoterminowa)

6. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej

7. Placówka prowadzi:
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Leczenie psychiatryczne
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
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• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
8. Placówka wystawia skierowania na:

- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia

10. 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

11. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu 
lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po ukończo-
nym leczeniu

12. Dodatkowo: nauka umiejętności przydatnych w życiu, 
uprawa roślin, uprawianie sportów

Ośrodek 
Readaptacyjno-
Rehabilitacyjny
Oddział w anielinie 

05-480 Karczew
anielin 2
tel.: (22) 788-79-44
             779-10-43
fax: (22) 788-13-07
terapia@anielin.pl
www.anielin.pl
kier. Iwona malinowska

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 40
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
9. 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

10. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu 
lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po ukończo-
nym leczeniu

11. Inne: zajęcia edukacyjne, sportowe, artystyczne, praca  
w wymiarze duchowym, hostel, uprawa roślin, pracow-
nia komputerowa
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NZOZ mazowieckie 
Centrum 
Neurorehabilitacji i 
Psychiatrii dla Dzieci i 
młodzieży w Zagórzu 
k/Warszawy. Ośrodek 
Rehabilitacji uzależnień 
ze Współistniejącymi 
Zaburzeniami 
Psychotycznymi dla 
dzieci i młodzieży – 
Podwójna Diagnoza.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
tel/fax: (22) 779-20-12
tel.: (22) 789-90-06/07/08
kier. oddziału Zbigniew 
michalczyk

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 24
2. Przyjmowani pacjenci w wieku od 13 do 19 lat
3. Placówka koedukacyjna 
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 6-12 miesięcy
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Psychoterapii integracyjnej adolescentów  
(grupy korekcyjne, psychoterapia behawioralno-po-
znawcza, farmakoterapia)

6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Badania na:

- Zakażenie HIV
- Zakażenie HCV
- Zakażenie HBV

• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób  

uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin  

osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla  

osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- liceum (na terenie ośrodka)

7. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

8. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu 
lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po ukończo-
nym leczeniu

9. Inne: arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia,  
sport (siłownia, sala gimnastyczna, boiska),  
uprawa roślin, własna pracownia komputerowa  
z internetem, obozy terapeutyczne (2x w roku  
– konny i narciarski)
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NZOZ „mONaR”
Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny  
w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka 
ul. Inwalidów Wojennych 21
tel./fax: (29) 764-39-70
monar-oka@wp.pl,  
ostroleka@monar.org
www.ostroleka.monar.org
kier. Jolanta Szałańcka

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 31
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Placówka przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-15 miesięcy
6. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

8. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia

10. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu 
lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po ukończo-
nym leczeniu

11. Dodatkowo: piłka nożna, wyjazdy na obozy letnie i zimowe, 
nauka umiejętności przydatnych w życiu, zajęcia 
plastyczne, basen

Ośrodek 
Readaptacyjno-
Rehabilitacyjny
Oddział w Piastowie

05-820 Piastów
ul. Reymonta 27
tel/fax: (22) 723-70-65
piastow1@poczta.onet.pl
kier. małgorzata Górska

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 20
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programów rehabilitacyjnych:

• 3-6 miesięcy (krótkoterminowe)
• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)

5. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej

6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)
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7. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia

9. 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

10. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu 
lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po ukończo-
nym leczeniu

11. Inne: Zajęcia edukacyjne, sportowe, artystyczne, praca 
w wymiarze duchowym, hostel, uprawa roślin, pracow-
nia komputerowa

NZOZ „mONaR” 
Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny

96-313 Jaktorów
Budy Zosine 109
tel./fax: (46) 856-51-91
budyzosine@wp.pl
kier. Krzysztof Balcerek

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 20
2. Przyjmowani pacjenci od 15 do 25 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 6 miesięcy (krótkoterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Nauka szkolna na poziomie szkoły:

- podstawowej (na terenie ośrodka)
- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia

8. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu 
lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po ukończo-
nym leczeniu

9. Inne: opieka nad zwierzętami, kontakt ze społecznością 
lokalną, zajęcia sportowe, obozy terapeutyczne letnie  
i zimowe, wycieczki krajoznawcze, zajęcia edukacyjno-
-rozwojowe
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NZOZ Ośrodek 
Readaptacyjny
Dla Osób  
uzależnionych 
Stowarzyszenie 
„KaRaN”

26-600 Radom
ul. Łąkowa 122
tel./fax: (48) 360-46-05
karan@karan.pl
www.karan.pl
kier. ks. dr Bronisław Paweł 
Rosik

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 20
2. Przyjmowani pacjenci od 16 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 3-6 miesięcy (krótkoterminowe)
• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)
• 12-24 miesiące (długoterminowe)

5. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej

6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Badania na:

- Zakażenie HIV
- Zakażenie HCV
- Zakażenie HBV

• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualna dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu 
lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po ukończo-
nym leczeniu

10. Inne: program oparty na wartościach chrześcijańskich, 
autorski program pracy z rodziną, trening zastępowania 
agresji TZaRT
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NZOZ Ośrodek 
Readaptacyjny dla 
Osób uzależnionych. 
Stowarzyszenie KaRaN

26-930 Bogucin
Bogucin 81 a
tel./fax: (48) 384-82-22
karan@karan.pl
www.karan.pl
kier. ks. dr Bronisław Paweł 
Rosik

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 40
2. Przyjmowani pacjenci od 17 r.ż.
3. Placówka tylko dla mężczyzn
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 3-6 miesięcy (krótkoterminowe)
• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)
• 12-24 miesiące (długoterminowe)

5. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej

6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Badania na:

- Zakażenie HIV
- Zakażenie HCV
- Zakażenie HBV

• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do 
leczenia

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu 
lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po ukończo-
nym leczeniu

10. Inne: zajęcia praktyczne, hodowla zwierząt, wykłady, 
warsztaty, zajęcia psychoedukacyjne, TZaRT
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Oddział Terapii 
uzależnień od Środków 
Psychoaktywnych

26-600 Radom
ul. Krychnowicka 1
tel.: (48) 332-47-12
             332-46-86
             332-46-41
fax: (48) 332-15-08
ordynator Krzysztof Iwańczuk

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 10
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 3-6 miesięcy (krótkoterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Badania na:

- Zakażenie HIV
- Zakażenie HCV
- Zakażenie HBV

• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych

7. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu 
lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po ukończo-
nym leczeniu

10. Placówka przyjmuje osoby z tzw. „podwójną diagnozą”
11. Inne: nauka umiejętności przydatnych w życiu, uprawia-

nie sportów
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NZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny 
„mONaR” 

07-200 Wyszków
ul. 3 maja 65,
ul. Komunalna 10a
tel.: (29) 742-97-97
kom. 0-501-617-390
monarwyszkow@interia.pl
www.wyszkow.monar.org
kier. Jagoda Władoń

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 23
2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 45 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi 
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12 miesięcy (program podstawowy) plus opcjonalnie 
12 miesięcy hostel 

6. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej

7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualna dla rodzin osób  

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

8. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do 
leczenia

10. Dodatkowo: realizacja programów unijnych, hodowla 
zwierząt, hipoterapia, pracownia poligraficzna i kom-
puterowa, nauka j. angielskiego i niemieckiego, zajęcia 
sportowe, wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych 
i chorych, mieszkania readaptacyjne i hostel
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placówki prowadzące badania na obecność HiV

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Warszawski uniwersytet 
medyczny 
Katedra Dermatologii  
i Wenerologii
Zakład Diagnostyki 
Katedry Dermatologii  
i Wenerologii 

02-008 Warszawa
ul. Koszykowa 82 a
tel. (22) 629-38-23
             502-13-84
fax: (22) 629-38-23
kier. prof. dr hab n.med.  
magdalena malejczyk

Czynne: pon.-pt. 8.00-14.00
• Badania bezpłatne na ubezpieczenie

Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny przy 
Laboratorium analiz 
Lekarskich IZIS

00-117 Warszawa
ul. Chmielna 4
tel.: (22) 826-81-62
Koordynator: Izabela Pazdan

Czynne: pon.-czw. 15.30-19.30, pt. 11.30-15.30
• Badania bezpłatne i anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście

Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny przy 
WSSe

02-018 Warszawa
ul. Nowogrodzka 82, wejście 
B, II piętro
Koordynator: magdalena 
anikiersztejn-Bartczak

Czynne: pon.-pt. 16.00-20.00
• Badania bezpłatne i anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście

Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny przy 
WSSe

00-875 Warszawa
ul. Żelazna 79
Koordynator: magdalena 
anikiersztejn-Bartczak

Czynne: pon.-pt. 16.00-19.00
• Badania bezpłatne i anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście

Punkt Konsultacyjno- 
-Diagnostyczny przy 
Oddziale Obserwacyjno- 
-Zakaźnym Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolo-
nego w Płocku

09-400 Płock
ul. medyczna 19
tel.: (24) 364-64-04  
(godz. 7.00-14.30)
Koordynator: Izabela Pazdan

Czynne: wt. 15.00-18.30,  
pierwsza sobota miesiąca – 9.00-13.00

• Badania bezpłatne i anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście
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programy leczenia substytucyjnego

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Centrum medyczno-
Diagnostyczne 

08-110 Siedlce
ul. Czerwonego Krzyża  41
tel. kom. 506-007-410
kier.  adam Kulesza

Placówka ambulatoryjna
W ramach programu placówka zapewnia:

• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.

NZOZ Poradnia 
Profilaktyczno 
Rehabilitacyjna dla 
osób uzależnionych i 
ich rodzin

03-739 Warszawa
ul. Brzeska 13
tel.: (22) 741-29-95
kier.  Teresa Wereżyńska-
Bolińska

Placówka ambulatoryjna
W ramach programu placówka zapewnia:

• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.

NZOZ Poradnia 
uzależnień 
dla Dorosłych 
Stowarzyszenia 
„eleuteria”

00-154 Warszawa
ul. Dzielna  7
tel.: (22) 831-78-43
kier.  marek Wójcik

Placówka ambulatoryjna
W ramach programu placówka zapewnia:

• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.

Wojewódzki Zespół 
Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej

00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska  27
tel: (22) 825-20-31
wew. 401
kier.  Teresa Wereżyńska-
Bolińska

Placówka ambulatoryjna
W ramach programu placówka zapewnia:

• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.
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Instytut Psychiatrii i 
Neurologii

02-957 Warszawa
ul. Sobieskiego  9
tel.: (22) 458-26-70
tel.: (22) 458-27-59
tel.: (22) 458-27-58
kier.  Karina Steinbarth-Ch-
mielewska

Placówka ambulatoryjna
W ramach programu placówka zapewnia:

• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.

SP ZOZ Wojewódzki 
Szpital Zakaźny 
Poradnia 
Profilaktyczno-
Lecznicza

01-201 Warszawa
ul. Wolska  37
tel.: (22) 335-81-01
tel.: (22) 335-81-02
kier.  ewa Grycner-Ziegman

W ramach programu placówka zapewnia:
• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.

Ośrodek Rehabilitacji 
Warszawskiego 
Towarzystwa 
Dobroczynności

05-152 Kazuń Bielany 
ul. Działkowa 13 
tel.:  (22) 794-0297
kier.  Katarzyna Puławska-
Popielarz

W ramach programu placówka zapewnia:
• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.
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województwo opolskie

placówki ambulatoryjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

NZOZ Poradnia 
Profilaktyki  
i Terapii uzależnień 
od Substancji 
Psychoaktywnych
„mONaR”

43- 071 Opole 
ul. armii Krajowej 9 of. 1 
tel.: (77) 456-40-44 
opole@monar.org
www.opole.monar.org
kier. Roman Piniaś

Czynne: pon. 10.00-18.00, wt. 12.00-20.00,  
śr-pt. 10.00-18.00 grupa dla osób żyjących  
w abstynencji.
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń  

wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wsparcia
• Grupy edukacyjne

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia
• Grupy edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących  
abstynencję:
• Grupy wsparcia/ edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczenia szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem, prawnikiem

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
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Stowarzyszenie 
na Rzecz Ludzi 
uzależnionych  
„TO CZŁOWIeK” 

45-368 Opole
ul. Ozimska 71D
tel./fax: (77) 453-23-38
toczlowiek@eopolszczyzna.pl
http://toczlowiek.eopolsz-
czyzna.pl
kier. m. Kwolek-Pawełczak

Czynne: pon., śr.-pt. 11.00-19.00, wt. 11.00-20.00,  
sob. 17.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci pow. 14 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Psychoterapia grupowa

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji:

• Prawnych
7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– płatnie

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Diecezjalna Poradnia 
Rodzinna

45-005 Opole 
Pl. mickiewicza 1
tel./fax: (77) 442-55-50
poradnia@dfoz.pl
www.dfoz.pl 
kier. Ks. Paweł Landwójtowicz

Czynne: pon.- pt. 08.00-16.00 
1. Przyjmowanie pacjentów od 15 r.ż. 
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
5. Dla wszystkich klientów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Prawnikiem, psychologiem, duszpasterzem

Punkt Pomocy 
Kryzysowej dla Ofiar 
Przemocy Przy DDPS

49-300 Brzeg
ul. Piastowska 29a
tel.: (77) 416-05-06
ppk@mops-brzeg.pl
kier. Katarzyna mycko 

Czynne: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00
1. Przyjmowani są pacjenci bez ograniczeń wiekowych 
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
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5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– bezpłatnie

NZOZ INTeR-meD 
Poradnia Leczenia 
uzależnień

48-100 Głubczyce
ul. Sienkiewicza 1
tel./fax: (77) 485-01-94  
dyr. Iwona Kusznier

Czynne: wt. 10.00-13.00, 16.00-19.30,  
pt. 13.00-18.00.
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż. 
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo

4. Dla wszystkich klientów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą 
6. Placówka prowadzi badania na zakażenia wirusem HIV
7. Placówka wystawia skierowania na badania stwierdza-

jące zakażenie wirusem HIV
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna

48-100 Głubczyce
ul. Raciborska 17
tel./fax: (77) 485-29-95
pppglubczyce@op.pl
dyr. Iwona Kusznier

Czynne: pon-ndz. 7.30-15.30
1. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
2. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
3. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję  

po ukończonym programie leczenia:
• Warsztaty rozwoju osobistego, konsultacje indywi-

dualne
4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  

do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej
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Stowarzyszenie 
Klub abstynenta 
„Dziewięćsił”

46-200 Kluczbork
ul. Zamkowa 6
tel.: (77) 418-75-86
info@9sil.pl
prezes andrzej Kobylański

Czynne: pon. 9.00-17.00, wt.-pt. 9.00-19.00
1. Przyjmowanie bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla wszystkich klientów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Psychologiem
7. W placówce funkcjonuje grupa anonimowych Narko-

manów, spotkania odbywają się: pt. 17.00-19.00

Punkt Konsultacyjny 
przy urzędzie miasta 
Niemodlin

49-100 Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań 
Śląskich 34
tel.: (77) 460-63-13
terapeuci R. mendiuk, S. Fer

Czynne: czw. 14.00-18.00, pt. 8.30-12.30 
1. Przyjmowanie bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:

• Poradnictwo
5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  

do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczenia szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów poradni:

• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogicz-
ną, ośrodkiem adopcyjnym, Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

Przychodnia Terapii 
uzależnień od 
alkoholu  
i Współuzależnienia

46-300 Olesno
ul. Krasickiego 22
tel./fax: (34) 358-40-90
poradniauzaleznienia. 
olesno@poczta.onet.pl 
kier. elżbieta Korzec 

Czynne: pon.-pt. 08.00-19.00
1. Przyjmowanie bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Psychiatrą
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Powiatowy Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej

48-200 Prudnik 
ul. Kościuszki 55a
tel.: (77) 436-47-00
oik.prudnik@neostrada.pl
koordynator m. Witkowska-
-Kubas

Czynne: pon.-pt. 8.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

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

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Psychiatrą
• Psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, pracowni-

kiem socjalnym
9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– bezpłatnie

• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substan-
cji – bezpłatnie

10. Placówka posiada telefon zaufania: (77) 436-47-00, 
czynny śr.-pt. w godzinach pracy placówki

11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Stowarzyszenie 
aktywnej 
Pomocy Rodzinie 
„aLTeRNaTYWa”
S.a.P.R.a Punkt 
Konsultacyjny

48-200 Prudnik 
ul. Kościuszki 55a
tel.: (77) 436-47-00
sapra1@wp.pl
Prezes stow.  
m. Nurkiewicz

Czynne: pon. 15.00-17.00, wt. 14.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
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• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-
nych związanych z przyjmowaniem narkotyków

• Streetworking
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Psychiatrą
• Psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, pracowni-

kiem socjalnym
8. Placówka wystawia skierowania na badania stwier-

dzające:
• Zakażenie HIV

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substan-

cji – bezpłatnie
10. Placówka posiada telefon zaufania: (77) 436-47-00, 

czynny w godz. pracy placówki
11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

NZOZ Centrum Terapii 
i Psychoprofilaktyki 
Poradnia Leczenia 
uzależnień  
i Współuzależnień
Poradnia Leczenia 
Nerwic
Poradnia 
Psychologiczna

47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 1
tel.: (77) 55-00-117
krystynakowalska5@wp.pl
www.psychoterapia-strzel-
ceop.pl
Krystyna Kowalska

Czynne: pon.-śr. 11.00-16.00, wt., cz. 8.300-16.00,  
pt. 08.00-13.00
1. Przyjmowani pacjenci od 16 r.ż. 
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy zapobiegania nawrotom

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczenia szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Psychiatrą
• Psychologiem

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
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Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
Punkt Konsultacyjno- 
Informacyjny dla Osób 
uzależnionych

47-100 Strzelce Opolskie
ul. Habryki 11
tel.: (77) 461-44-93  
kier. maria Klimowicz

Czynne: śr. 16.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13 r.ż. 
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
• Porady prawne

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Porady prawne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Wsparcie indywidualne

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczenia szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów poradni:

• Konsultacje prawne
• Konsultacje psychologiczne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej

Punkt Konsultacyjny 
dla Osób 
uzależnionych i ich 
Rodzin

49-130 Tułowice
ul. Świerczewskiego 8
tel.: (77) 460-06-72

Czynne: wt. 8.00-16.00, pt. 13.00-21.00
1. Przyjmowani pacjenci w wieku od 18.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Terapia indywidualna

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej
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placówki stacjonarne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Stowarzyszenie 
„mONaR” Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny Zbicko 
Filia w Graczach 

49-156 Gracze 
ul. XX-lecia PRL 12
tel./fax: (77) 460-98-19
monar-gracze@tlen.pl
kier. Wojciech Fijałkowski 

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż. 
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego: 

• 12-16 miesięcy (długoterminowo)
5. model pracy oparty jest na metodzie: 

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- Ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- Wyższej (poza terenem ośrodka) 

7. Placówka wystawia skierowania na badania stwierdza-
jące zakażenia HIV, HCV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane do leczenia 
przez sąd w drodze probacji

9. Dodatkowo: arteterapia (rysunek, malarstwo, 
ceramika), grupa teatralna, zespoły muzyczne, zajęcia 
psychoedukacyjne, obozy letnie (kajakowe, wspinacz-
kowe) i zimowe (narciarskie), spotkania rodziców, 
grupa wsparcia dla osób z HIV, hodowla zwierząt, 
ogród warzywny, nauka jazdy konnej (posiadamy 
stajnię i 6 koni)
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Stowarzyszenie 
„mONaR” 
Ośrodek 
Rehabilitacyjno- 
Readaptacyjny  
w Zbicku

46-053 Chrząstowice
ul. Leśna 2
tel.: (77) 402-75-91, 92
tel./fax: (77) 402-75-90 
zbicko@monar.org
zbickodworek@poczta.
onet.pl
www.zbicko.monar.pl
kier. Roman Piniaś

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 49
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Placówka przyjmuje matki uzależnione wraz  

z dziećmi 
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-18 miesięcy (długoterminowe)
6. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:

• Badania na:
- Zakażenie HCV

• Leczenie psychiatryczne
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

8. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV

9. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia

10. 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

11. Placówka korzysta z możliwości kierowania do hostelu 
lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po ukoń-
czonym leczeniu

12. Dodatkowo: nauka stolarstwa, ogrodnictwo, jeź-
dziectwo, kajakarstwo, zawodowe kursy informa-
tyczne, języka angielskiego, pielęgnacji obiektów 
zielonych, treningi psychologiczne (w ramach 
wsparcia z eFS)
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placówki prowadzące badania na obecność HiV

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny 
przy Poradni 
Przedmałżeńskiej  
i Rodzinnej TRR

45-064 Opole
tel.: (77) 454-48-45
Koordynator: marzena 
michałowska

Czynne śr. 16.00-19.00
• badania bezpłatne i anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście

SP ZOZ Wojewódzkie 
Centrum medyczne 
Zakład mikrobiologii

45-418 Opole
al. W. Witosa 26
tel.: (77) 452-08-80
fax: (77) 452-08-84
mikrob@wcm.opole.pl
kier. K. Burdynowski

Czynne: pon.-pt. 07.30- 15.00, sob.-niedz. 08.00-16.00 
• wymagane skierowanie od lekarza (test bezpłatny) 
• badanie anonimowe
• osoba zgłaszająca się do placówki może wykonać 

badanie stwierdzające zakażenie HCV i HBV

SP ZOZ Zakład 
Diagnostyki 
mikrobiologicznej

47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Harcerska 11
tel.: (77) 483-43-34
mstrutynska@zdrowie-kk.pl 
kier. m. Siwek-Strutyńska

Czynne pon.-pt. 8.00-13.00
• testy płatne
• test anonimowy
• poradnictwo przed i po teście
• możliwość wykonania testu HCV i HBV i CmV

programy leczenia substytucyjnego

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

NZOZ Poradnia ds. 
uzależnień 

46-020 Opole
ul. Sandomierska 4
tel.: (77) 441-75-69
kier. Jacek Radzik

Placówka ambulatoryjna
W ramach programu placówka zapewnia:

• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.
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placówki ambulatoryjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Wojewódzki Ośrodek 
Terapii uzależnień  
w Rzeszowie

35-203 Rzeszów
ul. Siemieńskiego 17 
tel/fax: (17) 861-17-44
tel.: (17) 861-16-40
www.wotu.ires.pl
wotu@pro.onet.pl
dyr. Tadeusz Boratyn

Czynne: pon.-pt. 8.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 10 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące  

do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia indywidualna

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących  
abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Psychoterapia indywidualna

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód  

zdrowotnych związanych z przyjmowaniem 
narkotyków

6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

7. W placówce funkcjonuje grupa aN, sob. 13.30,  
czw. 18.00

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

9. 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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Poradnia uzależnień  
i Rodzinna         
„KaRaN”

35-959 Rzeszów
ul. Piłsudskiego 8-10
tel.: (17) 852-69-19
tel./fax (17) 862-13-14
karan.rzeszowz@op.pl
kier. Beata Nowicka

Czynne: pon. 10.00-18.00, wt. 13.00-18.00,  
czw. 11.00-16.00, pt. 17.30-19.30
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

5. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

– bezpłatnie
6. Placówka posiada telefon zaufania: (17) 852-69-19, 

czynny w godz. pracy placówki
7. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Stowarzyszenie 
„Pomost” 

*dane z roku 2009

35-064 Rzeszów
ul. matejki 10/4
tel./fax: (17) 873-32-02
biuro@stowarzyszenie-po-
most.org
www.stowarzyszenie-po-
most.org

Czynne: pon. 16.30-18.30, śr., pt. 15.00-17.00
1. Przyjmowani pacjenci od 10 r.z.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igieł i strzykawek

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne

TRiPDu  
„POWRÓT Z u” 
Oddział Wojewódzki  
w Przeworsku

37-200 Przeworsk
ul. Konopnickiej 2
tel.: (69) 224-99-01
Przew. maria Leja

Czynne: pon., wt., czw. 17.00-19.00, 
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Terapia indywidualna

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

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej 
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem ogólnym
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• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem

7. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Poradnia Profilaktyki 
i Terapii uzależnień 
„mONaR”

37-450 Stalowa Wola
ul. Hutnicza 8
tel./fax: (15) 842-79-60
monarstalowawola@op.pl
Jadwiga mroczek

Czynne: pon., wt. 12.00-18.00, śr. 13.30-19.30,  
czw. 8.00-14.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
• Zajęcia informacyjno-edukacyjne dla młodzieży szkolnej

5. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej sub-

stancji psychoaktywnej – bezpłatnie
6. W placówce działa telefon zaufania: (15) 842-79-60, 

czynny w godz. pracy placówki
7. 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

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

NZOZ Centrum 
Interwencji Kryzysowej 
Stowarzyszenia 
„KaRaN”

35-959 Rzeszów
ul. Targowa 9a
tel./fax: (17) 852-86-48 
tel. (17) 853-45-72
karan.rzeszow@op.pl
kier. ks. dr Bronisław Paweł 
Rosik

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 25
2. Przyjmowani pacjenci od 16 r.ż.
3. Placówka tylko dla mężczyzn
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-18 miesięcy (długoterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych
• Nauka szkolna na poziomie szkoły:

- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)
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7. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania  
do hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów 
po ukończonym leczeniu

10. Inne: trening zastępowania agresji

placówki prowadzące badania na obecność HiV

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny 
przy NZOZ Centrum 
medyczne medyk

35-064 Rzeszów
ul. Podkarpacka 1
tel.: (17) 865-14-59
       602-677-051
tel.: (17) 854-41-46
waldek_epid@wp.pl
kier. Waldemar Burzyński

Czynne: czw. 16.00-19.00, pt. 16.00-17.00
• Badanie bezpłatne
• Test przeprowadzany jest anonimowo
• Poradnictwo przed i po teście
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placówki ambulatoryjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Punkt Konsultacyjny 
Stowarzyszenia 
„mONaR”

15-814 Białystok
ul. Gen. Z. Berlinga 8
tel./fax.: (85) 651-65-64
kier. Krystyna Woźniak

Czynne: pon.-pt. 9.00-17.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna (sesje wstępne, 

wspierające, utrzymywanie abstynencji, sesje 
zapobiegania nawrotom)

• Pomoc w problemach szkolnych (korepetycje)
• Konsultacje psychiatry

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo (indywidualne sesje informacyjno-

edukacyjne i wspierające)
• Warsztaty rozwoju umiejętności: wychowaw-

czych, radzenia sobie ze stresem, asertywności, 
komunikacji

• Konsultacje psychiatry i prawnika
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:

• Grupy edukacyjne
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów 

detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
10. 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 
Stowarzyszenie 
„Droga”
młodzieżowy 
Ośrodek Terapii  
i Readaptacji „eTaP”

15-464 Białystok
ul. Włókiennicza 7
tel.: (85) 744-50-26  
tel./fax: (85) 744-52-24
kier. e. Powichrowska

Czynne: pon.-pt. 8.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Społeczność terapeutyczna, grupy psychoedu-

kacyjne
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Terapia indywidualna, rodzinna, małżeńska, 

diagnoza specjalistyczna
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4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupa wsparcia/edukacyjna
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Samopomocowa aN

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Terapia środowiskowa

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem klinicznym

8. W placówce funkcjonuje grupa anonimowych Nar-
komanów, spotkania odbywają się: pt. 19.00-21.00

9. Tel. Zaufania (85) 744-52-24, czynny w godzinach 
pracy placówki z wyjątkiem pt. 8.00-17.00

10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów 
detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

11. 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 „PZP  
i Poradnia Terapii 
uzależnień  
i Współuzależnienia”

16-300 augustów
ul. Szpitalna 12a
tel./fax: (87) 643-28-16
las69@op.pl
kier. a. Litwińczuk

Czynne: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-12.00
1. Przyjmowani pacjenci od 15 do 55 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące  

do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom 
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
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7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrą

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej 

substancji
9. Placówka posiada telefon zaufania: (87) 643-28-16, 

czynny w godz. pracy placówki
10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów 

detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
11. 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
Poradnia dla 
uzależnionych 
od Środków 
Psychoaktywnych

18-400 Łomża 
ul. Rybaki 3
tel.: (86) 216-67-03, 
fax: (86) 216-28-20
wopitu@poczta.onet.pl
p.o. kier. Renata Szymańska 

Czynne: wt., czw. 13.00-17.00, śr. 14.00-18.00,  
pt. 13.00-15.00
1. Przyjmowani pacjenci od 15 do 23 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do 

leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Wsparcie indywidualne

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej 

substancji – bezpłatnie
9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów 

detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
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PoradniaTerapii
uzależnienie
od Substancji
Psychoaktywnych

16-400 Suwałki
ul. mikołaja Reja 67a
tel.: (87) 562-64-55
Kier. Jadwiga Zając

Czynne: pon.-pt. 7.30-19.30,
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do 

leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
7. W placówce istnieje możliwość wykonania bezpłat-

nego testu na obecność metabolitów narkotyków 
w moczu

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów 
detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

9. Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczni-
czy dla osób uzależnionych lub używających szkodli-
wie, skierowanych do programu w związku z art. 72 
ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

oddziały/pododdziały detoksykacyjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

SPPZOZ im. Dr. 
Stanisława Deresza

16-070 Choroszcz
Pl. Dr Z. Brodowicza 1
tel.: (85) 719-10-91  
       w. 251
fax: (85) 719-28-00
ordynator dr. Dariusz Kosior

1. Przyjmowani pacjenci od 13 r.ż.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta 
do dalszego leczenia
3. metoda detoksykacji:

• Klonidyna
• Objawowo

4. Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego 
– 14 dni

5. Placówka prowadzi nieodpłatne badania na:
• Zakażenie HIV
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placówki stacjonarne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Caritas archidiecezji 
Białostockiej 
Katolicki Ośrodek 
Wychowania  
i Terapii uzależnień 
„metanoia”

16-020 Czarna Białostocka
Skr. Poczt 45
tel./fax: (85) 710-32-41
kom.: 697 020 098
osrodek_metanoia@poczta.
onet.pl
www.metanoia.caritas.pl
kier. marian Kociuba

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 25
2. Przyjmowani pacjenci w wieku od 13 do 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-24 miesiące (długoterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla rodzin uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (na terenie ośrodka)
- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

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

9. Inne: ośrodek katolicki-przyjmowane są osoby innych 
wyznań, zajęcia teatralne, plastyczne, sportowe, 
muzyczne

Ośrodek 
Rehabilitaccji 
i Readaptacji 
„mONaR”  
w Zaczerlanach

16-070 Choroszcz
Zaczerlany 25
tel.: (85) 719-33-14
tel./fax: (85) 652-62-34
kier. Wiesław Wojtecki

 1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-24 miesiące (długoterminowe)
6. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
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• Naukę szkolną na poziomie szkoły
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

8. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

10. 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

11. Placówka kieruje do hosteli i mieszkań readapta-
cyjnych

12. Placówka przyjmuje osoby z tzw. „podwójną 
diagnozą”

13. Inne: hodowla trzody chlewnej, kóz, kur, królików, 
stadnina koni, uprawa warzyw, ziemniaków i owsa, 
piłka nożna, siatkówka, ping-pong, kulturystyka, 
wyjazdy na basen i lodowisko, kursy j. angielskiego 
i komputerowe, własna pracownia komputerowa, 
zajęcia kulturalne: filharmonia, teatr dramatyczny, 
teatr lalek, bogata filmoteka

placówki prowadzące badania na obecność HiV

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny  
w Białymstoku 
przy Ośrodku 
Diagnostyczno-
Badawczym Chorób 
Przenoszonych 
Drogą Płciową

15-879 Białystok
ul. Św. Rocha 3
tel.: (85) 742-63-61
      (85) 746-04-54
fax: (85) 742-36-30
centstd@poczta.onet.pl
www.std.bialystok.pl
p.o. dyr. marianna Soko-
łowska

Czynne: pon., śr. 15.00-17.30
Dodatkowo, w ramach corocznej akcji walki z HIV/aIDS, 
prowadzonej w latach 2012, 2013 i 2014, w dniach 12 
listopada – 18 grudnia punkt czynny 4 dni w tygodniu: 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 15:00 – 17:30.

• Badanie bezpłatne
• Test anonimowy
• Poradnictwo przed i po teście

Punkt Konsultacyjny
Klinika Chorób 
Zakaźnych  
i Hepatologii

15-740 Białystok
ul. Żurawia 14
tel.: (85) 740-94-39
dyr. H. misiewicz

Czynne: pon.-pt. 10.00-14.00
• Badanie bezpłatne
• Test anonimowy
• Poradnictwo przed i po teście
• Osoba zgłaszająca się do placówki może wykonać 

badanie stwierdzające zakażenie HCV i HBV
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Laboratorium 
medyczne

16-300 augustów
ul. Szpitalna 12
tel/fax: (87) 644-42-57

Czynne: pon.-ndz. 7.00-14.00
• Badanie płatne
• Badanie anonimowe 
• Osoba zgłaszająca się do placówki może wykonać 

badanie stwierdzające zakażenie HCV i HBV

SP Szpital 
Wojewódzki 
medyczne 
Laboratorium 
Diagnostyczne  
i mikrobiologiczne

16-400 Suwałki
ul. Szpitalna 60
tel.: (87) 562-94-09
Ordynator: Jan Podziewski

Czynne: całodobowo, 7 dni w tygodniu
• Badanie bezpłatne
• Test anonimowy
• Poradnictwo przed i po teście
• Osoba zgłaszająca się do placówki może wykonać 

badanie stwierdzające zakażenie HCV i HBV

SP Szpital 
Wojewódzki 
Poradnia Skórno-
Wenerologiczna

16-400 Suwałki
ul. Szpitalna 60
tel.: (87) 562-94-09
Ordynator: Jan Podziewski

Czynne: całodobowo 7 dni w tyg.
• Badanie bezpłatne (na zlecenie lekarza)
• Test anonimowy (na zlecenie lekarza)
• Osoba zgłaszająca się do placówki może wykonać 

badanie stwierdzające zakażenie HCV i HBV

Szpital Wojewódzki 
im. Kardynała 
Stefana 
Wyszyńskiego
Zakład Diagnostyki 
mikrobiologicznej

18-404 Łomża
al. Piłsudskiego 11
tel. (86) 473-35-74
     (86) 473-35-79
zdm@szpital-lomza.pl
kier. Wojciech Żulikowski

Czynne: pon.-pt. 7.00-14.35
• Badanie płatne (tylko ze skierowaniem lekarskim)
• Test anonimowy
• Osoba zgłaszająca się do placówki może wykonać 

badanie stwierdzające zakażenie HCV i HBV
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placówki ambulatoryjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

NZOZ Poradnia 
Profilaktyki  
i Terapii uzależnień    
„mONaR”

80-802 Gdańsk 
ul. 3-go maja 6
tel.: (58) 302-04-42 
fax.: (58) 302-63-89
gdanskporadnia@monar.org
kier. eliza Weirowska 

Czynne: pon.-pt. 9.00-20.00, sob. 10.00-14.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące  

do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Konsultacje psychologiczne

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia indywidualna, szkoła dla rodziców, 

konsultacje psychologiczne
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:

• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igieł i strzykawek
• Grupa wsparcia dla osób uczestniczących  

w programie wymiany igieł i strzykawek
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy  

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
• Wydawane są skierowania wynikające z dalszego 

postępowania leczniczego
8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– bezpłatnie

• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej sub-
stancji – bezpłatnie

9. Przy placówce funkcjonuje grupa Na, czwartek godz. 
18.00-20.00

10. Placówka posiada telefon zaufania: (58) 302-04-42, 
czynny w godz. pracy placówki

11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
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12. 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

edukacyjna Klinika 
Poradnia Profilaktyki 
uzależnień

81-313 Gdynia
ul. Tatrzańska 35
tel.: (58) 620-66-90
ekporadnia@o2.pl
dyr. Wojciech Żmudziński

Czynne: pon.- pt. 8.00-16.00 
1. Przyjmowani pacjenci do 26 r. ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Psychoterapia indywidualna

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód 

zdrowotnych związanych z przyjmowaniem 
narkotyków

6. Placówka posiada telefon zaufania: 0-600-016-059 
czynny: pon.- pt.  8.00 – 16.00

7. Placówka wystawia skierowania do ośrodków 
rehabilitacyjnych

Przychodnia Terapii 
uzależnień przy 
Ośrodku Profilaktyki 
i Terapii uzależnień 
w Gdyni

81-338 Gdynia
ul. Chrzanowskiego 3/5 
tel./fax. (58) 620-88-88
narko@opitu.pl
www.opitu.pl
koordynator agnieszka 
Nadratowska

Czynne: pon.-pt. 8.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące  

do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• maratony terapeutyczne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• maratony terapeutyczne

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igieł i strzykawek
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6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

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

9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

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

NZOZ młodzieżowy 
Ośrodek 
Terapeutyczny 
„mrowisko”  

81-00 Sopot 
al. Niepodległości 817a
tel. (58) 550-26-69 
tel./fax.(58) 550-34-77
biuro@mrowisko.org.pl
www.mrowisko.org.pl
p. o. kierownika Zygmunt 
medowski

Czynne: pon.-pt. 9.00-20.00 
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Zajecia informacyjno-edukacyjne dla młodzieży 

zagrożonej uzależnieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

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

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy  

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
7. Placówka posiada telefon zaufania: (58) 550-26-69, 

czynny całodobowo, codziennie
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-

sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
9. 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

PTZN Oddział 
Terenowy w Bytowie 

77-100 Bytów
ul. Gdańska 59
tel.: (59) 822-32-54
fax: (59) 822-25-20
przew. u. Szyca-modras

Czynne: pon., śr.15.00-18.00, wt. 9.00-14.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do 

leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
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3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

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

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy  

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej sub-
stancji – płatnie

8. Tel. Zaufania (59) 822-32-54, czynny pon.  
15.00-19.00

Centrum Profilaktyki 
i Terapii uzależnień 
i Współuzależnienia 
Ośrodek Psychoterapii 
i Promocji Zdrowia 
„Promedica”

89-604 Chojnice
ul. Kościerska 9
tel.: (52) 397-74-87
       0-692-81-66-70
fax.: (52) 397-40-33
kier. L. Borzyszkowska

1. Przyjmowani pacjenci od 18 do 70 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące  

do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej
• Grupy wyłącznie dla uzależnionych kobiet

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy  

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem klinicznym
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8. Placówka prowadzi badania na:
• Zakażenie HIV
• Zakażenie HCV
• Zakażenie HBV

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

10. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków  

w moczu – płatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej  

substancji – płatnie
11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
12. 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 Profilaktyki 
i Rozwiązywania 
Problemów 
alkoholowych

89-650 Czersk
ul. Dworcowa 15
tel./fax: (52) 398-92-42
januszsikorski@o2.pl
dyr. Jolant Nagórska

Czynne: śr. 16.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 do 30 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  

do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

–  bezpłatnie

Poradnia Terapii 
uzależnień i 
Współuzależnień 
od Substancji 
Psychoaktywnych

77-300 Człuchów
ul. Szczecińska 31
tel. (59) 834-22-81 
      wew. 315
kier. Lucyna Borzyszkowska

Czynne: pon.-pt. 8.00-14.00,  
sob. 9.00-12.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Psychoterapia podtrzymująca skierowana na 

problem uzależnienia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:

• Kontrola w Poradni uzależnień
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5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrą

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków  

w moczu – na oddziale Detoksykacji
9. Placówka wystawia skierowania do ośrodków 

rehabilitacyjnych
10. 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

PTZN I Oddział  
w Słupsku

76-200 Słupsk
ul. Sienkiewicza 7/30
tel./fax: (59) 840-14-60
ptzn.slupsk@wp.pl
www.ptzn.słupsk.wp.pl
przew. Walentyna Czarnik

Czynne: pon. 10.00-19.00, wt. 10.00-15.00,  
śr. 10.00-19.30, czw. 10.00-20.00, pt. 10.00-14.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące  

do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

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

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy  
społecznej

7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
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SP ZOZ 
Przychodnia Leczenia 
uzależnień

83-200 Starogard Gdański
ul. Chopina 9
tel.: (58) 562-71-95
tel. /fax: (58) 562-94-93
opirpa_starogardgdanski@
wp.pl
kier. maria Berezowska- 
-makowska 

Czynne: pon.-pt. 7.30-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące  

do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• maratony terapeutyczne, trening konstruktywnych 

zachowań, terapia pogłębiona
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia indywidualna

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Praca nad poczuciem winy, wstydu, nad radzeniem 

sobie z przykrymi uczuciami, rekonstruowanie 
rodziny

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
• Współpraca z klubem abstynenta

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

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

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej sub-

stancji psychoaktywnej – bezpłatnie
10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-

sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
11. 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 Konsultacyjny 
dla młodzieży 
uzależnionej „SILOe”

83-200 Starogard Gdański 
os. 60-lecia ONP 14
tel./fax: (58) 562-31-74
kier. andrzej makowski

Czynne: pon., czw.10.00-17.00, wt., śr., pt. 8.00-15.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

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

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igieł i strzykawek

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
8. Placówka wystawia skierowania na:

• Badania stwierdzające zakażenie HIV
• Badania stwierdzające zakażenie HCV
• Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej sub-

stancji – bezpłatnie
10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
11. Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy 

dla osób uzależnionych lub używających szkodliwie, 
skierowanych do programu w związku z art. 72 ust. 1 
ustawy o przeciwdziałani narkomanii

Punkt Konsultacyjny 
ds. uzależnień 
„OKNO”

83-110 Tczew
ul. 30 stycznia 1 (budynek 
CeD)
tel.: 515-188-207
www.przemiana.tcz.pl
kier. Lucjan Wojcieszak

Czynne: pon.-czw. 15.00-20.00, pt. 13.00-17.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
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5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy  

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w mo-
czu – płatnie

8. Tel. Zaufania 0-515-188-207, czynny w godz.  
pracy placówki

9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

oddziały/pododdziały detoksykacyjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

SP ZOZ Oddział 
Leczenia Zespołów 
abstynencyjnych 
po Substancjach 
Psychoaktywnych

77-300 Człuchów
ul. Szczecińska 31
tel. (59) 834-22-81 
      wew. 315
kier. Grażyna Redzimska

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta 

do dalszego leczenia
3. metoda detoksykacji: 

• Klonidyna
• Farmakoterapia

4. Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego 
– 10-14 dni

placówki stacjonarne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

NZOZ „mONaR”
Ośrodek 
Rehabilitacyjno 
-Readaptacyjny dla 
Dzieci i młodzieży

80-298 Gdańsk
ul. agrarna 2
tel.: (58) 349-49-54
tel./fax: (58) 349-46-90
tcmatarnia@post.pl
www.monar-gdansk.pl
kier. Jolanta
Łazuga-Koczurowska

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 40
2. Przyjmowani pacjenci do 21 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programów rehabilitacyjnych:

• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)
• 12-24 miesiące (długoterminowe)

5. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej

6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Badania na:

- Zakażenie HIV
- Zakażenie HCV
- Zakażenie HBV

• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależ-

nionych
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• Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (na terenie ośrodka)
- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

9. 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

10. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów 
po ukończonym leczeniu

11. Placówka przyjmuje osoby z tzw. „podwójną 
diagnozą”

12. Inne: zajęcia sportowe (aerobic, piłka nożna, 
koszykówka, sporty ekstremalne), zajęcia artystyczne 
(plastyczne, muzyczne, teatralne), kursy zawodowe

NZOZ młodzieżowy 
Ośrodek 
Terapeutyczny 
„mrowisko” 

81-00 Sopot 
al. Niepodległości 817 a
tel.: (58) 550-26-69 
fax: (58) 550-34-77
biuro@mrowisko.org.pl
www.mrowisko.org.pl
p. o. kierownika  
Zygmunt medowski

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 18
2. Przyjmowani pacjenci od 13 do 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna 
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnio-

nych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (na terenie ośrodka)
- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia
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8. 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

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów 
po ukończonym leczeniu 

10. Inne: uprawianie sportów, zajęcia muzyczne, plastyczne

Ośrodek Resocjalizacji 
Stowarzyszenia 
„Solidarni Plus”

*dane z roku 2009

76-206 Słupsk 
Gajki 3
tel./fax.: (59) 814-12-50
gajki@tlen.pl
kier. Robert Woszczyna

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 25
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna 
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-24 miesiące (długoterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

8. 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

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów 
po ukończonym leczeniu

10. Inne: hodowla konika polskiego, kursy zawodowe, 
hipoterapia, rajdy konne

Chrześcijański 
Ośrodek dla Osób 
uzależnionych
„TeeN CHaLLeNGe”

77-203 Dretyń
ul. Broczyna 11
tel.: (59) 858-16-60
osrodek@teenchallenge.pl
www. teenchallenge.pl
dyr. Zbigniew urbaniak
filia: Łękinia 17
77-220 Koczała

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 80
2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 55 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12 -15 miesięcy (długoterminowe)
5. Placówka prowadzi:

• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych
• Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych

6. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV
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7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia 

8. 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

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów 
po ukończonym leczeniu

NZOZ Centrum 
Leczenia uzależnień 
„Zaroślak” 

89-650 Czersk 
Kurcze 21
tel./fax: (52) 398-42-89
biuro@leczenie-uzaleznien.com
www.leczenie-uzaleznien.com
dyr. Ilona Tokarska

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 35
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje osoby uzależnione od: 

• Środków pobudzających
• Halucynogenów
• Opiatów
• mieszane 

5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 18 miesięcy (długoterminowe)

6. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej

7. Placówka prowadzi:
• leczenie psychiatryczne
• psychoterapia indywidualna dla osób uzależnio-

nych
• psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych
• program – praca z rodziną
• program dla osób żyjących z HCV

8. dodatkowa forma terapii:
• praca
• nauka
• sport i turystyka
• Nauka szkolna na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

8. Placówka prowadzi badania na:
- Zakażenie HIV
- Zakażenie HCV
- Zakażenie HBV

9. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

10. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia
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11. 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

12. Inne: zajęcia sportowe, kursy wspinaczkowe, jazda 
konna, turystyka, hodowla zwierząt i roślin, zajęcia 
artystyczne

NZOZ Centrum 
Leczenia uzależnień 
„Zapowiednik”  
w Opaleniu 

83-136 Opalenie
ul. Hutten-Czapskiego 49
tel.: (58) 535-48-52
fax: (58) 535-48-53
daszrade@poczta.onet.pl
www.zpowiednik.pl
dyr. K. Jakubus

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 41
2. Przyjmowani pacjenci od 16 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi
5. Czas trwania programów rehabilitacyjnych:

• 12-24 miesiące (długoterminowe)
• Pow. 24 miesięcy (długoterminowe)

6. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej

7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnio-

nych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

8. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

10. 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

11. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów 
po ukończonym leczeniu (hostel na miejscu)

12. Inne: na terenie ośrodka znajdują się: jezioro, kort 
tenisowy, siłownia, boisko do piłki siatkowej i nożnej, 
odbywają się zajęcia sportowe, nauka języka angiel-
skiego, wspinaczka, tenis, kursy komputerowe, obozy 
terapeutyczne w Tatrach, spływy kajakowe, istnieje 
możliwość równoległej, terapii rodzeństw i mał-
żeństw, placówka posiada certyfikat ISO 9001:2000
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Wojewódzkie Centrum 
Leczenia uzależnień 
w Zapowiedniku

83-250 Skaryszewy
Zapowiednik 1
tel.: (58) 586-00-39
tel./fax: (58) 588-25-45
zapowiednik@poczta.onet.pl
www.terapiauzaleznien.pl
dyr. marek Burałowski 

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 42
2. Przyjmowani pacjenci od 16 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi 
5. Czas trwania programów rehabilitacyjnych:

• 12-24 miesiące (długoterminowe)
• Pow. 24 miesięcy (długoterminowe)

6. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej

7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnio-

nych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (na terenie ośrodka)

8. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

10. Inne: NLP, techniki relaksacyjno-medytacyjne, obozy 
turystyczne, wspinaczkowe, spływy kajakowe, 
nauka j. angielskiego, nauka jazdy na nartach, kursy 
komputerowe, uprawa roślin, piłka nożna, siatkówka, 
biegi, siłownia, program adaptacyjny

SP ZOZ Ośrodek 
Terapii uzależnień 

84-217 Linia 
Smażyno 9
tel.: (58) 676-82-01
fax: (58) 676-82-72
tel. komórkowy: 
501 33 33 45
www.smazyno.pl
dyr. Jacek Sękiewicz

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 18
2. Przyjmowani pacjenci od 21 r.ż.
3. Placówka tylko dla mężczyzn
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-18 miesięcy (średnio- i długoterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych

7. Placówka prowadzi badania na:
- Zakażenie HIV
- Zakażenie HCV
- Zakażenie HBV

8. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia
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10. 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

11. Inne: ogrodnictwo, sport, rekreacja, kino, teatr

Ośrodek Readaptacji 
Stowarzyszenia 
Solidarni „Plus”  
eko „Szkoła Życia”

77-300 Człuchów
Wandzin
tel./fax.: (59) 832 34 13
ekoszkolazycia@poczta.
onet.pl
www.ekosz.republika.pl
dyr. D. Kuczewski

Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 130
1. Przyjmowani pacjenci od 16 r.ż.
2. Placówka koedukacyjna 
3. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 6-12 miesięcy (średnioterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV
- wyższej (poza terenem ośrodka)

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów 
po ukończonym leczeniu

10. Inne: hodowla zwierząt, uprawa roślin, nauka umie-
jętności przydatnych w życiu, program postrehabi-
litacyjny, program „być matką” dla kobiet w ciąży 
i matek zakażonych wirusem HIV i ich dzieci, profilak-
tyka HIV i aIDS, hostel, mieszkania readaptacyjne
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placówki prowadzące badania na obecność HiV

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny przy
NZOZ  INVICTa

80-831 Gdańsk
ul. Podwale Grodzkie 2
Koordynator: lek. med. ewa 
Zarazińska

Czynne: pon., czw. 17.00-21.00
• Badanie bezpłatne i anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście

Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny 
przy Laboratorium 
analitycznym  
medica-Lab

76-200 Słupsk
ul. Tuwima 23
Koordynator: Jolanta Zawadz-
ka-anuszewska

Czynne: od stycznia do kwietnia – wt. 15.00-18.00
            od maja do grudnia – wt., czw. 15.00-18.00

• Badanie bezpłatne i anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście

programy leczenia substytucyjnego

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

NZOZ Centrum 
Opieki Paliatywnej
Dom Sue Ryder Sp. 
z o.o.

80-387 Gdańsk, 
ul. arkońska 29a
tel.: (52) 343-37-37
kom.: 665049542; 
661110002
Kierownik: edward Jacek 
Gorzelańczyk

Placówka ambulatoryjna
W ramach programu placówka zapewnia:

• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.



województwo śląskie

149

województwo śląskie

placówki ambulatoryjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Zespół Wojewódzkich 
Przychodni 
Specjalistycznych
Wojewódzki Ośrodek 
Zapobiegania  
i Leczenia uzależnień

40-038 Katowice
ul. Powstańców 31
tel./fax: (32) 209-11-81
uzaleznienia@zwps.pl
kier. Gabriela Gajowiec- 
-Krauze

Czynne: pon., śr. 8.00-18.00, wt., czw., pt. 8.00-16.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne 
• Program leczenia substytucyjnego
• Terapia rodzinna

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Psychoterapia grupowa
• Terapia indywidualna

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Terapia indywidualna 

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igieł i strzykawek

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
• W razie zaistnienia potrzeby z każdym specjalistą

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

9. Placówka posiada telefon zaufania: (32) 209-11-81, 
czynny w godz. pracy placówki

10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

11. 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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„Wspólnota Dobrego 
Pasterza” – Punkt 
Pomocy Kryzysowej

40-083 Katowice
ul. Opolska 9
tel.: (32) 253-86-40 
wspolnota@dobregopaste-
rza.pl
duszpasterz O. R. Sierański

Czynne: pon. – wt.  10.00-18.00, czw.  12.00-20.00, 
śr., pt. 10.00-18.00 (w terenie)
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
• Opieka duszpasterska

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Opieka duszpasterska

4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich potrzebujących:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy
społecznej

• Duszpasterstwo, poradnictwo duchowe
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem ogólnym
• Psychologiem, duszpasterzem, prawnikiem

7. Tel. Zaufania (32) 253-86-40  czynny w godzinach 
dyżurów w Punkcie

TRiPDu „Powrót z u” 
Oddział Wojewódzki  
w Katowicach

40-009 Katowice
ul. Warszawska 19
tel.: (32) 253-83-46
elmar45@wp.pl
przew. elzbieta marchwicka

Czynne: pon., śr. 11.00-13.00, wt., czw. 17.00-19.00, 
pt. 12.00-14.00
1. Przyjmowani pacjenci od 14 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy zapobiegania nawrotom 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Warsztaty rozwoju osobistego

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem, specjalistą terapii uzależnień

8. Tel. Zaufania (32) 253-83-46, czynny w godz. pracy 
placówki, Pogotowie makowe (32) 253-86-40 pon., pt. 
11.00-13.00
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PTZN Oddział 
Katowice

40-009 Katowice
ul. Warszawska 19
tel./fax: (32) 206-82-17
www.ptzn.katowie.pl
biuro@ptzn.katowice.pl
tzn.katowice@neostrada.pl
przew. Jolanta Fura

Czynne: pon., wt., czw., pt. 15.00-19.00,  
śr. 12.00-15.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupa wsparcia z elementami psychoedukacji

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Terapia indywidualna

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Poradnictwo, warsztaty/szkolenia z zakresu profi-
laktyki uzależnień

7. Tel. Zaufania (32) 206-82-17, czynny w godzinach 
pracy placówki

8. Placówka realizuje program FreD

Śląska Fundacja 
„Błękitny Krzyż”
miejski Ośrodek 
Terapii uzależnień

43-300 Bielsko Biała
ul. mostowa 1
tel./fax: (33) 822-79-83
kier. Katarzyna Szarek
Sekretariat Fundacji czynny 
pon.-pt. 8.00-16.00

Czynne: pon. 14.00-20.00, czw. 14.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 do 50 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące  
do leczenia

• Grupy zapobiegania nawrotom
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:

• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrą

7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

– płatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej sub-

stancji psychoaktywnej – płatnie
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów 

detoksykacyjnych 
9. 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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SPZOZ Bielsko-Biała 
Poradnia Leczenia 
uzależnień Lekowych

43-300 Bielsko-Biała
ul. mostowa 1
tel.: (33) 812-30-42
fax: (33) 811-39-23
poradniauzaleznien@wp.pl
www.spzozbielsko.wizja.net
anna Tomiczek

Czynne: pon., wt. 8.00-13.30, śr. 9.00-18.00,  
czw., pt. 9.00-14.00
1. Przyjmowani pacjenci od 16 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Diagnoza, edukacja, informacja, motywacja do 

leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Diagnoza, edukacja, informacja, motywacja do 
leczenia

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencje 
po ukończonym programie leczenia:
• Indywidualna praca z pacjentem – działania 

podtrzymujące, wsparcie
5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  

do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
7. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Gminne Centrum 
Profilaktyki uzależnień 
przy miejscowym 
Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Bieruniu

43-155 Bieruń
ul. Wawelska 35 
tel.: (32) 216-21-76 
       wew. 43
gcpu@op.pl
www.mops.bierun.pl
dyr. Joanna Saternus 

Czynne: czw. 15.30-19.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do 

leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
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Fundacja  
„DOm NaDZIeI”
Katolicki Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wychowawczy dla 
Dzieci i młodzieży 
„Dom Nadziei” 
Poradnia Profilaktyki  
i Terapii uzależnień 

41-902 Bytom
ul. Ks. Koziołka 3
tel./fax: (32) 793-66-47
            606-909-869
biuro@domnadziei.pl
kier. Bogdan Pec

Spotkania umawiane są telefonicznie pod numerem:   
(32) 286-06-23
1. Przyjmowani pacjenci od 14 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
6. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– bezpłatnie

7. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Centrum Profilaktyki 
edukacji  
i Terapii „Kontakt” 
Stowarzyszenia 
Pomocy Wzajemnej 
„Być Razem”

43-400 Cieszyn 
ul. Ks. Janusza 3
tel.: (33) 479-54-54
cpeitkontakt@bycrazem.com
www.bycrazem.free.ngo.pl
kier. elżbieta Kiedroń-Fałat

Czynne: pon.-czw. 6.00-20.00, pt. 8.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo  
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:

• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej

Punkt Konsultacyjny 
ds. Narkomanii 

43-400 Cieszyn 
ul. mickiewicza 12
tel.: (33) 851-56-68
       501-314-820
teenchallengecieszyn@wp.pl
www.tcmisja.cieszyn.pl
kier. Bogusław Reszka

Czynne: czw. 10.00-16.30, pt. 17.00-22.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty zapobiegania nawrotom 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoedukacja, program „Szkoła dla Rodziców  

i Wychowawców”
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:

• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
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6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem opieki 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  
– bezpłatnie

• umożliwiające rozpoznanie dostarczonej substancji 
psychoaktywnej – bezpłatnie

9. W placówce funkcjonuje grupa anonimowych Narko-
manów, spotkania odbywają się: pt. 18.00-20.00

10. 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

Poradnia Terapii 
uzależnień 
od Substancji 
Psychoaktywnych  
i Współuzależnień

41-500 Chorzów
ul. Zjednoczenia 10
tel.: (32) 34 63 611,  
       (32) 34 63 612,  
       (32) 34 63 613,  
       (32) 34 63 614,  
       (32) 34 63 693 (też fax)
fax: (32) 241 47 33
bozeke@wp.pl
edward Bożek

Czynne: pon.-pt. 8.00-19.00, sob-ndz. 10.00-16.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Program leczenia substytucyjnego
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
4. Placówka wystawia skierowania na:

• Badania stwierdzające zakażenie HIV
5. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-

sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

NZOZ Poradnia 
Profilaktyki i Terapii 
uzależnień „mONaR”

42-200 Częstochowa
al. Wolności 44/19
tel./fax: (34) 365-48-99
poradnia@monar.czest.pl
www.monar.czest.pl
kier. Renata Lipnicka

Czynne: pon., śr. 8.30-15.00, wt., pt. 8.30-18.00,  
czw. 8.30-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 11 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego 
• Warsztaty aktywizacji zawodowej
• medytacje
• Porady prawne 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• medytacje
• Porady prawne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
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• Warsztaty aktywizacji zawodowej
• medytacje
• Porady prawne

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igieł i strzykawek
• mediator, psycholog, psychiatra

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
• mediator, psycholog, psychiatra

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• mediatorem

8. Placówka prowadzi badania na:
• Zakażenie HIV
• Zakażenie HCV
• Zakażenie HBV

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

10. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
11. Placówka posiada telefon zaufania: (34) 365-48-99, 

czynny w godz. pracy placówki
12. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
13. 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 Zdrowia 
Psychicznego i 
Leczenia uzależnień 
CPR Sp. z o.o.
Program „Familia 
Poradnia Terapii 
uzależnienia 
od Substancji 
Psychoaktywnych

44-100 Gliwice     
ul. Dębowa 5
tel.: (32) 270-37-58 
fax: (32) 270-21-02
czpilu@mp.pl
www.familia.org.pl
kier. andrzej may-majewski

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Placówka prowadzi:
    - Leczenie psychiatryczne
    - Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
    - Psychoterapia grupowa dla rodzin osób uzależnio-

nych
3. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 

programu stacjonarnego, w tym detoksykacji, oraz do 
hostelu dla pacjentów po ukończeniu leczenia
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mikołowskie 
Stowarzyszenie 
Pomocy 
Psychospołecznej  
i Profilaktyki 

*dane z roku 2009

43-190 mikołów 
ul. Krawczyka 16 
tel.: (32) 226-41-76
prez. S. Bogdanowicz

Czynne: śr. 15.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję 
po ukończonym programie leczenia:
• Poradnictwo 

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód  

zdrowotnych związanych z przyjmowaniem 
narkotyków

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
• Konsultacje prawne

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Psychologiem

NZOZ „Centrum 
Zdrowia” Przychodnia 
Śródmieście 
Poradnia Profilaktyki i 
Terapii uzależnień  
i Współuzależnienia 
od alkoholu

47-400 Racibórz
ul. Klasztorna 10
tel.: (32) 415-38-35
fax: (32) 415-37-28  
       wew. 30
centrum_zdrowia@raciborz.
com.pl
kier. Zdzisława Jolanta Indeka

Czynne: pon. 11.00-19.00, wt.-pt. 8.00-19.00 
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Diagnoza

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Terapia wspierająca, indywidualna

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
połecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Lekarzem ogólnym

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
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Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej przy 
Centrum usług 
Socjalnych i Wsparcia

41-219 Sosnowiec
ul. Szymanowskiego 5a
tel.: (32) 298-93-87
fax: (32) 298-93-88
oiksosnowiec@wp.pl
kier. a. Leszczyńska

Czynne 7 dni w tygodniu przez całą dobę
1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Praca motywacyjna, zapobieganie nawrotom

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• edukacja

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Konsultacje indywidualne (zapobieganie nawrotom)

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Konsultacje indywidualne, praca nad motywacją

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Psychologiem

Tarnogórski Ośrodek 
Terapii uzależnień, 
Profilaktyki i Pomocy 
Psychologicznej
SPZOZ

42-600 Tarnowskie Góry
ul. Karłuszowiec 11
tel.: (32) 769-00-02 
             383-15-30
tel./fax: (32) 769-00-01
totu-zoz@wp.pl
www.to-tu.eu
Piotr Sobczak

Czynne: pon.-pt. 8.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Program wczesnej interwencji

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy zapobiegania nawrotom

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 
– płatnie

• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej sub-
stancji – płatnie

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-
kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
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Ośrodek Pomocy 
Psychologicznej 
Profilaktyki i Leczenia 
uzależnień

43-100 Tychy
ul. Bukowa 20
tel./fax.: (32) 327-51-83
m.sana@poczta.fm
www.mens-sana.pl
kier. W. Piela

Czynne: pon.-pt. 9.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Lekarzem neurologiem

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

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej sub-

stancji – bezpłatnie
9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
10. 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 Centrum 
Zdrowia Psychicznego 
i Terapii uzależnień 
„aL-meD”

44-300 Wodzisław Śląski
ul. Radlińska 16
tel. (32) 445 04 06
dyr. alina Sirdak

Czynne: pon.-pt. 8.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej



województwo śląskie

159

6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem, specjalistą terapii uzależnień, 

psychoterapeutą
7. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-

sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
8. Placówka prowadzi programy profilaktyczno-lecznicze
9. Placówka realizuje szkolenia dla różnych grup 

zawodowych

SPZOZ Ośrodek 
Profilaktyki i Leczenia 
uzależnień

41-800 Zabrze
Park Hutniczy 6
tel.: (32) 271-84-42
      (32) 278-11-99
fax: (32) 278-11-99 
      wew. 104
opilu@opilu.pl
www.opilu.pl
dyr. małgorzata Kowalcze

Czynne: pon.-czw. 8.00-20.00, pt. 8.00-15.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do 

leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Grupy edukacyjne, grupa dla osób eksperymentu-

jących z narkotykami 
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Psychoterapia indywidualna

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• Psychoterapia indywidualna

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
8. Placówka wystawia skierowania na:

• Badania stwierdzające zakażenie HIV
• Badania stwierdzające zakażenie HCV
• Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

– płatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej sub-

stancji – płatnie
10. Placówka posiada telefon zaufania: (32) 271-84-42, 

czynny w godz. pracy placówki
11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
12. 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 Konsultacyjny 
ds. uzależnień 
od Środków 
Psychoaktywnych

42-400 Zawiercie
ul. Powstańców Śląskich 6
tel./fax.: (32) 672-21-75

Czynne: wt. 9.30-15.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń  

wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Diagnoza, informacja, edukacja, motywacja  

do leczenia
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących  

abstynencję:
• Poradnictwo

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód  

zdrowotnych związanych z przyjmowaniem 
narkotyków

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. Tel. Zaufania (32) 672-21-75, czynny w godzinach 

pracy placówki
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów 

detoksykacyjnych

Punkt Konsultacyjny 
ds. Narkomanii  
w Żorach

44-240 Żory
ul. Boryńska 13
tel.: (32) 435-78-40
teenchallengecieszyn@wp.pl
kier. Bogusław Reszka
  

Czynne: pon. 13.00-20.00, wt. 14.00-20.00,  
śr. 9.00-16.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty zapobiegania nawrotom 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoedukacja, program „Szkoła dla Rodziców  

i Wychowawców”
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:

• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem opieki 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
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8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
• umożliwiające rozpoznanie dostarczonej substancji 

psychoaktywnej – bezpłatnie
9. Tel. Zaufania (32) 453-78-40, całodobowy

10. 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

oddziały/pododdziały detoksykacyjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. 
Najświętszej maryi 
Panny 
Oddział 
Psychiatryczny 

42-200 Częstochowa
ul. PCK 1
tel.: (34) 325-26-11
fax: (34) 322-55-55
sekretariat-psych-pck@
szpitalparkitka.com.pl

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta 

do dalszego leczenia
3. metoda detoksykacji
4. Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego 

– 14 dni
5. Placówka prowadzi nieodpłatne badania na:

• Zakażenie HIV
• Zakażenie HCV
• Zakażenie HBV

Centrum Zdrowia 
Psychicznego i 
Leczenia uzależnień 
CPR Sp. z o.o.
Program „Familia 

44-100 Gliwice     
ul. Dębowa 5
tel.: (32) 270-37-58  
fax: (32) 270-21-02
czpilu@mp.pl
www.familia.org.pl
kier. a. may-majewski

1. Liczba miejsc: 6
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż. 
3. Placówka posiada program motywowania pacjenta 

do dalszego leczenia
4. metoda detoksykacji
    Objawowo
5. Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego 

– 14 dni
6. Jest grupa wstępna
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placówki stacjonarne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Katolicki Ośrodek 
Wychowania  
i Resocjalizacji 
młodzieży 

43-346 Bielsko-Biała
ul. Barkowska 167 c
tel./fax: (33) 816-07-67
osrodek@nadzieja.bielsko.pl
www.nadzieja.bielsko.pl
kier. adam Kasprzyk

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 32
2. Przyjmowani pacjenci od 13 do 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Rodzaj substancji uzależniającej:

• mieszane
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-18 miesięcy (długoterminowe)
7. model pracy placówki oparty jest na:

• Programie autorskim, jednym z elementów jest 
program społeczności terapeutycznej kierowanej, 
socjoterapia, psychodrama, psychoedukacja

6. Placówka prowadzi:
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (na terenie ośrodka)
- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (na terenem ośrodka)

8. Placówka prowadzi badania na:
- Zakażenie HIV
- Zakażenie HCV

9. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV

10. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

11. 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

12. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów 
po ukończonym leczeniu

13. Placówka przyjmuje osoby z tzw. „podwójną 
diagnozą”

14. Inne: placówka katolicka, obozy zimowe i letnie, 
zajęcia plastyczne, teatralne, uprawa roślin, zajęcia 
taneczne
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Specjalistyczny 
Psychiatryczny 
ZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjny 
dla uzależnionych 
od Substancji 
Psychoaktywnych

43-382 Bielsko-Biała
ul. Kaszyska 35
tel/fax.: (33) 818-38-35
wapienica@o2.pl
www.wapienica.prv.pl
kier. anita Zontek-Sajnoga

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 15
2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 45 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 7-12 miesięcy (średnioterminowy)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla osób uzależnionych 
• Psychoterapię grupową dla osób  

uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły: 

- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów 
po ukończonym leczeniu

10. Inne: wycieczki górskie, teatr, basen,  
gry zespołowe
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Fundacja  
„DOm NaDZIeI”
Katolicki Ośrodek 
„Dom Nadziei” 

41-900 Bytom
ul. Konstytucji 9
tel. (32) 286-06-23
      606-909-869
fax: (32) 387-15-87
biuro@domnadziei.pl
www.domnadziei.pl
dyr. Ks. Bogdan Peć

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 24
2. Przyjmowani pacjenci od 14 do 21 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna 
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Terapię rodzinną
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnio-

nych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapia grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (na terenie/poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (na terenie/poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (na terenie/poza terenem 

ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

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

10. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów 
po ukończonym leczeniu

11. Placówka przyjmuje osoby z tzw. „podwójna 
diagnozą”

12. Terapia zajęciowa: warsztaty teatralne, treningi 
Capoeiry, piłka nożna, basen
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Wojewódzki Ośrodek 
Rehabilitacyjny 
dla uzależnionych 
od Substancji 
Psychoaktywnych 

43-502 Czechowice- 
-Dziedzice
ul. Stalmacha 9
tel./fax: (32) 215-50-05
osrodek9@o2.pl
kier. J. Straszny

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 23
2. Przyjmowani pacjenci od 21 do 50 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 8-12 miesięcy (średnioterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej i psychoterapii 
humanistycznej

6. Placówka prowadzi:
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych

7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

Częstochowskie 
Towarzystwo 
Profilaktyki Społecznej 
Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
-Wychowawczy 
dla młodzieży 
uzależnionej

42-200 Częstochowa
ul. Rejtana 7b
tel.: 34 363-97-57
tel./fax. (34) 363-97-57
cztps@wp.pl
dyr. ewa Lichterowicz
kier. Robert mazurkiewicz

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30
2. Przyjmowani pacjenci w wieku od 13 do 20 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 9-12 miesięcy 
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka wystawia skierowania na:

- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

7. Placówka prowadzi:
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnio-

nych
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Kursy zawodowe
• Nauka szkolna na poziomie szkoły:

- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka oraz 

nauczanie indywidualne na terenie ośrodka)
8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 

do leczenia
9. 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

10. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów 
po ukończeniu leczenia

11. Inne: drużyna piłki nożnej, teatr „Zapadła Nora”, 
nauka tańca, basen
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Centrum Zdrowia 
Psychicznego i 
Leczenia uzależnień 
CPR Sp. z o.o.
Program „Familia”
Oddział Terapii 
uzależnionych 
od Substancji 
Psychoaktywnych ze 
Współistniejącymi 
Zaburzeniami 
Psychicznymi

44-100 Gliwice     
ul. Dębowa 5
tel.: (32) 270-37-58
fax: (32) 270-21-02
czpilu@mp.pl
www.familia.org.pl
kier.  andrzej may-majewski

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 26
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
    etap przedrezydencki do 10 tyg.
5. model pracy placówki oparty jest na:
   Społeczności terapeutycznej zmodyfikowanej dla 

pacjentów uzależnionych od narkotyków  z zaburze-
niami psychicznymi

6. Placówka prowadzi:
    - Leczenie psychiatryczne
    - Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
    - Psychoterapia grupowa dla rodzin osób uzależnio-

nych
7. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 

hostelu  pacjentów po ukończeniu leczenia
8. Placówka przyjmuje wyłącznie pacjentów z tzw. 

„podwójną diagnozą”
9. Inne: diagnoza psychiatryczna, psychologiczna

Centrum Leczenia 
uzależnień 
Górnośląskiego 
Stowarzyszenia 
„FamILIa
Program „Familia”

44-100 Gliwice
ul. Huberta 60
tel.: (32) 231-30-33
fax: (32) 270-37-58
czpilu@mp.pl
www.familia.org.pl
dyr. andrzej may-majewski
kierownik: małgorzata Skobel

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 42
2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 40 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna 
4. Czas trwania programów rehabilitacyjnych:

•  6-12  miesięcy 
5. model pracy placówki oparty jest na:   Społeczności 

terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych

archidiecezja 
Częstochowska 
Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny dla 
Osób uzależnionych  
„Betania”

42-244 mstów 
ul. Leśna 13/14 
tel./fax: (34) 328-40-72
betania2@interia.pl
www.betania.orh.org
kier. Kazimierz Jarzębski

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 28
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-15 miesięcy (długoterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenia psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
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• Naukę szkolną na poziomie szkoły 
- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

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

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów 
po ukończonym leczeniu

10. Inne: zajęcia sportowe, kółko teatralne, ogród, kursy 
zawodowe

NZOZ Zakład 
Lecznictwa 
Odwykowego 
„Szansa”

44-171 Pławniowice
ul. Cmentarna 18
tel./fax. (32) 230-32-47
nzozszansa@neostrada.pl
www.nzozszansa.pl
dyr. Krzysztof Czekaj

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna 
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
• modelu minnesota
• Inne: strategiczno-strukturalnej psychoterapii 

uzależnień 
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe i naukę szkolną w programie 

postrehabilitayjnym
7. Badania lub wystawia skierowania na

-badania stwierdzające zakażenie HIV
-badania stwierdzające zakażenie HCV
-badania stwierdzające zakażenie HBV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

9. Program postrehabilitacyjny z mieszkaniami readap-
tacyjnymi

10. Placówka przyjmuje osoby z tzw. „podwójną 
diagnozą”

11. Inne: uprawa roślin, nauka umiejętności przydatnych 
w życiu, turystyka, obozy, zajęcia teatralne, kursy 
komputerowe
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NZOZ „mONaR” 
Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny  
w Dębowcu

42-360 Poraj
Dębowiec 2
tel./fax: (34) 368-24-60
tel.: (34) 323-45-08
biuro@monar.com.pl
www.monar.com.pl
kier. marek Świderski

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 44
2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 45 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 18 miesięcy
6. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych
• Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych
• Grupy edukacyjne
• Nauka szkolna na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)

8. Placówka prowadzi badania na:
- Zakażenie HIV
- Zakażenie HCV

9. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV

10. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

11. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów 
po ukończonym leczeniu

12. Inne: zwierzęta, piłka nożna, pływanie, studio mu-
zyczne, warsztaty plastyczne – ceramika (od kwietnia 
do października)

placówki prowadzące badania na obecność HiV

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Centralne 
Laboratorium Zespołu 
Wojewódzkich 
Przychodni 
Specjalistycznych  
w Katowicach

40-038 Katowice
ul. Powstańców 31 
tel./fax.: (32) 255-29-50
laboratorium@zwps.pl
www.zwps.pl
dyr. Grzegorz Nowaczyński

Czynne: pon.-pt. 7.00-16.00
• Badanie bezpłatne dla pacjentów ZWPS, w innych 

przypadkach badanie jest odpłatne
• Test anonimowy
• Osoby zgłaszające się do placówki mogą wykonać 

badanie stwierdzające zakażenie HCV i HBV

NZOZ Poradnia 
Profilaktyki i Terapii 
„mONaR” Punkt 
Konsultacyjno-
Diagnostyczny

42-200 Częstochowa
al. Wolności 44/19
tel.: (34) 365-48-99
poradnia@monar.czest.pl
kier. Renata Lipnicka

Czynne: czw. 17.00-20.00
• Badanie bezpłatne
• Test anonimowy
• Poradnictwo przed i po teście
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Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny 
przy Szpitalu 
Specjalistycznym w 
Chorzowie

41-500 Chorzów
ul. Zjednoczenia 10
tel.: (32) 346-36-19
Koordynator:  
Iwona Hildebrandt

Czynne pon., wt., czw. 14.00-17.00,  
śr., pt. 15.00-17.00

• Badania bezpłatne i anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście
• Konsultacje z psychologiem lub terapeutą 

uzależnień

programy leczenia substytucyjnego

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital 
Specjalistyczny

41-500 Chorzów, 
ul. Zjednoczenia  10
tel.: (32) 349-93-12
Kierownik: edward Bożek

Placówka ambulatoryjna
W ramach programu placówka zapewnia:

• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.
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placówki ambulatoryjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

NZOZ „Nadzieja 
Rodzinie” Poradnia 
Terapii uzależnienia 
od Substancji 
Psychoaktywnych

25-206 Kielce 
ul. Karczówkowska 36 
tel/fax: (41) 345-56-65
sekretariat@nadziejarodzi-
nie.org.pl
www.bezpieczneswietokrzy-
skie.pl/poradnia
kier. Joanna Woźniak

Czynne: pon.-pt. 9.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 14 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do 

leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Poradnictwo

5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Lekarzem ogólnym

6. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzające zakażenie HIV
• Badania stwierdzające zakażenie HCV

7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
• umożliwiających rozpoznanie dostarczonej 

substancji – bezpłatnie
8. Grupa Na – czw. godz. 17.00
9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów 

detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
10. 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

Poradnia Profilaktyki 
i Terapii uzależnień 
„mONaR”

25-639 Kielce
ul. malików 150b
tel.: (41) 367-36-93
       603-388-318
sochacki@tlen.pl
www.monar-kielce.pl
kier. marek Sochacki

Czynne: pon.-pt. 8.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13 do 65 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do 

leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
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4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem

7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

– płatnie
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów 

detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Punkt Konsultacyjny 
ds. Narkomanii 
Świętokrzyskiego 
Centrum Psychiatrii  
w morawicy 

25-734 Kielce
ul. Jagiellońska 72
tel.: (41) 346-01-14
kier. dr Danuta Szkoła- 
-Zawadzka

Czynne: pon. 14.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  

do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą

Ośrodek Terapii 
uzależnienia  
i Współuzależnienia  
w Kielcach

25-433 Kielce 
ul. Jana Nowaka Jeziorań-
skiego 65
tel.: (41) 368-68-31
fax: (41) 368-68-31
      (41) 331-53-13
otuiw.kielce@gmail.com
dyr. Olga Nowakowska 

Czynne: pon.-pt. 7.30-19.30
1. Przyjmowani pacjenci od 17 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Terapia rodzinna dla rodzin osób nieletnich

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Terapia rodzinna dla rodzin osób nieletnich

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Terapia rodzinna

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
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7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

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

9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów 
detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Franciszkański Ośrodek 
Leczenia uzależnień 
od Substancji 
Psychoaktywnych  
„San Damiano”

26-060 Chęciny
ul. Franciszkańska 10
tel./fax: (41) 315-11-40
             664-064-569
terapia@franciszkanie.pl
www.terapia.franciszkanie.pl
kier. arleta Kempka

Czynne: pon. 16.00-20.00, wt. 15.00-19.00,  
śr. 15.00-20.00, czw. 10.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Czas trwania programu: 6-12 miesięcy
3. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Psychoterapia grupowa 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia 
• Psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem od narkotyków
4. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

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

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Profilaktyka

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem, terapeutą uzależnień

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

9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów 
detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

TOP meDICuS Sp. 
z o.o. Przychodnia 
Specjalistyczna
Poradnia Leczenia 
uzależnień, Poradnia 
Zdrowia Psychicznego

27-500 Opatów
ul. Słowackiego 13
tel.: (15) 868-27-33 
Prezes Zarządu: Sławomir 
Rdzanek
www.opat.pl
topmedicus@op.pl

Czynne: pon. 13.00-19.30, wt. 13.00-20.00,
śr. 12.00-19.30, czw. nieczynne, pt. 10.30-14.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo

4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych
do leczenia:

• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-
nychzwiązanych z przyjmowaniem narkotyków

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy
• społecznej
• Współpraca z G.K.R.P.a.
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Punkt Konsultacyjny dla 
Osób uzależnienionych 
i ich Rodzin.
„Zdrowa Szkoła” 
Stowarzyszenie 
Nauczycieli  
w Starachowicach

27-200 Starachowice
ul. mrozowskiwgo 9
tel./fax: (41) 274-80-56
zdrowaszkola1@wp.pl  
kier. Grażyna Jabłońska

Czynne: pon., wt. 16.00-20.00, śr., czw. 18.00-20.00, 
sob. 11.00-15.00
1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne 
• Program leczenia substytucyjnego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy zapobiegania nawrotom

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej oraz Poradnią Leczenia uzależnień 
PZOZ Starachowice

7. 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

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Ośrodek 
Rehabilitacyjny dla 
Osób z uzależnieniem 
od Substancji 
Psychoaktywnych 
NZOZ  
„Nadzieja Rodzinie” 

26-080 Pałęgi 
Pałęgi 80 
tel.: (41) 373-75-67
       606-329-511
osrodekpalegi@gmail.com
http//www.bezpieczne
www.swietokrzyskie.pl/
poradnia/osrehab.php
kier. Iwona mazur

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 25
2. Przyjmowani pacjenci od 14 do 28 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 7-12 miesięcy(średnioterminowy)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (na terenie ośrodka)
- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
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8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania  
do hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów 
po ukończeniu leczenia (od stycznia 2012 roku planu-
jemy uruchomić własny hostel w Kielcach)

10. Inne: uprawa roślin, zajęcia sportowe (tenis stołowy, 
piłka nożna, siatkówka), turystyka piesza i rowero-
wa, obozy terapeutyczne letnie i zimowe, warsztaty 
ceramiczne i plastyczne. Ośrodek o charakterze 
katolickim.

Ośrodek Leczenia 
uzależnień 
od Substancji 
Psychoaktywnych „San 
Damiano”

26-060 Chęciny
ul. Franciszkańska 10
tel./fax: (41) 315-11-40
             664-064-569
terapia@franciszkanie.pl
www.terapia.franciszkanie.pl
kier. arleta Kempka

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 18
2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 37 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 6-12 miesięcy (średnioterminowe)
6. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnio-

nych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

8. Placówka wystawia skierowania na: 
- Badania stwierdzające zakażenie HIV

9. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

10. Inne: edukacja z zakresu duchowości, przyjmowane 
osoby niezależnie od wyznania, zajęcia plastyczne  
i techniczne, nauka umiejętności przydatnych w 
życiu, współpraca z ośrodkiem detoksykacyjnym, 
placówką realizującą program leczenia substytucyj-
nego (metadon)

NZOZ „mONaR” 
Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny dla 
Dzieci i młodzieży

26-220 Staporków
Luta
tel. (41) 343-25-05
monar_luta@tlen.pl
kier. mariusz Kajda

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 20
2. Przyjmowani pacjenci od 14 do 21 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 7-12 miesiące (średnioterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
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6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależ-

nionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

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

10. Inne: zajęcia pomocowe w samodzielnym życiu, za-
jęcia z nawrotów choroby, rozwój hobby, uprawianie 
sportu i turystyki

placówki prowadzące badania na obecność HiV

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Wojewódzki Szpital 
Zespolony
Poradnia 
Dermatologiczno-
Wenerologiczna

25-956 Kielce
ul. artwińskiego 1
tel.: (41) 366-44-84
fax: (41) 367-13-36
kier. Bogusław Kupis

Czynne: pon. 7.00-14.30
• Osoby przyjmujące narkotyki dożylnie-bezpłatnie
• Badanie anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście
• Osoby zgłaszające się do placówki mogą wyko-

nać badanie w kierunku zakażenia HCV i HBV

Wojewódzka 
Stacja Sanitarno-
epidemiologiczna

25-956 Kielce
ul. Jagiellońska 68
tel.: (41) 345-09-44 sekretariat
tel.: (41) 335-96-60 Oddział 
Promocji Zdrowia i Oświaty 
Zdrowotnej 
fax: (41) 345-18-73
sekretariat@wsse-kielce.pl
pzioz@wsse-kielce.pl
www.wsse-kielce.pl
dyr. elżbieta Socha-Stolarska

Czynne: pon.-pt. 7.25-15.00
• Badanie płatne
• Badanie anonimowe – HIV
• Osoby zgłaszające się do placówki mogą 

wykonać badanie stwierdzające zakażenie HIV, 
HCV i HBV
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Stowarzyszenie 
„Nadzieja Rodzinie”
Punkt Konsultacyjno- 
-Diagnostyczny

25-206 Kielce 
ul. Karczówkowska 36 
tel.: (41) 335-87-55
fax: (41) 345-56-65
koordynator edyta Laurman-
Jarząbek

Czynne: wt.: 16.0-19.00, czw. 9.00-12.00
• Badanie anonimowe i bezpłatne
• Poradnictwo przed i po teście
• Odpłatne badania HCV, HBV, WR i inne choroby 

przenoszone drogą płciową
• Opieka, wsparcie psychologa

Zespół Opieki 
Zdrowotnej
Pracownia 
Serodiagnostyki
WZW HIV i kiły

27-400 Ostrowiec  
Świętokrzyski
ul. Szymanowskiego 11
tel.: (41) 247-80-00
fax: (41) 247-80-50
info@zoz.ostrowiec.pl
www.zoz.ostrowiec.pl
dyr. Grażyna Słowik
kier. Robert Syta

Czynne: pon.-czw. 7.00-15.00, pt. 7.00-13.00
• Badanie płatne 
• Test anonimowy
• Osoby zgłaszające się do placówki mogą 

przeprowadzić badanie stwierdzające zakażenie 
HCV i HBV

programy leczenia substytucyjnego

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Powiatowy Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

27-700 Starachowice, 
ul. Radomska 70
tel.: (41) 273-91-01
Kierownik: Katarzyna 
Dembicka

Placówka ambulatoryjna 
W ramach programu placówka zapewnia:

• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.
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placówki ambulatoryjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Warmińsko 
– mazurskie 
Stowarzyszenie 
Pomocy Rodzinie 
,,Sukurs”
Poradnia Rodzinna

10-521 Olsztyn
ul. Kopernika 45
tel./fax: (89) 527-33-44
wm.spr.sukurs@op.pl
przewodniczący zarządu
adam andruszkiewicz

Czynne: pon. 14.00-18.00, wt., czw. 10.00-14.00,  
śr. 10.00-16.00, pt. 10.00-12.00

1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Interwencje kryzysowe 
• Grupy dla młodzieży eksperymentującej

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Interwencje kryzysowe
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy zapobiegania nawrotom

Przychodnia 
Psychoterapii 
Profilaktyki i Leczenia 
uzależnień  
NZOZ  
w Olsztynie 

10-295 Olsztyn 
ul. Puszkina 13
tel.: (89) 535-71-15
       512-35-80-60
martakopczynska@poczta.fm
kier. m. Kopczyńska 

Czynne: pon.-ndz. 7.30-19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 10 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia indywidualna, psychoterapia rodzin

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Grupy edukacyjno-motywacyjne dla osób skierowa-

nych na leczenie przez sąd
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
• Praca socjalna

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem klinicznym
• Pracownikiem socjalnym
• Prawnikiem
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8. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzające zakażenie HIV
• Badania stwierdzające zakażenie HCV
• Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej sub-

stancji – bezpłatnie
10. Istnieje możliwość leczenia substytucyjnego meta-

donem
11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-

sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Poradnia Profilaktyki 
i Terapi uzależnień 
„mONaR” w Olsztynie 

10-225 Olsztyn 
al. Wojska Polskiego 8a/3
tel./fax (89) 527-22-09
monarol@wp.pl
kier. Janusz Strzelecki

Czynne: pon.-pt. 9.00-16.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Poradnictwo, wsparcie indywidualne

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
• Program wymiany igieł i strzykawek

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

– płatnie
9. Placówka posiada telefon zaufania: (89) 527-22-09, 

czynny w godz. pracy placówki
10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-

sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Poradnia Profilaktyki 
i Terapii uzależnień 
„mONaR” 
w Olsztynie,  
Filia w Bartoszycach

 11-200 Bartoszyce
ul. Sikorskiego 6
tel.: (89) 764-09-28
       0-606-642-940
Iwona.jedwabnik@gmail.com
Iwona Jedwabnik

Czynne: pon.-czw. 14.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Poradnictwo, wsparcie indywidualne
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5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych  związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. Placówka posiada telefon zaufania: (89) 764-09-28, 

czynny w godz. pracy placówki
8. Placówka wystawia skierowania do ośrodków 

rehabilitacyjnych
9. 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 Poradnia 
Profilaktyki  i  Terapii 
uzależnień „mONaR” 
w elblągu

82-300 elbląg
ul. Komeńskiego 42
tel./fax: (55) 236-92-13
monar@elblag.com.pl
kier. C. Krupski

Czynne: pon.-pt. 9.00-17.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem

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

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu  

– bezpłatnie
10. Placówka posiada telefon zaufania: (55) 236-92-13, 

czynny w godz. pracy placówki
11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksy-

kacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
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12. Placówka propwadzi program profilaktyczno-leczniczy 
dla osób uzależnionych lub używających szkodliwie, 
skierowanych do programu w związku z art. 72 ust. 1 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

NZOZ mOT KaRaN 
„Dom Zacheusza”

82-300 elbląg
ul. Królewiecka 197
tel.: 55/649-69-49
fax. 55/641-14-45
barten@poczta.onet.pl 
karan@karan.pl
www.karan.pl
www.karan.elblag.pl
kier. Ks. Dr P. Rosik

Czynne: pon.-pt. 10.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do 

leczenia
• Inne: Trening umiejętności Prospołecznych, Trening 

Zastępowania agresji, Trening Wnioskowania 
moralnego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dot. ograniczenia szkód zdrowotnych 

związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyku w moczu

9. Placówka posiada telefon zaufania nr 55 649 69 49 
czynny w godzinach pracy placówki

10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detok-
sykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

11. Placówka prowadzi program profilaktyczny FReD 
dla osób używających szkodliwie, skierowanych do 
programu

Stowarzyszenie  
„KaRaN” odział 
elbląg

82-300 elbląg
ul. Robotnicza 29
tel.: fax (55) 232-78-93
barten@poczta.onet.pl
karan@karan.pl
www.karan.pl
kier. magdalena Decyk

Czynne: pon.-pt. 14.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym

• Poradnictwo 
• Grupy wstępne/ edukacyjne motywujące do leczenia
• Dodatkowo: Trening umiejętności Prospołecznych, 

Trening Zastępowania agresji, Trening Wnioskowa-
nia moralnego

• Psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem od narkotyków
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3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym
• Poradnictwo

4. Dla wszystkich klientów/ pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej

oddziały/pododdziały detoksykacyjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Wojewódzki Zespół 
Lecznictwa Psychia-
trycznego w Olsztynie 
Oddział leczenia al-
koholowych zespołów 
abstynencyjnych  z 
pododdziałem   le-
czenia zespołów 
abstynencyjnych po 
substancjach psycho-
aktywnych

10-228 Olsztyn
al. Wojska Polskiego 35
tel.: (89) 678 52 84, 
tel.: do  pokoju pielęgniarek: 
(89) 678 53 53
Ordynator oddziału Tomasz 
maślanka

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta do 

dalszego leczenia
3. metoda detoksykacji:

• Leki wspomagające
4. Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego 

– 14 dni

placówki stacjonarne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

NZOZ mOT KaRaN 
„Dom Zacheusza”

82-300 elbląg
ul. Królewiecka 197
Tel. 55/641-12-75
fax. 55/641-14-45
barten@poczta.onet.pl 
karan@karan.pl
www.karan.pl
www.karan.elblag.pl
kier. Ks. Dr P. Rosik

1. Liczba miejsc w ośrodku stacjonarnym: 28
2. Przyjmowani pacjenci od 15 do 20 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12 – 24 miesiące
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
• aRT.

6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:
• podstawowej ( poza terenem ośrodka)

– gimnazjalnej ( poza terenem ośrodka)
– ponadgimnazjalnej ( poza terenem ośrodka)

• Badania na:
– Zakażenie wirusem HIV
– Zakażenie wirusem HCV
– Zakażenie wirusem HBV
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7. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzające zakażenie HIV
– Badania stwierdzające zakażenie HCV
– Badania stwierdzające zakażenie HBV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po 
ukończonym leczeniu

10. Dodatkowo: Trening umiejętności Prospołecznych, Trening 
Zastępowania agresji, Trening Wnioskowania moralnego

NZOZ Stowarzyszenia 
„mONaR” Ośrodek 
Rehabilitacyjno 
Readaptacyjny 

12-250 Orzysz
Ws. Gaudynki 43
tel..: (87) 423-72-26,
fax:  (87) 423-72-82  
gaudynek@o2.pl
www.gaudynki_monar.pl
kier. R. Oszczakiewicz

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 35
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)
• 12-18 miesięcy (długoterminowe)

5. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej

6. Placówka prowadzi:
• Leczenie psychiatryczne
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
7. Placówka wystawia skierowania na:

- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

9. 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.

10. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów po 
ukończonym leczeniu.

11. Inne: hodowla kury zielononóżki, ogrodnictwo, zajęcia 
kulinarne, prace remontowe, pracownia komputero-
wa, sport i rekreacja.

SP ZOZ Ośrodek 
Rehabilitacji 
uzależnionych 
„DOReN” 
im. Berty Trusiewicz

11-600 Węgorzewo
tel.: (87) 427-60-39
tel/fax.: (87) 427-60-68
            606-118-048
Dyr. m. Chodubski

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 45
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-24 miesiące (długoterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
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6. Placówka prowadzi:
• Leczenie psychiatryczne
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych

7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
8. Inne: gospodarstwo rolne, hodowla zwierząt i roślin
9. Placówka przyjmuje osoby z podwójnym rozpoznaniem

placówki prowadzące badania na obecność HiV

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Wojewódzka Stacja 
Sanitarno- 
-epidemiologiczna
Laboratorium Badań 
epidemiologiczno-
Klinicznych

10-561 Olsztyn
ul. Żołnierska 16
tel: (89) 524-83-97
            524-83-00
fax: (89) 679 16 99
wirusologia@wsse.olsztyn.pl
www.wsse.olsztyn.pl
kier. m. Dziedziech

Czynne: pon.,śr., czw., pt. 7.30-15.00,  wt.  7.30-16.30.
• Badania anonimowe 
• Badanie płatne
• Osoby zgłaszające się do placówki mogą również 

wykonać badanie w kierunku zarażenia HCV i HBV

Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny 
przy Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-
epidemiologicznej

10-561 Olsztyn
ul. Żołnierska 16  
(parter, pokój 15)
tel. (89) 524 83 59
(tylko w dniach i godzinach 
pracy PKD)
koordynator: e. michalak

Czynne: wt., czw. 15.00-18.00
• Badania anonimowe
• Badania bezpłatne
• Poradnictwo przed i po teście

Punkt Konsultacyjno- 
-Diagnostyczny 
przy Poradni 
Dermatologiczno-
-Wenerologicznej 
Szpitala Wojskowego 
w ełku

19-200 ełk
ul. Kościuszki 30 (I piętro, 
pok. 209)
Koordynator: Joanna 
Rempalska

Czynne: czw. 15.00-17.00
• Badania bezpłatne i anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście

programy leczenia substytucyjnego

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej
Przychodnia 
Psychoterapii 
Profilaktyki i 
Leczenia uzależnień, 
Poradnia Terapii 
uzależnienia 
od Środków 
Psychoaktywnych 
i Leczenia 
Substytucyjnego

Olsztyn
ul. Puszkina 13
tel.: (89) 535-71-15
kier.Joanna Czarnecka

Placówka ambulatoryjna 
W ramach programu placówka zapewnia:

• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Systematyczne badania lekarskie i laboratoryjne;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.
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placówki ambulatoryjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Centrum Profilaktyki 
uzależnień 

61-745 Poznań
al. marcinkowskiego 26 
tel./fax: (61) 855-73-54 
sedno@poczta.jzk.pl
kier. Barbara Kęszycka 

Czynne: pon.-pt. 10.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Program leczenia substytucyjnego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Warsztaty rozwoju osobistego

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Grupa terapeutyczna DDa

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nyh związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomo-
cy społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

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

9. Przy placówce funkcjonuje grupa Na, czw. 18.00-20.00
10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów de-

toksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
11. Placówka prowadzi program profilaktyczno-lecz-

niczy dla osób uzależnionych lub używających 
szkodliwie skierowanych do programu w związku z 
art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Poradnia Profilaktyki 
i Terapii uzależnień 
„mONaR”

60-832 Poznań
pl. Grunwaldzka 55/18
tel.: (61) 868-72-27,
             867-98-04
fax.: (61) 867-98-03
monarpoznan@poczta.onet.pl
www.poznan.monar.pl
kier. Jadwiga Gierczyk

Czynne: pon. 10.00-22.00, wt., czw., pt. 8.00-20.00, 
śr. 8.00-26.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do le-

czenia
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3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Choreoterapia, arteterapia, terapia grupowa DDa

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomo-
cy społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Prawnikiem

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

– płatnie
9. W placówce funkcjonuje grupa anonimowych  

Narkomanów, spotkania odbywają się: ndz. godz.: 
11.00-14.00

10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów  
detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Punkt Konsultacyjny 
Caritas dla młodzieży 
Zagrożonej 
uzależnieniem od 
Narkotyków, alkoholu 
i Rodzin

61-546 Poznań
ul. Rynek Wildecki 4a
tel.: (61) 835-68-51
fax: (61) 835-68-61
sekretariat@caritaspoznan.pl
www.caritaspoznan.pl
kier. ks. W. Twardowski

Czynne: pon.-pt 16.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 7 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Opieka duszpasterska

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Opieka duszpasterska

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Opieka duszpasterska

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia
• Opieka duszpasterska/motywacja do leczenia

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne wtorek i środa
• Konsultacje z psychologiem – piątek

7. Placówka posiada telefon zaufania: (61) 835-68-51, 
czynny w godz. pracy placówki

Ośrodek Terapii 
uzależnień w 
Jarocinie

63-200 Jarocin
ul. T. Kościuszki 18 
tel./fax: (62) 747-15-22
biuro@otu-jarocin.pl
www.otu-jarocin.pl
dyr. mirosław Konieczny

Czynne: pon.-pt. 9.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
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3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
8. Placówka wystawia skierowania na:

• Badania stwierdzające zakażenie HIV
• Badania stwierdzające zakażenie HCV
• Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu

10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów de-
toksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

 Punkt Konsultacyjny
d/s Narkomanii 
„KaRaN” 

62-800 Kalisz
ul. Graniczna 1
tel./fax: (62) 764-22-60
osrodek.karan-kalisz@o2.pl
kier. aneta Lis-Kotowska

Czynne: pon., śr., pt. 11.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 9 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Psychoterapia grupowa
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków  

w moczu – bezpłatnie
8. Placówka posiada telefon zaufania: (62) 764-22-60, 

czynny: w godzinach pracy placówki 
9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów 

detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
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10. Placówka prowadzi program profilaktyzno-leczniczy 
dla osób uzależnionych lub używających szkodliwie, 
skierowanych do programu w związku z art. 72 ust. 1 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

NZOZ Poradnia Terapii 
uzależnień  
i Współuzależnienia

62-800 Kalisz 
ul. Lipowa 5
tel/fax.: (62) 767-20-57
e.antczak@gmail.com
spec. elżbieta antczak

Czynne: pon.-czw. 8.00-20.00, pt. 8.00-16.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18. r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• udział w programie podstawowym dla osób  

uzależnionych
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia grupowa

4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem opieki  

społecznej
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
6. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

•  Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 
–  bezpłatnie

7. W placówce funkcjonuje grupa Na, czw. godz. 
18.00-20.00

6. Placówka wystawia skierowania do oddziałów  
detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Fundacja  
„Bread of Life”
Punkt konsultacyjny

62-800 Kalisz
ul. Śródmiejska 24a
tel.: (62) 767-32-05
       506-091-772
terapeuta@breadoflife.pl
www. breadoflife.pl
kier. Tomasz Jerzyk

Czynne: pon. 14.00-19.00, wt.,pt. 12.00-17.00,  
śr. 12.00-18.00, czw. 12.00-19.00
1. Przyjmowani pacjenci od 10 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
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6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomo-

cy społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrą

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej sub-

stancji psychoaktywnej – bezpłatnie
9. Tel. Zaufania (62) 767-32-05, czynny w godz. 

pracy placówki
10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów  

detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Poradnia Leczenia 
uzależnień  
i Współuzależnień

62-600 Koło
ul. PCK 8 
tel./fax: (63) 261-07-07
pluiw@op.pl
kier. Róża Bartela

Czynne: pon.-pt. 8.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty zapobiegania nawrotom

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomo-
cy społecznej

• Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki i Pomo-
cy Rodzinie 

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Lekarzem ogólnym

8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów  
detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

9. Placówka prowadzi program profilaktyczno-lecz-
niczy dla osób uzależnionych lub używających 
szkodliwie, skierowanych do programu w związku z 
art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
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młodzieżowe 
Centrum Profilaktyki 
„alternatywa”

64-100 Leszno
ul. Jana Pawła II 6
tel.: (65) 529-74-94
fax: (65) 529-79-29
nasza@alternatywa.leszno.pl
www.alternatywa.leszno.pl
dyr. Helena Strzałkowska

Czynne: pon.-pt. 8.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13 do 22 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Warsztaty rozwoju osobistego 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Warsztaty 

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Grupy socjoterapeutyczne

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
• Współpraca ze szkołą, sądem, opieką społeczną

Poradnia Profilaktyki 
i Terapii NZOZ 
„mONaR”

64-100 Leszno
ul. Przemysłowa 27
tel./fax: (65) 520-41-43
monar-l-no@o2.pl
kier. Halina Jędrzejewska

Czynne: pon. 8.00-20.00, wt.-pt. 8.00-19.00, 
sob. 9.00-13.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13 do 60 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące  

do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomo-

cy społecznej
• Współpraca z kuratorami Sądu Rejonowego

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem klinicznym

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

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków  

w moczu – bezpłatnie
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10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów 
detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

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

SPZOZ Ośrodek 
Profilaktyki i Terapii 
uzależnień w Ostrowie 
Wielkopolskim

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Szkolna 24
tel.: (62) 735-09-87
fax: (62) 735-21-63
opitu@ostrow-wlkp.pl
kier. Hanna Rozbicka-Winiecka

Czynne: pon.-pt. 8.00-19.00, sob., ndz.  
8.00-14.00 – zajęcia warsztatowe
1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do 

leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Lekarzem neurologiem

7. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

8. W placówce funkcjonuje grupa anonimowych 
Narkomanów, spotkania poza SPZOZ

9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów  
detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

10. Placówka prowadzi program profilaktyczno-
leczniczy dla osób uzależnionych lub używającyh 
szkodliwie, skierowanych do programu w związku 
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii
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Zespół Poradni 
Psychologiczno-
Psychiatrycznych 
Poradnia Leczenia 
uzależnień  
i Współuzależnień 
od Środków 
Psychoaktywnych

*dane z roku 2009

64-920 Piła 
al. Wojska Polskiego 43
tel.: (67) 215-62-75
kier. Liliana Skorupska

Czynne: pon., śr,. 8.00-15.00, wt, czw., 12.00-16.00, 
pt. 8.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym: 

• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Warsztaty aktywizacji zawodowej
• Grupy wyłącznie dla uzależnionych kobiet

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Lekarzem ogólnym

8. Placówka prowadzi badania na:
• Zakażenie HIV
• Zakażenie HCV
• Zakażenie HBV

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

10. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej 

substancji
11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów 

detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
12. Placówka prowadzi program profilaktyczno-lecz-

niczy dla osób uzależnionych lub używających 
szkodliwie, skierowanych do programu w związku  
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narko-
manii
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Przychodnia Leczenia 
uzależnień  
i Współuzależnień 

63-100 Śrem
ul. mickiewicza 5
tel./fax: (61) 282-80-16
pluiw@vp.pl
kier. Bożena maciek-Hościło

Czynne: pon., wt., czw. 11.00-20.00,  
śr. 10.00-20.00, pt. 11.00-14.00, pierwsza sob. 
miesiąca 17.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 
społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

8. Placówka posiada telefon zaufania: (61) 282-80-16, 
czynny pon. 11.00-15.00, śr. 10.00-19.00, czw., 
pt. 9.00-13.00

9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów  
detoksykacyjnych 

NZOZ Ośrodek Terapii 
i Promocji Zdrowia 
Psychicznego 
Poradnia Terapii 
uzależnień 
od Substancji 
Psychoaktywnych

64-500 Szamotuły
ul. Szczuczyńska 15
tel./fax: (61) 639-56-57
krystyna.akra@vp.pl
kier. Krystyna Goliwąs

Czynne: pon.,wt 10.00-15.00, śr. –pt 16.00-20.00, 
sob. 8.00-13.00
1. Przyjmowani pacjenci od 17 do 50 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące  

do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia indywidualna

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
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• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-
nych związanych z przyjmowaniem narkotyków

• Psychoterapia indywidualna
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem pomo-
cy społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Lekarzem neurologiem

8. Placówka prowadzi badania lub wystawia skiero-
wania na:
• Badania stwierdzające zakażenie HIV
• Badania stwierdzające zakażenie HCV
• Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

– bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej  

substancji psychoaktywnej – płatnie
10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów  

detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
11. Placówka prowadzi program profilaktyczno-lecz-

niczy dla osób uzależnionych lub używających 
szkodliwie, skierowanych do programu w związku z 
art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

NZOZ Poradnia 
Leczenia uzależnień 
„Centrum u”

62-300 Września
ul. Witkowska 3
tel./fax: (61) 436-21-46
            602-742-518
trawinscy@onet.pl
kier. adam Trawiński

Czynne: pon.-pt. 9.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące  

do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem pomo-

cy społecznej
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem

7. Placówka prowadzi badania na:
• Zakażenie HIV
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8. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzające zakażenie HIV

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

– bezpłatnie
10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów  

detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Szpital Powiatowy 
im. alfreda 
Sokołowskiego
Poradnia Leczenia 
uzależnień w Złotowie

77-400 Złotów
ul. Szpitalna 28
tel. (67) 263-22-33
ordynator andrzej Tandeck 

Czynne: pon.-pt. 16.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do le-

czenia
• Grupy zapobiegania nawrotom

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
6. Placówka prowadzi badania na:

• Zakażenie HIV
• Zakażenie HCV
• Zakażenie HBV

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

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w mo-

czu – bezpłatnie
• umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej sub-

stancji – bezpłatnie
9. Placówka wystawia skierowania do oddziałów de-

toksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

oddziały/pododdziały detoksykacyjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Wojewódzki Zakład 
Opieki Psychiatrycznej  
w Sokołówce

62-840 Koźminek 
Sokołówka 1
tel.: (62) 763-72-13 
Dariusz Sobczak

1. Przyjmowani pacjenci w wieku od 18 r.ż.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta 

do dalszego leczenia
3. metoda detoksykacji

• klonidyna
• Inne: objawowe

4. Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjne-
go – 14 dni/BZD do 8 tyg.

5. Jest grupa wstępna i udział w niej jest obowiązkowy
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6. Placówka prowadzi nieodpłatne badania na:
• Zakażenie HIV
• Zakażenie HCV
• Zakażenie HBV

placówki stacjonarne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

NZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Resocjalizacyjny 
„mONaR”  
w Nowolipsku

63-313 Chocz
Nowolipsk 61
tel./fax: (62) 741-53-02
monar@post.pl
www.nowolipsk.pl
kier. Bogusława Bączkowska

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 50
2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 50 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi
5. Ośrodek przyjmuje osoby uzależnione od: 

• Środków pobudzających
• Halucynogenów
• Opiatów
• mieszane 

6. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12-24 miesiące (długoterminowe)

7. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej

8. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe

9. Placówka prowadzi badania na:
- Zakażenie HIV
- Zakażenie HCV
- Zakażenie HBV

10. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

11. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

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

13. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów 
po ukończonym leczeniu

14. Inne: hodowla koni huculskich, uprawa warzyw, 
trening samoobsługi i umiejętności społecznych, 
stolarstwo, kuźnia-metaloplastyka, renowacja 
starych samochodów, mechanika samochodowa, 
blacharstwo, lakiernictwo, renowacja mebli, piłka 
nożna, siatkówka, koszykówka, wspinaczka górska i 
jaskiniowa (kursy)
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NZOZ Katolicki 
Ośrodek Wychowania 
i Terapii uzależnień 
Caritas archidiecezji 
Poznańskiej 
„Wierzenica”

62-006 Kobylnica
Wierzenica
ul. Wierzenicka 12
tel./fax: (61) 815-99-81
osrodek@wierzenica.org
www.wierzenica.org
kier. ks. Waldemar Twardowski

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 24
2. Przyjmowani pacjenci od 14 do 21 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-24 miesiące (długoterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób  

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
7. Placówka prowadzi badania na:

- Zakażenie HIV
- Zakażenie HCV
- Zakażenie HBV

8. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

9. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

10. Inne: nauka umiejętności przydatnych w życiu, 
sport, warsztaty teatralno-filmowe

11. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu pacjentów po ukończonym leczeniu.

SPZOZ Wojewódzki 
Szpital dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych 
„Dziekanka”  
Oddział Leczenia 
uzależnień

62-200 Gniezno
ul. Poznańska 15
tel.: (61) 423-85-98
             423-85-99
fax: (61) 426-11-18 
olu-gniezno@go2.pl
www.dziekanka.net
kier. H. Nowik

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 40
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje osoby uzależnione od: 

• alkoholu, 
• hazardu, 
• leków 
• i innych środków psychoaktywnych

5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• Do 6 tyg. (krótkoterminowe)

7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
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• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób 
uzależnionych

• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych

Stowarzyszenie 
„mONaR”  
NZOZ przy 
Wielkopolskim 
Centrum Pomocy 
Bliźniemu  
Ośrodek Rehabilitacji 
dla Osób z 
uzależnieniem 
od Substancji 
Psychoaktywnych

64-610 Rogoźno
Rożnowice 33
tel.: (67) 267-13-53 oddział
      (67) 267-13-33 dyrektor
fax: (67) 267-13-01
info@monar-markot.poznan.pl
www.monar-markot.poznan.pl
dyr. marek Stefaniak

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 28
2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 35 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnio-

nych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów 
po ukończonym leczeniu

10. Dodatkowo: hodowla trzody chlewnej, uprawa 
wierzby energetycznej, kursy zawodowe, sport, 
arteterapia, kowalstwo artystyczne, stolarstwo
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Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny
„mONaR”

64-610 Rogoźno
Rożnowice 34
tel.: (67) 261-08-52
fax: (67) 261-05-22
biuro.monar@wp.pl
z-ca kierownika ds mer. Beata 
Witkowska

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 25
2. Przyjmowani pacjenci od 18 do 60 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego (progra-

mów rehabilitacyjnych):
• 12-18 miesięcy (długoterminowe)

6. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej

7. Placówka prowadzi:
• Leczenie psychiatryczne
• Leczenie somatyczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnio-

nych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną 
• Badania na:

- HIV
- HBV
- HCV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

9. Inne: Hodowla zwierząt (6 koni), hipoterapia, nauka 
umiejętności przydatnych w życiu, mechanika 
samochodowa, ogrodnictwo, stolarstwo, prace 
remontowo-budowlane, muzykoterapia, zajęcia in-
formatyczne, ćwiczenia umiejętności rodzicielskich, 
zajęcia rozwojowe dla dzieci pacjentów

placówki prowadzące badania na obecność HiV

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Wojewódzka 
Stacja Sanitarno-
epidemiologiczna  
w Poznaniu
Laboratorium 
mikrobiologii  
i Parazytologii

61-734 Poznań
ul. Nowowiejskiego 60
tel.: (61) 854-49-02
fax: (61) 854-49-10
lmp@wssepoznan.pl
www.wsse-poznan.pl
dyr. andrzej Trybusz

Czynne: pon.-pt. 8.00-15.00
Punkt poboru krwi: pon.-pt. 8.00-11.00

• Badanie płatne
• Test anonimowy 

Wojewódzki 
Szpital Zespolony 
Zakład Diagnostyki 
Laboratoryjnej

62-800 Kalisz
ul. Poznańska 79
tel./fax: (62) 767-72-45
www.szpitalkalisz.pl
dyr. Wojciech Grzelak

Czynne: pon.-pt. 7.15-13.30 
• Badanie płatne
• Test anonimowy
• Osoby zgłaszające się do placówki mogą wyko-

nać badania stwierdzające zakażenie HCV i HBV



województwo wielkopolskie

199

programy leczenia substytucyjnego

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Centrum Profilaktyki 
uzależnień 

61-745 Poznań 
ul. marcinkowskiego  21
tel.: (61) 855-73-54
kier. andrzej Kobus

Placówka ambulatoryjna
W ramach programu placówka zapewnia:

• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.
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województwo zAcHodniopoMoRskie

placówki ambulatoryjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

SPZOZ
Centrum 
Psychiatryczne 
„Zdroje”
Poradnia dla Osób 
uzależnionych 
od Środków 
Psychoaktywnych 

71-210 Szczecin 
ul. Żołnierska 55
tel.: (91) 487-60-70
       wew. 116
fax: (91) 487-26-49 
poradnian@szpital-zdroje.
szczecin.pl
kier. dr n. med.  
Karolina Korwin-Piotrowska

Czynne: pon.-pt. 7.30-15.00, sob.-ndz. 8.45-10.45  
– dyżur metadon
1. Przyjmowani pacjenci od 17 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Program leczenia substytucyjnego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Psychoterapia rodzinna i małżeńska

4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomo-

cy społecznej
• Porady, pracownik socjalny

5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem

6. Placówka wystawia skierowania do oddziałów de-
toksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

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

Poradnia Profilaktyki 
i Terapii uzależnień 
„mONaR”

70-305 Szczecin
ul. małkowskiego 9/2
tel./fax: (91) 433-46-10
admin@monarszczecin.strefa.pl
www.monarszczecin.strefa.pl
kier. anna Wierzchoń

Czynne: pon. 10.00-19.00, 19.00-21.00 – grupa dla 
osób po ukończonym leczeniu, wt., śr., 10.00-17.00,  
czw., pt. 10.00-20.00
1. Przyjmowani pacjenci od 13 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Interwencje kryzysowe, kierowanie do innych 

placówek
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Warsztaty psychoedukacyjne

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Poradnictwo, interwencja kryzysowa, psychotera-

pia indywidualna
5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:

• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-
nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
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6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomo-

cy społecznej
• Party projekt

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Psychologiem

8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 

9. Grupa Na wt. 18.00-20.00
10. Placówka posiada telefon zaufania: (91) 433-46-10, 

czynny pon. 10.00-19.00, wt.-pt. 10.00-17.00
11. Placówka wystawia skierowania do ośrodków 

rehabilitacyjnych

Zachodniopomorski 
Oddział Towarzystwa 
Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci uzależnionych 
„Powrót z u” 

70-503 Szczecin
ul. Szczerbcowa 1
tel/fax: (91) 488-83-55
powrotzuszczecin@interia.pl
www.free.nqo.pl/powrotzusz-
czecin
kier. Wiesława Cegłowska 

Czynne: pon. 14.00-20.00, wt. 13.00-18.00, śr. 
14.00-19.00, czw. 14 00-20.30, pt.13.00-17.00
1. Przyjmowani pacjenci od 10 do 35 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna  

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Współpraca z miejscowym systemem opieki 

społecznej
5. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
• Psychologiem

6. Placówka posiada telefon zaufania: (91) 488-83-55, 
czynny pon.-pt. 12.00-20.00

7. Placówka wystawia skierowania do oddziałów 
detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Ośrodek Leczenia 
uzależnień  
w Świnoujściu 
Poradnia Terapii 
uzależnienia 
od Substancji 
Psychoaktywnych

72-600 Świnoujście 
ul. Jana z Kolna 12
tel.: 504-126-578
www.osrodek.swinoujscie.pl
kier. aneta Całus

Czynne: pon.-pt. 7.30-18.00
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Psychoterapia grupowa podstawowa
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące  

do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem od narkotyków
• edukacja, profilaktyka HIV/aIDS 

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
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4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Psychoterapia grupowa ponadpodstawowa

5. Dla młodzieży zagrożonej od narkotyków oraz ich 
rodzin i opiekunów:
• Program terapeutyczno-profilaktyczny

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem opieki  

społecznej
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
• Lekarzem ogólnym

NZOZ Ośrodek 
Profilaktyki i Terapii 
uzależnień dla Dzieci 
i młodzieży

75-612 Koszalin
ul. Zwycięstwa 168
tel./fax: (94) 341-01-01
ptznkoszalin@gmail.com
dyr. Włodzimierz Wawrzynowski

Czynne: pon.-pt. 10.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Współpraca z miejscowym systemem opieki 
społecznej

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą

8. Placówka wystawia skierowania na:
• badania stwierdzające zakażenie HBV

9. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Na obecność metabolitów narkotyków  

w moczu – płatnie
10. Placówka posiada telefon zaufania: (94) 341-01-01, 

czynny w godz. pracy placówki
11. Placówka wystawia skierowania do oddziałów 

detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych
12. Placówka prowadzi program profilaktyczno-lecz-

niczy 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
Oddział w Koszalinie

75-612 Koszalin
ul. Zwycięstwa 168
tel./fax.: (94) 341-01-01
ptznkoszalin@gmail.com
przew. ewa Proch-masłowska

Czynne: pon.-pt. 10.00-18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do 

leczenia
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Inne: Psychoterapia grupowa dla młodzieży za-

grożonej uzależnieniem od narkotyków, działania 
profilaktyczne dla osób zagrożonych oraz ekspe-
rymentujących, konsultacje, grupy wsparcia

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do 
leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowot-

nych związanych z przyjmowaniem narkotyków
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:

• Poradnictwo
7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:

• Lekarzem psychiatrą
8. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:

• Na obecność metabolitów narkotyków w moczu 
– płatnie

9. Placówka posiada telefon zaufania: (94) 341-01-01, 
czynny w godz. pracy placówki

10. Placówka wystawia skierowania do oddziałów de-
toksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

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

Punkt Konsultacyjny 
Odział Terenowy 
PTZN w Szczecinku

78-400 Szczecinek 
ul. 9 maja 12 II piętro p. 16
tel./fax.: (94) 372-20-89
lancman@wp.pl
koordynator małgorzata 
Lancmańska

Czynne: pon.-wt. 15.00-19.00, pt. 13.00-16.00
1. Przyjmowani pacjenci niezależnie od wieku
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia indywidualna 
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do  

leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 
• Grupy wsparcia/edukacyjne
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4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Warsztaty rozwoju osobistego

5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych  
do leczenia:
• edukacja dotycząca ograniczania szkód  

zdrowotnych związanych z przyjmowaniem 
narkotyków

6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
• Inne: psychoedukacja, socjoterapia

7. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Psychologiem, specjalistą terapii uzależnień, 

psychoprofilaktykiem, pedagogiem
8. Placówka wystawia skierowania do oddziałów  

detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Punkt Konsultacyjny 
PTZN
Oddział Terenowy  
w Wolinie

72-510 Wolin
ul. Kolejowa 1
tel.: 0-609-803-521
pknar@wp.pl
przew. Grażyna Laskowska

Czynne: wt. 15.30-17.30, sob. 15.00-17.00
1. Przyjmowani pacjenci od 12 r.ż.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:

• Poradnictwo 
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wstępne/edukacyjne, motywujące  

do leczenia
• Warsztaty rozwoju osobistego

3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo 

4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
• Poradnictwo

5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy 

społecznej
• Psychoedukacja – indywidualnie, grupy-warsztaty 

psychoedukacyjne dla młodzieży zagrożonej 
narkomanią

6. Placówka posiada telefon zaufania: 609-803-521, 
czynny całodobowo
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oddziały/pododdziały detoksykacyjne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Oddział 
Psychiatryczny ZOZ 
Kołobrzeg

* dane z roku 2007

78-100 Kołobrzeg
ul. Łopuskiego 33
tel.: (94) 353-02-59
             353-02-29
fax: (94) 352-39-82
szpital@zoz.kolobrzeg.pl
www.zoz.kolobrzeg.pl
dyr. Janusz Olszewski

1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
2. Placówka posiada program motywowania pacjenta 

do dalszego leczenia
3. metoda detoksykacji:

• klonidyna
• objawowa

4. Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjne-
go – 11-21dni

5. Jest grupa wstępna
6. Grupa wstępna jest obowiązkowa
7. Placówka prowadzi nieodpłatne badania na:

• Zakażenie HIV
• Zakażenie HCV
• Zakażenie HBV

placówki stacjonarne

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

NZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Postresocjalizacyjny 
Stowarzyszenia 
„Solidarni Plus”

76-020 Bobolice
Darżewo 6
tel./fax: (94) 318-37-95
osrodekwdzierzewie@interia.pl
www.osrodekwdzierzewie.pl
dyr. Stanisław Babiński

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 35
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-18 miesiące (długoterminowe)
• 8 tygodni – program terapeutyczno-motywacyjny 

dla osób od 16 do 35 r.ż.
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualna dla rodzin osób 

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

9. Inne: hodowla trzody chlewnej, drobiu, uprawa 
kwiatów i krzewów ogrodowych, piłka nożna, 
siatkówka, tenis stołowy, turystyka górska i 
kajakarstwo
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NZOZ „mONaR”
Ośrodek 
Rehabilitacyjno- 
-Readaptacyjny 

73-150 Łobez
Grabowo 1
tel.: (91) 397-50-00
fax: (91) 397-09-02
monar_grabowo@tlen.pl
www.grabowo.org.pl
kier. W. Dopierała

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-18 miesięcy (średnioterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (poza terenem ośrodka)
- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka wystawia skierowania na:
- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

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

10. Inne: gotowanie, naprawy i remonty, obsługa 
komputera, nauka j. angielskiego, piłka nożna, 
siatkówka, koszykówka, spływy kajakowe, ścianka 
wspinaczkowa, jazda na łyżwach

NZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno 
-Readaptacyjny 
„mONaR”
w Kamieniu 
Rymańskim

78-125 Kamień Rymański
Kamień Rymański 5
tel.: (94) 358-32-49
fax. (94) 358-33-91
kamrym5@wp.pl
kier. marta Słowik-mateuszów

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 40
2. Przyjmowani pacjenci od 14 do 22 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Placówka przyjmuje matki uzależnione wraz  

z dziećmi
5. Czas trwania programów rehabilitacyjnych:

• 3-6 miesięcy (krótkoterminowe)
• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)

6. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej

7. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Badania lub wystawia skierowania na:

- Badania stwierdzające zakażenie HIV
- Badania stwierdzające zakażenie HCV
- Badania stwierdzające zakażenie HBV



województwo zAcHodniopoMoRskie

207

*dane z roku 2009

• Leczenia psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (na terenie ośrodka)
- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

9. Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczni-
czy dla osób uzależnionych lub używających szko-
dliwie, skierowanych do programu w związku z art. 
72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

10. Inne: ścianka wspinaczkowa, uprawa roślin, hodow-
la zwierząt, nauka umiejętności przydatnych w ży-
ciu, rozwijanie zainteresowań muzycznych (program 
HIP-HOP Narkotykom Stop)

NZOZ PTZN Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny dla 
młodzieży  

Czcibór-Rudki 
78-600 Wałcz
tel.: 500 166 280
      500 166 290
z-ca dyr. Zdzisław Jankowski

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 50
2. Przyjmowani pacjenci od 8 do 17 r.ż.
3. Placówka tylko dla mężczyzn
4. Ośrodek przyjmuje osoby uzależnione od: 

• Środków pobudzających
• Substancji wziewnych

5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12-24 miesiące (długoterminowe)

6. model pracy placówki oparty jest na:
• Społeczności terapeutycznej

7. Placówka prowadzi:
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób  

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych

8. Naukę szkolną na poziomie szkoły:
- podstawowej (na terenie ośrodka)
- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)

9. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

10. 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

11. Placówka przyjmuje osoby z tzw. „podwójną diagnozą”
12. Inne: uczestnictwo w drobnych remontach placówki  

i naprawa jej sprzętu pod nadzorem konserwatora
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NZOZ Stowarzyszenia 
„mONaR” Ośrodek  
w Babigoszczy

72-122 Łoźnica
Babigoszcz 19
tel./fax: (91) 418-93-60
babigoszcz@monar.org
www.babigoszczmonar.org
kier. mirosław Chlebosz

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 40
2. Przyjmowani pacjenci od 15 do 25 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (nauczanie pozaszkolne)
- gimnazjalnej (nauczania pozaszkolne)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

8. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjentów 
po ukończonym leczeniu

9. Dodatkowo: Terapia aRT

Ośrodek 
Rehabilitacyjno 
Readaptacyjny dla 
młodzieży  

Czcibór-Rudki 
78-600 Wałcz
tel.: 500 166 280
      500 166 290
www. ptzn.org.pl
p.o. z-ca dyr. Zdzisław 
Jankowski

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 50
2. Przyjmowani pacjenci od 7 do 17 r.ż
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 12-24 miesięcy (długoterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:

• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnio-

nych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- podstawowej (na terenie ośrodka)
- gimnazjalnej (na terenie ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)

7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

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

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania do 
hostelu lub mieszkania readaptayjnego pacjentów 
po ukończonym leczeniu

10. Inne: zajęcia rozwojowe, artystyczne, sportowe, 
muzyczne, terapia zajęciowa
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NZOZ „mONaR”  
– marianówek 
Ośrodek 
Rehabilitacyjno-  
-Readaptacyjny 

78-123 Siemyśl Wszemierzyce 1
tel./fax.: (94) 351-25-63
tel.: (94) 351-22-70
marianowek@o.2.pl
www.marianowek.prv.pl
kier. adam Lewicki

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 72
2. Przyjmowani pacjenci w wieku od 16 do 23 r.ż.
3. Placówka koedukacyjna
4. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi
5. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 7-12 miesięcy (średnioterminowe)
6. model pracy placówki oparty jest na:

• Społeczności terapeutycznej
7. Placówka prowadzi:

• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnio-

nych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
• Kursy zawodowe
• Naukę szkolną na poziomie szkoły:

- gimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- ponadgimnazjalnej (poza terenem ośrodka)
- wyższej (poza terenem ośrodka)

8. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

9. Placówka korzysta z możliwości kierowania  
do hostelu lub mieszkania readaptacyjnego pacjen-
tów po ukończeniu leczenia

10. Inne: hodowla koni, nauka jazdy konnej z certyfika-
tem instruktora jazdy konnej, stolarstwo – papiery 
czeladnicze, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, 
spływy kajakowe, wyprawy w góry, hodowla zwie-
rząt, ogrodnictwo, chór
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NZOZ „Patronka”
Stacjonarny Oddział 
Terapii uzależnień

78-400 Szczecinek
ul. Lelewela 11
tel. (94) 374-01-06
fax. (94) 372-88-53
kontakt@patronka.pl
www.patronka.pl
kier. H. Kzysztopaniś

1. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 17
2. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż
3. Placówka koedukacyjna
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:

• 8 tyg. (krótkoterminowe)
5. model pracy placówki oparty jest na:

• Strategiczno-strukturalnej psychoterapii 
uzależnień

6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla rodzin osób  

uzależnionych
• Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnio-

nych
• Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależ-

nionych
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych

7. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia

placówki prowadzące badania na obecność HiV

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

Samodzielny 
Publiczny Wojewódzki 
Szpital Zespolony 
Poradnia Nabytych 
Niedoborów 
Immunologicznych

71-455 Szczecin
ul. Broniewskiego 12
tel.: (91) 813-93-42
kier. m. Kłys-Rachwalska

Czynne: pon.-pt. 7.00-15.00
• Osoby przyjmujące narkotyki w zastrzykach mogą 

się przebadać bezpłatnie
• Testy nie są anonimowe
• Prowadzone jest poradnictwo przed i po teście.
• Osoby zgłaszające się do placówki mogą wyko-

nać badania stwierdzające zakażenie HCV i HBV

Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny przy 
Granicznej  
Stacji Sanitarno- 
-epidemiologicznej

71-324 Szczecin
al. Wojska Polskiego 160
kier. Renata Opiela

Czynne: pon., śr. 15.15-19.15, pt. 15.15-17.15
• Testy są anonimowe i bezpłatne
• Poradnictwo przed i po teście

Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny  
HIV/aIDS przy PSSe

75-613 Koszalin
ul Zwycięstwa 136 blok B
tel.: (94) 342-40-85 
fax. (94) 342-53-57
lek. med. e. Galińska-Gruchała

Czynne: śr. 15.00-17.30
• Badanie bezpłatne i anonimowe
• Poradnictwo przed i po teście
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programy leczenia substytucyjnego

nazwa placówki dane placówki Godziny pracy i zakres działalności

SPS ZOZ „Zdroje” 71-210 Szczecin, 
ul. Żołnierska  55
tel.: (91) 487-60-70 
kier. Karolina Korwin-
Piotrowska

Placówka ambulatoryjna
W ramach programu placówka zapewnia:

• Wydawanie leków substytucyjnych;
• Konsultacje psychiatryczne;
• Okresowe badanie abstynencji od substancji psy-

choaktywnych innych niż zlecone przez lekarza;
• Psychoterapię indywidualną/grupową dla osób 

uzależnionych;
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• Współpracę z systemem pomocy społecznej.
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wykAz plAcówek pRowAdzącycH Hostele 
i MieszkAniA ReAdAptAcyjne

województwo dolnośląskie

nazwa placówki dane placówki zakres działalności

Hostel 
Postrehabilitacyjny

54-071 Wrocław
ul. Skoczylasa 8
tel./fax: (71) 349-15-56
karan.wroclaw@op.pl
www.karan.pl
Dorota Furtak-Wlazińska

• Hostel – 6 miejsc
• Osoby przyjmowane od 18 r.ż.
• Placówka tylko dla mężczyzn
• Program postrehabilitacyjny obejmujący: pomoc w 

szukaniu pracy, pomoc w uzupełnieniu wykształce-
nia, spotkania indywidualne, możliwość uczestni-
czenia w grupie wsparcia, konsultacje psychiatrycz-
ne, dostęp do pracownika socjalnego

• możliwość korzystania z ambulatoryjnego  progra-
mu   postrehabilitacyjnego

Stowarzyszenie  
„Plus minus”

50-225 Wrocław
ul. Reymonta 8
tel.: (71) 329-10-39
fax: (71) 329-08-96
plus.minus@o2.pl
Katarzyna Jędrzejczak

• Hostel – 15 miejsc
• Osoby przyjmowane od 18 r.ż.
• Placówka koedukacyjna
• Placówka przyjmuje osoby z całej Polski, osoby za-

każone HIV, pierwszeństwo mają osoby bezdomne 
z Wrocławia

• możliwość zamieszkania rodzin z dziećmi
• Program postrehabilitacyjny obejmujący: pomoc w 

szukaniu pracy, pomoc w uzupełnieniu wykształ-
cenia, 

• możliwość korzystania z ambulatoryjnego programu 
postrehabilitacyjnego, grupy anonimowych Narko-
manów, leczenia substytucyjnego

• Placówka zapewnia czasowe miejsce pobytu, opie-
kę lekarza psychiatry, informacje socjalne, osoby 
zamieszkujące w domu same zapewniają sobie 
wyżywienie i płacą za media

województwo kujAwsko-poMoRskie

nazwa placówki dane placówki zakres działalności

Hostel Toruń 87-100 Toruń 
ul. Rynek Nowomiejski 17
tel.: (56) 622-75-34
fax: (56) 623-60-50
fundacjatorun@wp.pl

• Hostel – 7 miejsc
• Przyjmowane są osoby pełnoletnie
• Placówka koedukacyjna
• Placówka przyjmuje osoby po ukończonej terapii z 

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii uzależnień i Współ-
uzależnienia w Toruniu ul. Tramwajowa 2/4, OKTu ul. 
Szosa Bydgoska 1, CmOLu ul. Włocławska

• Program postrehabilitacyjny obejmuje: grupę wspar-
cia, konsultacje indywidualne, interwencje kryzysowe

• Grupa anonimowych Narkomanów
• możliwość korzystania z ambulatoryjnego programu 

postrehabilitacyjnego 
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województwo luBuskie

nazwa placówki dane placówki zakres działalności

PTZN Oddział 
Terenowy w Zielonej 
Górze

65-090 Zielona Góra
ul. Jelenia 1a
tel./fax: (68) 453-20-00
lopit@interia.pl
www.lopit.org
dyr. Dorota Rybczyńska

• Hostel – 9 miejsc
• Placówka przyjmuje osoby od 18 r.ż.
• Placówka przyjmuje tylko mężczyzn
• Placówka przyjmuje osoby z całej Polski
• Program postrehabilitacyjny obejmujący: pomoc w 

szukaniu pracy, pomoc w uzupełnieniu wykształce-
nia, grupę wsparcia, poradnitwo i konsultacje

• Grupa anonimowych Narkomanów
• ambulatoryjny program postrehabilitacyjny
• Leczenie substytucyjne

NZOZ „anastazis”  
filia Bledzew

*dane z roku 2009

66-340 Przytoczna
tel.: (95) 749-30-29
fax: (95) 749-30-73
strychy@gmail.com
elżbieta Kalmus

• Hostel – 15 miejsc
• Placówka przyjmuje osoby od 18 do 30 r.ż.
• Placówka koedukacyjna
• Placówka przyjmuje osoby z całej Polski
• mogą zamieszkać rodziny z dziećmi, na podstawie 

indywidualnych przypadków
• Program postrehabilitacyjny obejmujący: pomoc w 

szukaniu pracy, pomoc w uzupełnieniu wykształce-
nia, grupę wsparcia, program „Powrót”

• Grupa anonimowych Narkomanów
• Nacisk na readaptację społeczną

Ośrodek dla osób 
uzależnionych SP ZOZ 
„NOWY DWOReK”

*dane z roku 2009

66-200 Świebodzin
Nowy Dworek 46
tel./fax: (68) 381-10-91
600-216-943 kierownik
606-894-321  
– pielęgniarki po 15
spzoznd@e7.pl
www.nowydworek.com
dyr. Bolesław Pawlina
 

• Hostel – 25 miejsc
• Placówka przyjmuje osoby od 18 r.ż.
• Placówka koedukacyjna
• Placówka przyjmuje osoby z całej Polski
• mogą zamieszkać rodziny z dziećmi, na podstawie 

indywidualnych przypadków
• Program postrehabilitacyjny obejmujący: pomoc w 

szukaniu pracy, pomoc w uzupełnieniu wykształce-
nia, grupę wsparcia, indywidualną terapię odwyko-
wą, opiekę psychiatryczną i odwykową, hipoterapię

• Grupa anonimowych Narkomanów
• ambulatoryjny program postrehabilitacyjny
• Promowanie zdrowego stylu życia, pomoc w 

osiągnięciu pełnej samodzielności społecznej, 
promowanie zachowań prospołecznych
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województwo łódzkie

nazwa placówki dane placówki zakres działalności

Hostel Readaptacyjny
dla osób 
uzależnionych 
od środków 
psychoaktywnych

93-005 Łódź
ul. Wólczańska 225
tel./fax:(42) 684-23-97
biuro@monar.kebliny.pl
www.hostel-lodz.eu
kier. małgorzata Sioma 

• Przyjmowani pacjenci od 17 r.ż. z całej Polski po 
ukończeniu terapii

• Placówka prowadzi:
         - Terapię indywidualną
         - Terapię grupową (raz w tygodniu)
         - aktywizację zawodową

• Nauka szkolna poza terenem hostelu na poziomie 
szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjal-
nej i wyższej

Fundacja „arka”

*dane z roku 2009

90-552 Łódź 
ul. Kopernika 37
tel../fax: (42) 637-55-59
fundacja.rka@wp.pl
kier. monika Pawlak

• Hostel – 15 miejsc
• Osoby przyjmowane od 18 roku życia
• Placówka koedukacyjna
• możliwość zamieszkania rodzin wraz z dziećmi
• Placówka przyjmuje osoby uzależnione z całej 

Polski – w przypadku wolnych miejsc 
• Program postrehabilitacyjny obejmuje: pomoc  

w poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu 
wykształcenia, grupę wsparcia, kursy zawodowe, 
warsztaty psychoedukacyjne

• Grupa anonimowych Narkomanów
• W placówce można przebywać 18 miesięcy, 16 lat 

doświadczenia

Fundacja „arka” 95-100 Zgierz
ul. Narutowicza 12
tel./fax: (42) 717-10-96
fundacja-arka.zgierz@wp.pl
www.fundacja-arka.org.pl
kier. Nina Kalista

• Hostel – 20 miejsc
• Osoby przyjmowane od 18 roku życia
• Placówka koedukacyjna
• możliwość zamieszkania rodzin wraz z dziećmi
• Placówka przyjmuje osoby uzależnione z całej Polski
• Program postrehabilitacyjny obejmuje: pomoc w 

poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu wy-
kształcenia, grupę wsparcia, interwencje socjalne, 
uzupełnienie dokumentów

województwo MAłopolskie

nazwa placówki dane placówki zakres działalności

małopolski Zespół 
Hosteli Socjalno-
Readaptacyjnych 
Stowarzyszenie monar

32-020 Wieliczka
ul. Sadowa 117a
Tel. 606 203 156
e-mail: wodowska@interia.pl
kier. Joanna Dąbrowska-
Lubertda

• Hostel – 28-30 miejsc
• Osoby przyjmowane od 18 do 45 roku życia
• Placówka koedukacyjna
• Placówka przyjmuje osoby z całej Polski
• możliwość zamieszkania rodzin wraz z dziećmi
• Program postrehabilitacyjny obejmuje pomoc 

w poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu 
wykształcenia, grupę wsparcia, terapię rodzin

• Dodatkowo: mieszkanie readaptacyjne na okres 
roku, pomoc socjalna
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małopolski Zespół 
Hosteli Socjalno-
Readaptacyjnych 
Stowarzyszenie monar

30-694 Kraków
Krzemieniecka 63
Tel. 606 203 156
e-mail: wodowska@interia.pl
kier. Joanna Dąbrowska-
Lubertda

• Hostel – 28-30 miejsc
• Osoby przyjmowane od 18 do 45 roku życia
• Placówka koedukacyjna
• Placówka przyjmuje osoby z całej Polski
• możliwość zamieszkania rodzin wraz z dziećmi
• Program postrehabilitacyjny obejmuje pomoc 

w poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu 
wykształcenia, grupę wsparcia, terapię rodzin

• Dodatkowo: mieszkanie readaptacyjne na okres 
roku, pomoc socjalna

województwo MAzowieckie

nazwa placówki dane placówki zakres działalności

Ośrodek 
Readaptacyjno-
Rehabilitacyjny

05-480 Karczew
anielin 2
tel.: (22) 788-79-44
             779-10-43
fax: (22) 788-13-07
terapia@anielin.pl
www.anielin.pl
kier. Iwona malinowska

• Hostel – 20 miejsc
• Osoby przyjmowane od 18 r.ż.
• Placówka koedukacyjna
• Placówka przyjmuje osoby z całej Polski
• W placówce mogą zamieszkać rodziny z dziećmi na 

podstawie indywidualnych przypadków
• Program postrehabilitacyjny obejmuje: pomoc w 

poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu wy-
kształcenia, grupę wsparcia, wsparcie indywidualne

• Grupa anonimowych Narkomanów
• Poza placówką dostęp do ambulatoryjnego progra-

mu postrehabilitacyjnego, grup aN

Hostel 
Postrehabilitacyjny

03-750 Warszawa
ul. Grodzieńska 65
tel./fax: 618-65-97
karan@karan.pl
www.karan.pl
kier. Bożena Szot

• Hostel – 8 miejsc
• Osoby przyjmowane bez ograniczeń wiekowych
• Placówka koedukacyjna
• Placówka przyjmuje osoby po ukończonym leczeniu 

w placówkach „Karan”
• Program postrehabilitacyjny obejmuje: pomoc w 

poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu wy-
kształcenia, grupę wsparcia, terapię indywidualną

• Poza placówką dostęp do ambulatoryjnego progra-
mu postrehabilitacyjnego

Schronisko  
Dom Readaptacyjny 
Dla młodzieży 
Defaworyzowanej

03-042 Warszawa
ul. marywilska 44a 
tel.: (22) 499-62-68
      (22) 371-45-84
      (22) 676-99-97 w. 18
fax: (22) 614-24-73
monar@cpb.waw.pl
www.cpb.waw.pl
kier. aleksandra Łukasiewicz

• Hostel/schronisko – 25 miejsc
• Placówka przyjmuje osoby od 18 do 26 r.ż.
• Placówka koedukacyjna
• Placówka przyjmuje osoby z całej Polski
• Program postrehabilitacyjny obejmuje: pomoc w po-

szukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu wykształce-
nia, społeczność terapeutyczną, zajęcia edukacyjne, 
warsztaty umiejętności społecznych, poradnictwo, 
opiekę psychologiczną, konsultacje psychologiczne, 
konsultacje lekarskie, konsultacje socjalne

• mieszkańcy mają dostęp do prowadzonego poza 
placówką ambulatoryjnego programu rehabilitacyjnego i 
postrehabilitacyjnego, grupy Na, leczenia substytucyjnego

• Nie jest to typowy hostel, mogą tu także trafiać osoby, 
które przerwały leczenie, czekające na miejsce w ośrodku
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Hostel dla 
uczestników Terapii 
Substytucyjnej

03-042 Warszawa
ul. marywilska 44a 
tel.: (22) 371-45-84
      (22) 676-99-97 w. 18
tel./fax: (22) 614-24-73
cpb@cpb.waw.pl
www.cpb.waw.pl
kier. aleksandra Łukasiewicz

• Hostel – 15 miejsc
• Placówka przyjmuje osoby od 18 r.ż.
• Placówka koedukacyjna
• Placówka przyjmuje osoby z całej Polski
• Program postrehabilitacyjny obejmuje: pomoc  

w poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu  
wykształcenia, grupę wsparcia, konsultacje socjal-
ne, wsparcie indywidualne, program wychodzenia 
z bezdomności

• mieszkańcy mają dostęp do prowadzonego poza 
placówką ambulatoryjnego programu postrehabili-
tacyjnego, grupy Na, leczenia substytucyjnego

• Hostel dla osób bezdomnych umożliwiający im  
leczenie substytucyjne i aRV

Hostel – Powiślańskiej 
Fundacji Społecznej 
Warszawa

00-542 Warszawa
ul. mokotowska 55 lok. 4
tel.: (22) 622-99-09
fax: (22) 625-79-22
mpu@pfs.pl biuro@pfs.pl
www.pfs.pl
kier. małgorzata michałowicz

• Hostel – 7 miejsc
• Osoby przyjmowane od 15 do 20 r.ż.
• Placówka koedukacyjna
• Placówka przyjmuje osoby z całej Polski
• Program postrehabilitacyjny obejmuje: pomoc  

w poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu 
wykształcenia, grupę wsparcia

Hostel 
Postrehabilitacyjny

26-930 Bogucin
Bogucin 81a
tel./fax: (48) 384-82-22
karan@karan.pl
www.karan.pl
kier. Dorota mazur

• Hostel – 7 miejsc
• Osoby przyjmowane od 16 r.ż.
• Placówka tylko dla mężczyzn
• Placówka przyjmuje osoby z ośrodków readapta-

cyjnych Karan
• Program postrehabilitacyjny obejmuje: pomoc 

w poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu 
wykształcenia, pomoc medyczną

Fundacja na rzecz 
Zapobiegania 
Narkomanii „maraton” 
w Głoskowie

*dane z roku 2009

67-200 Głosków
ul. mieszka I 11
tel./fax: (76) 832-25-36
ctrummaraton@master.pl
http://rodzina.fundacja-mara-
ton.waw
kier. maria malczyk

• Liczba miejsc: 15
• Placówka przyjmuje osoby od 18 r.ż.
• Placówka koedukacyjna
• Placówka przyjmuje osoby z całej Polski
• W placówce mogą zamieszkać rodziny z dziećmi
• W ramach placówki prowadzony jest program 

postrehabilitacyjny obejmujący grupę wsparcia
• mieszkańcy mają dostęp do prowadzonego poza 

placówką ambulatoryjnego programu postreha-
bilitacyjnego
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Hostel Readaptacyjny 26-610 Radom
ul. Reja 5/1
tel./fax: (48) 362-20-46
karan@karan.pl
www.karan.pl
kier. Dorota Chmiec

• Hostel – 4 miejsca
• Placówka przyjmuje osoby w wieku od 16 r.ż.
• Placówka koedukacyjna
• Placówka przyjmuje osoby z ośrodków readaptacyj-

nych „Karan”
• Program postrehabilitacyjny obejmuje: pomoc w 

poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu wy-
kształcenia, grupę wsparcia, terapię indywidualną, 
opiekę medyczną

• Dostęp do prowadzonych poza placówką ambulato-
ryjnego programu postrehabilitacyjnego, grupy Na, 
leczenia substytucyjnego

województwo podkARpAckie

nazwa placówki dane placówki zakres działalności

Hostel 
Postrehabilitacyjny

35-064 Rzeszów
ul. Targowa 9a 
tel./fax: (17) 852-86-48
karan@karan.pl
www.karan.pl
Beata Nowicka

• Hostel – 8 miejsc
• Osoby przyjmowane od 16 roku życia
• Placówka tylko dla mężczyzn
• Placówka przyjmuje tylko osoby z ośrodków  

readaptacyjnych „Karan” po terapii
• Program postrehabilitacyjny obejmuje: pomoc w 

poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu wykształ-
cenia, grupę wsparcia, psychoterapię indywidualną, 
konsultacje psychiatryczne, grupę rozwoju osobiste-
go, treningi umiejętności, poradnictwo rodzinne

• mieszkańcy placówki mają dostęp do prowadzonych 
poza placówką leczenia substytucyjnego, ambulato-
ryjnego programu postrehabilitacyjnego i grupy Na

województwo śląskie

nazwa placówki dane placówki zakres działalności

Ośrodek 
Readaptacyjny Śląskiej 
Fundacji Błękitny 
Krzyż

43-384 Jaworze
ul. Dzwonkowa 138
tel./fax: (33) 817-28-38
sekretariat@bk-europe.pl
www.bk-europe.pl 
Danuta Nowak

• Hostel – 25 miejsc
• Osoby przyjmowane od 18 r.ż.
• Placówka tylko dla mężczyzn
• Placówka przyjmuje osoby z całej Polski
• Program postrehabilitacyjny obejmuje: pomoc 

w poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu 
wykształcenia, grupę wsparcia, pomoc terapeuty, 
psychologa, lekarza, pracownika socjalnego

• mieszkańcy hostelu mają dostęp do ambulatoryjne-
go programu postrehabilitacyjnego i grupy Na
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mieszkanie 
Readaptacyjne 
Fundacji „Dom 
Nadziei” Gliwice

*dane z roku 2009

44-100 Gliwice 
ul. Korfantego 14/5
sekretariat@bk-europe.pl
www.domnadziei.pl
Łukasz Herduś

• mieszkanie readaptacyjne – 12 miejsc
• Osoby przyjmowane od 18 roku życia
• Placówka tylko dla mężczyzn
• Placówka przyjmuje osoby z Katolickiego Ośrodka 

„Dom Nadziei” i Ośrodka „Szansa”
• Program postrehabilitacyjny obejmuje: pomoc 

w poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu 
wykształcenia, możliwość terapii indywidualnej  
w poradni

• mieszkańcy hostelu mają dostęp do ambulatoryj-
nego programu postrehabilitacyjnego, grupy Na, 
leczenia substytucyjnego

Górnośląskie 
Stowarzyszenie 
Program „Familia”

44-100 Gliwice
ul. Dolnej Wsi 45a
tel./fax: (32) 270-37-58
czpilu@mp.pl
www.familia.org.pl
kier. Jacek Chałubiński

• Hostel – 10 miejsc
• Osoby przyjmowane od 18 r.ż.
• Placówka koedukacyjna
• Placówka przyjmuje absolwentów programu Cen-

trum Leczenia uzależnień „Familia” w Gliwicach
• możliwość zamieszkania rodzin wraz z dziećmi-

na podstawie indywidualnych przypadków
• Program postrehabilitacyjny obejmuje: pomoc w 

poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu wy-
kształcenia, grupę wsparcia, zajęcia wspierania 
rozwoju talentów

• mieszkańcy hostelu mają dostęp do ambulatoryj-
nego programu postrehabilitacyjnego

• Dodatkowo: mieszkańcami hostelu są osoby, 
które przebyły rehabilitację dla pacjentów z „po-
dwójną diagnozą” prowadzoną przez G.S. Familia

Fundacja  
„Dom Nadziei”
„Kolejny etap”  
Gliwice

*dane z roku 2009

44-100 Gliwice
ul. Kolberga 6/15
tel.: (32) 286-06-23
kier. Ł. Herduś

• mieszkanie readaptacyjne – 8 miejsc
• Przyjmowane osoby od 18 do 25 r.ż.
• Placówka koedukacyjna
• Placówka przyjmuje osoby ze Stowarzyszenia 

Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szan-
sa” Pławniowice

• Program postrehabilitacyjny obejmuje: pomoc 
w poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu 
wykształcenia, grupę wsparcia, terapię indywidu-
alnę, grupę nawrotów

• ambulatoryjny program postrehabilitacyjny  
i grupa Na
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Hostel – „Teen 
Challenge” 
Chrześcijańska misja 
Społeczna Oddział w 
Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. motokrosowa 24
tel./fax: (33) 851-56-68
teenchallengecieszyn@wp.pl
kier. agnieszka Reszka

• Hostel męski – 20 miejsc
• Przyjmowane osoby od 18 r.ż.
• Przyjmowane osoby z całej Polski
• Program postrehabilitacyjny obejmuje: pomoc 

w poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu 
wykształcenia, grupę wsparcia, aN, poradnictwo 
prawne, aktywizację zawodową

• ambulatoryjny program postrehabilitacyjny
• Grupa Na
• Celem hostelu jest pomoc ludziom bezdomnym, 

uzależnionym i opuszczającym zakłady karne

Częstochowskie 
Towarzystwo 
Profilaktyki 
Społecznej Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wychowawczy 
dla młodzieży 
uzależnionej

42-200 Częstochowa 
ul. Rejtana 7b
tel./fax: (34) 363-97-54
kier. Piotr Szlęzak

• Hostel – 12 miejsc
• Przyjmowane osoby od 13 do 20 r.ż.
• Placówka koedukacyjna
• Przyjmowani tylko pacjenci ośrodka
• Program post rehabilitacyjny obejmuje: pomoc 

w poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu 
wykształcenia, grupę wsparcia, kursy zawodowe 
w ramach funduszy unijnych
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województwo świętokRzyskie

Hostel dla 
uzależnionych 
od Substancji 
Psychoaktywnych 
„RIVOTORTO”
przy Ośrodku 
Leczenia uzależnień 
od Środków 
Psychoaktywnych 
„San Damiano”

26-060 Chęciny
ul. Franciszkańska 10
tel./fax: (41) 315-11-40
tel. kom. 664-064-569 
checiny@franciszkanie.pl
www.checiny.franciszkanie. 
kier. mgr arleta Kempka

• Hostel – 11 miejsc
• Przyjmowane osoby od 18 r.ż.
• Placówka koedukacyjna
• Hostel przyjmuje matki uzależnione wraz z 

dziećmi 
• Placówka przyjmuje pacjentów z terenu całej 

Polski
• Czas trwania programu postrehabilitacyjnego:   

do 12 miesięcy 
• Program postrehabilitacyjny obejmujący: pomoc 

w szukaniu pracy, pomoc w uzupełnieniu wy-
kształcenia, grupę wsparcia, terapię indywidual-
ną, konsultacje psychiatryczne,

• Inne: edukacja z zakresu duchowości, przyj-
mowane osoby niezależnie od wyznania, nauka 
umiejętności przydatnych w życiu, współpraca z  
placówką realizującą program leczenia substy-
tucyjnego (metadon), placówkami podstawowej 
opieki zdrowotnej.

Hostel dla uzależnionych 
od Substancji 
Psychoaktywnych, 
„Wspólnota”  przy 
Ośrodku Leczenia 
uzależnień od Środków 
Psychoaktywnych „San 
Damiano”

28 – 230 Połaniec
ul. 11 Listopada 15
tel./fax.: (15) 865-07-38,  
             784-583-558  
oraz 41/315 11 40
e-mail: terapia@franciszkanie.pl      
www.terapia.franciszkanie.pl
kier. mgr arleta Kempka

• Hostel – 11 miejsc
• Przyjmowane osoby od 18 r.ż.
• Placówka koedukacyjna,
• Hostel przyjmuje matki uzależnione wraz z 

dziećmi 
• Placówka przyjmuje pacjentów z terenu całej 

Polski
• Czas trwania programu postrehabilitacyjnego:  do 

6 miesięcy 
• Program postrehabilitacyjny obejmujący: pomoc 

w szukaniu pracy, pomoc w uzupełnieniu wy-
kształcenia, grupę wsparcia, terapię indywidual-
ną, konsultacje psychiatryczne,

• Inne: edukacja z zakresu duchowości, przyj-
mowane osoby niezależnie od wyznania, nauka 
umiejętności przydatnych w życiu, współpraca z  
placówką realizującą program leczenia substy-
tucyjnego (metadon), placówkami podstawowej 
opieki zdrowotnej.

Hostel dla 
uzależnionych 
od Substancji 
Psychoaktywnych, 
Stowarzyszenie 
mONaR

25-639 Kielce
ul. malików 150B
tel.: (41) 367-36-93
hostelmonar150b@o2.pl 
kierownik marek Sochacki

• Hostel – 6 miejsc
• Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż. 
• Placówka koedukacyjna,
• Placówka przyjmuje pacjentów z terenu całej 

Polski
• Dostęp do ambulatoryjnego programu postreha-

bilitacyjnego i grupy anonimowych Narkomanów 
• Program postrehabilitacyjny obejmujący: pomoc 

w szukaniu pracy, pomoc w uzupełnieniu wy-
kształcenia, grupę wsparcia, terapię indywidualną
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województwo wielkopolskie

nazwa placówki dane placówki zakres działalności

Fundacja  
„Bread of Life”

62-800 Kalisz
ul. Śródmiejska 24a
tel.: (62) 767-32-05
       506-091-772
terapeuta@breadoflife.pl
www.breadoflife.pl
kier. Tomasz Jerzyk

• mieszkanie readaptacyjne
• Przyjmowane osoby od 10 do 25 r.ż.
• Placówka koedukacyjna
• Placówka przyjmuje osoby z całej Polski i z Teen 

Challange
• mogą zamieszkać rodziny z dziećmi – na podsta-

wie indywidualnych przypadków
• Program postrehabilitacyjny obejmuje: pomoc 

w poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu 
wykształcenia, grupę wsparcia

województwo zAcHodniopoMoRskie

nazwa placówki dane placówki zakres działalności

 NZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno –
Postresocjalizacyjny 
Stowarzyszenia 
„Solidarni Plus”

76-020 Bobolice
Darżewo 6
tel./fax: (94) 318-37-95
solidarniplus@wp.pl
dyr. Stanisław Babiński

• Hostel – 35 miejsc – program długoterminowy,  
– 10 miejsc – program krótkoterminowy   
„Kapitał Ludzki” – 8-tygodniowy.

• Przyjmowane osoby od 18 do 50 r.ż.
• Placówka koedukacyjna
• Placówka przyjmuje osoby z całej Polski
• W indywidualnych przypadkach mogą zamieszkać 

rodziny z dziećmi
• Program postrehabilitacyjny obejmuje: pomoc 

w poszukiwaniu pracy, pomoc w uzupełnianiu 
wykształcenia, pomoc socjalno-prawną, terapeu-
tyczną, medyczną

• ambulatoryjny program postrehabilitacyjny
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NARKOMANIA
NARKOTYKI – NARKOMANIA
Ogólnopolski Telefon Zaufania

801 199 990
Czynny codziennie 16.00-21.00

Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych  
– 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych – zgodnie  

z taryfą danego operatora

TelefON ZAufANIA  
dlA dZIecI I MłOdZIeżY

116 111
Czynny od poniedziałku do soboty  

w godzinach od 12.00 do 20.00
Linia bezpłatna

Strona internetowa Telefonu  
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży:

www.116111.pl

PORAdNIA INTeRNeTOwA
www.narkomania.org.pl

Gdzie szukać pomocy?

N
arkom

ania – G
dzie szukać pom

ocy?

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Warszawa 2011

2011

VI edycja 2011

VI edycja

Informator na temat placówek udzielających
pomocy osobom z problemem narkotykowym

Poradnie Leczenia  
Uzależnień

Ośrodki 
Rehabilitacyjne

Oddziały 
Detoksykacyjne

Punkty 
Konsultacyjne

Hostele

Badania w zakresie 
HIV/AIDS

Programy leczenia 
substytucyjnego

 ISBN  978-83-934334-0-7
Egzemplarz bezpłatny. Wydano ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

TelefON ZAufANIA  
HIV/ AIdS 

801 888 448 

Czynny całodobowo od poniedziałku  

od 9.00 do soboty do 21.00  

(w niedzielę telefon nieczynny)

Koszt rozmowy z telefonów stacjonarnych  
– za pierwszą minutę według stawek operatora lokalnego. 

NIebIeSKA lINIA
Ogólnopolskie Pogotowie  

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

801 120 002
Czynne od poniedziałku do soboty  

w godz. 8.00-22.00, w niedziele i święta 

– w godz. 8.00-16.00

Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych – 0,29 zł. 
netto, z telefonów komórkowych – zgodnie z taryfą 

danego operatora. 

ZATRZYMAj PRZeMOc
Policyjny Telefon Zaufania 

800 120 148 

Czynny całodobowo 
Linia bezpłatna
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