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„NARKOMANIA – GDZIE SZUKAĆ POMOCY?”

Szanowni Państwo!

Niniejszym przedstawiamy ósmą już edycję informatora „Narkomania – Gdzie szukać pomocy?”. Publikacja, wzorem wersji 
poprzednich,  zawiera informacje o organizacjach, podmiotach  i  placówkach z  terenu całej Polski, udzielających pomocy 
terapeutycznej i wsparcia osobom używającym środków odurzających i substancji psychotropowych, osobom uzależnionym 
oraz ich rodzinom.
Informator, w podziale na województwa, oprócz danych na temat placówek ambulatoryjnych, stacjonarnych, oddziałów 
detoksykacyjnych i placówek prowadzących badania na obecność HIV, zawiera również  wykaz podmiotów prowadzących 
hostele i mieszkania readaptacyjne dla osób, które ukończyły program terapii uzależnienia i potrzebują wsparcia w pełnym 
powrocie do zdrowia. Układ materiału powinien ułatwić również identyfikację placówek przeznaczonych  dla osób z  tzw. 
podwójną diagnozą, programów leczenia substytucyjnego, i programów redukcji szkód. Dane placówek zostały uporządkowane 
ze względu na ich lokalizację, umożliwiając szybkie odnalezienie właściwej placówki na terenie wybranego województwa.
Informator jest również dostępny w formie elektronicznej 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 i współudziału w stałej  aktualizacji danych dostępnych elektronicznie.
Każdy z podmiotów, który pragnie uaktualnić lub dodać nowe dane, proszony jest o kontakt z Działem Profilaktyki i Edukacji 
Publicznej Krajowego Biura. Korespondencję prosimy wysyłać na adres  profilaktyka@kbpn.gov.pl 
Pragniemy jednocześnie zwrócić Państwa uwagę na fakt, że celem niniejszej publikacji jest dostarczenie informacji 
o działających placówkach i zakresie udzielanej przez nie pomocy. Umieszczenie placówki w Informatorze, bazujące na 
danych dostarczonych przez daną jednostkę, nie może być utożsamiane z udzieleniem przez Krajowe Biuro rekomendacji czy 
gwarantowaniem jakości udzielanych usług.
Mamy nadzieję, że nasza publikacja przyczyni się do upowszechnienia informacji na temat różnych form pomocy 
specjalistycznej oraz ułatwi pracę profesjonalistom zajmującym się terapią i leczeniem osób uzależnionych od narkotyków.

Piotr Jabłoński
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Punkt Konsultacyjno-Informacyjny  
ds. Przeciwdziałania Narkomanii

ul. Daszyńskiego 29, Bogatynia
tel.: 75 611 61 63
punkt@bogatynia.pl

Odbiorcy: od 14 do 75 r.ż., również z 
niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, wzrokową, 
słuchową.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, program Fred  
goes net, program Candis.

Przychodnia Zdrowia Psychicznego  
i Terapii Uzależnień ESSERE s.c.

ul. Piastowska 7, Dzierżoniów
tel.: 74 831 58 88
faks: 74 645 82 88
essere@wp.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, 
z problemem narkotykowym i ich rodziny, również 
osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, uzależnieni 
behawioralnie (hazard, Internet, zakupy, praca).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, grupy – wsparcia, edukacyjne, zapobiegania 
nawrotom, warsztaty – rozwoju osobistego, aktywizacji 
zawodowej, lekarz psychiatra.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia, Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze

ul. Wolności 70, Jelenia Góra
tel.: 75 647 33 90, 505 234 337
faks: 75 647 33 90
monar@data.pl
www.monar.biz.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: poradnictwo, profilaktyka, grupy – wsparcia, 
wsparcia/edukacyjne, zapobiegania nawrotom, warsztaty 
rozwoju osobistego i aktywizacji zawodowej, konsultacje 
psychiatryczne, program Fred  goes net, program Candis.

NZOZ BONO Grażyna Bróż. Poradnia Zdrowia 
Psychicznego przyjmująca Osoby z Problemem 
Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

ul. Armii Krajowej 2/11, Kłodzko
tel.: 78 374 59 92
rachwaly@o2.pl

Odbiorcy: od 17 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, uzależnieni 
behawioralnie (hazard, Internet, zakupy, praca, seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, 
farmakologia, edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
poradnictwo, konsultacje psychiatryczne, psycholog, 
psychoterapeuta, oddział detoksykacji, ośrodek rehabilitacji.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Towarzystwa 
Społecznego RAZEM

ul. Grottgera 8, Kłodzko
tel.: 74 865 86 58
oik.klodzko@tlen.pl, www.oik.tsrazem.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, uzależnione behawioralnie 
(hazard, Internet, zakupy, praca, seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, 
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia, Terapii Uzależnień w Legnicy

ul. Chojnowska 81A, Legnica
tel.: 76 723 72 27
faks: 76 723 72 57
legnicaporadnia@monar.org

Odbiorcy: od 12 do 70 r.ż., 
również z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, 
wzrokową, słuchową.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Placówki ambulatoryjne
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Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, utrzymujących 
abstynencję (po leczeniu), rodzin osób używających  
i uzależnionych od narkotyków, redukcja szkód, konsultacje 
lekarskie, diagnostyka metabolitów narkotyków w moczu, 
program Fred  goes net, program Candis.

Centrum Redukcji Szkód  
Poradnia Uzależnień RETURN

ul. Kościuszki 67, Wrocław
tel.: 71 311 24 06
return-return@wp.pl
www.return-wroclaw.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, również 
z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, 
wzrokową, słuchową.

Oferta: pomoc dla – używających narkotyków (nieuzależnionych), 
uzależnionych od narkotyków, utrzymujących abstynencję 
(po leczeniu), rodzin osób używających i uzależnionych od 
narkotyków, redukcja szkód, konsultacje prawne, program 
pracowników ulicznych, stacjonarny program wymiany igieł  
i strzykawek, program Fred  goes net, program Candis.

Poradnia dla Osób Używających Środków 
Psychoaktywnych

ul. Katedralna 4, Wrocław
tel.: 504 134 712, faks: 71 799 89 83
poradniahallelujah@o2.pl, candiswroclaw@gmail.com, 
www.narkotyki.sos.pl, candis.wroclaw.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, również z 
niepełnosprawnością – ruchową, wzrokową.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, program Candis.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia, Terapii Uzależnień dla Młodzieży  
we Wrocławiu

ul. Roosevelta 18A, Wrocław
tel.: 71 788 93 08
faks: 71 788 93 09
roosvelta-monar@wp.pl
www.monar.wrocław.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, również 
z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, 
wzrokową, słuchową.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, konsultacje 
lekarskie, pracownik socjalny, diagnostyka metabolitów 
narkotyków w moczu, telefon zaufania, program Fred  
goes net, program Candis, terapia osób uzależnionych od 
hazardu, Program profilaktyki selektywnej.

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci 
Uzależnionych POWRÓT z U. Oddział Wojewódzki 
we Wrocławiu

ul. Paulińska 16/2, Wrocław
tel.: 71 329 18 22, faks: 71 329 18 22
powrotzuwroclaw@poczta.onet.pl  
www.powrotzu.wroclaw.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich rodziny.

Oferta: poradnictwo, grupy wsparcia/edukacyjne, 
pracownik socjalny MOPS, mediator sądowy.

Stowarzyszenie MONAR  
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna

ul. Trzebnicka 17, Wrocław
tel.: 71 780 01 90, 71 780 67 45
wroclawporadnia@monar.org

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotywowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, grypy – wstępne/edukacyjne, 
motywujące do leczenia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, odpłatnie testy na obecność metabolitów 
narkotyków w moczu.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny 
KARAN. NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej  
– Poradnia

ul. Skoczylasa 8, Wrocław
tel.: 71 349 15 56, faks: 71 349 15 56
biuro@karan.wroc.pl
www.karan.wroc.pl
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Odbiorcy: od 14 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, psychoterapia – indywidualna, grupowa, 
farmakologia, edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
współpraca z lokalnym systemem pomocy społecznej, 
grupy wsparcia/edukacyjne,  interwencja kryzysowa, 
program Candis, konsultacje psychiatryczne.

Stowarzyszenie JESTEM!

ul. H.Sienkiewicza 116/1, Wrocław
tel.: 71 796 33 96
jestem@stowarzyszenie.jestem.org.pl,  
szczygiel.marzena@gmail.com  
www.stowarzyszenie-jestem.org.pl

Odbiorcy: od 14 do 24 r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do 
leczenia, uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od 
narkotyków, terapia rodzinna.

Fundacja PozyTYwka

ul. Gajowicka 164/1, Wrocław
tel.: 713 383 003, faks: 71 361 04 77
biuro@fundacjapozytywka.org.pl  
www.fundacjapozytywka.org.pl

Odbiorcy: od 10 r.ż.

Oferta: pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, rodzin 
osób używających i uzależnionych od narkotyków, telefon 
zaufania 71  338 30 03,  grupa sportowo-terapeutyczna 
dla młodzieży eksperymentującej i uzależnionej, 
warsztaty – umiejętności psycho-społecznych, profilaktyki 
selektywnej dla młodzieży, kompetencji wychowawczych, 
grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu. 
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, 
Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji 
Psychoaktywnych

ul. Warszawska 37A, Zgorzelec
tel.: 571 334 647
faks: 75 775 87 00
stowarzyszenie.subsidium@wp.pl  
www.subsidium.arrakis.pl

Odbiorcy: od 16 r.ż., również osoby z 
niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową.

Oferta: pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, konsultacje 
lekarskie i prawne, pracownik socjalny, stacjonarny 
program wymiany igieł i strzykawek, testy na obecność HIV, 
program Candis, punkt higieniczny, psycholog kliniczny  
– konsultacje, psychoterapeuta.

Placówki prowadzące badania na obecność HIV

Placówki prowadzące badania na obecność HIV

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy 
Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny 
Jeleniogórskiej

ul. Ogińskiego 6, Jelenia Góra
tel.: 75 753 74 09
Godziny pracy
środa 15.00-18.00, piątek 15.00-17.00

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Polskie 
Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Jeleniej Górze.

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Oddziale 
Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

ul. Batorego 4, Wałbrzych
tel.: 74 648 98 87, 74 648 98 51
Godziny pracy
środa 14.30-18.30

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Stowarzyszenie 
PODWALE SIEDEM we współpracy ze Szpitalem im. 
Sokołowskiego.
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Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny

ul. Wszystkich Świętych 2, Wrocław
tel.: 71 356 07 80, www.podwale-siedem.pl

Godziny pracy
poniedziałek: 16.00-20.00, wtorek: 16.00-20.00
środa: 16.00-20.00, czwartek: 16.00-20.00
piątek: 16.00-20.00

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia,  
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień  
we Wrocławiu. Oddział dla Dzieci  
i Młodzieży

Al. Jarzębinowa 14/16, Wrocław
tel.: 71 337 24 07
faks: 71 337 24 08
wroclaw@monar.org

Odbiorcy: od 15 do 20 r.ż., również kobiety w ciąży oraz 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich

Uwagi
W celu zachowania wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
klient przyjmowany jest na 30 minut przed zamknięciem 
punktu.

Instytucja prowadząca placówkę: Stowarzyszenie 
PODWALE SIEDEM w porozumieniu z Wrocławskim 
Centrum Zdrowia SP ZOZ.

Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna, terapia poznawczo-behawioralna, elementy 
strukturalno-strategicznej terapii rodzin.

Oferta: leczenie – somatyczne, psychiatryczne, pomoc dla 
rodzin osób używających i uzależnionych od narkotyków, kursy 
zawodowe poza terenem ośrodka, nauka szkolna na poziomie 
szkoły podstawowej na terenie i poza terenem ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 30.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy, 
7-12 miesięcy.

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych
Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia,  
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień we Wrocławiu. 
Oddział dla Dorosłych w Milejowicach

Milejowice 1A, Żórawina
tel.: 71 316 45 00
faks: 71 316 40 78
milejowice@monar.org  
www.wroclaw-milejowice.monar.org

Odbiorcy: od 28 r.ż., również osoby 
z niepełnosprawnością ruchową.

Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: leczenie somatyczne, pomoc dla osób 
uzależnionych od narkotyków, kursy zawodowe,  
nauka szkolna na poziomie szkoły podstawowej   
i ponadpodstawowej poza terenem ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 40.
Długość programu rehabilitacyjnego: 
7-12 miesięcy.

Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii PRO-MAIND 
w Miłkowie. Oddział Terapii Uzależnień dla Osób 
Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych

Miłków 160, Miłków
tel.: 694 949 317
centrum@leczy.info

Odbiorcy: dla mężczyzn od 24 r.ż., również osoby 
zobowiązane przez sąd do leczenia.

Oferta: społeczność terapeutyczna, model Minnesota, 
badania HIV i HCV, leczenie psychiatryczne, poradnictwo, 
psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych, 
psychoterapia grupowa.
Liczba miejsc w placówce: 10.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy.

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii  
i Rehabilitacji Uzależnień w Mysłakowicach

Czerwony Dworek 5, Mysłakowice
tel.: 75 713 15 37, faks: 75 713 15 37
czerwonydworek@monar.org, www.monar.org.pl
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Odbiorcy: dla mężczyzn od 24 do 45 r.ż., 
również osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia, uzależnieni behawioralnie  
przy współwystępowaniu uzależnienia  
od substancji psychoaktywnych.

Oferta: społeczność terapeutyczna, 
poza terenem ośrodka –  szkoła podstawowa,  
gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa,  
szkoła wyższa, wycieczki, spływy,  
zajęcia sportowe.
Liczba miejsc w placówce: 22.
Długość programu rehabilitacyjnego: 
7-12 miesięcy.

Ośrodek Terapii Uzależnienia  
i Współuzależnienia RADZIMOWICE

ul. Dolna 4, Szklarska Poręba
tel.: 75 717 47 22, faks: 75 717 47 22
radzimowice@radzimowice.pl, www.radzimowice.pl

Odbiorcy: osoby od 18 r.ż., również osoby zobowiązane przez 
sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, seks).
Oferta: model integratywny, terapia Gestalt, terapia 
humanistyczna, elementy – terapii poznawczo-beha-
wioralnej, systemowej terapii rodzin.
Liczba miejsc w placówce: 30.
Długość programu rehabilitacyjnego: 6 tygodni.

Hostele i mieszkania readaptacyjne

Hostele i mieszkania readaptacyjne

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia,  
Terapii, Rehabilitacji Uzależnień we Wrocławiu. 
Oddział Hostel w Milejowicach

Milejowice 1 A, Żórawina
tel.: 71 316 45 00, faks: 71 316 40 78
milejowice@monar.org

Odbiorcy: od 30 r.ż., również małżeństwa, pary, 
osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Oferta pomocy: leczenie psychiatryczne, pomoc dla 
osób utrzymujących abstynencję (po leczeniu), kursy 
zawodowe, nauka szkolna na poziomie szkoły podstawowej 
i ponadpodstawowej poza terenem placówki.

Liczba miejsc w placówce: 15.
Długość programu: 7-12 miesięcy.

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia,  
Terapii, Rehabilitacji Uzależnień

Czerwony Dworek 5, Mysłakowice
tel.: 75 713 15 37, faks: 75 713 15 37
czerwonydworek@monar.org 
czerwonydworek@poczta.onet.pl

Odbiorcy: mężczyźni od 24 do 45 r.ż.

Oferta pomocy: program rehabilitacyjny dla pacjentów 
potrzebujących pomocy w powrocie do prawidłowego 
funkcjonowania w społeczeństwie oraz utrwalenie postaw 
abstynenckich po zakończeniu terapii początkowej.
Liczba miejsc w placówce: 6.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch  
Antynarkotyczny KARAN

ul. Skoczylasa 8, Wrocław
tel.: 71 349 15 56
faks: 71 349 15 56
biuro@karan.wroc.pl
www.karan.wroc.pl

Odbiorcy: mężczyźni od 18 do 45 r.ż., 
również osoby uzależnione behawioralnie.

Oferta pomocy: pomoc – w szukaniu pracy, 
w uzupełnieniu wykształcenia, grupa wsparcia.
Liczba miejsc w placówce: 5.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień dla Młodzieży  
we Wrocławiu

ul. Franklina Roosevelta 18 A, Wrocław
tel.: 71 788 93 09 
faks: 71 788 93 09
roosvelta-monar@wp.pl 
www.monar.wroclaw.pl

Odbiorcy: od 15 do 24 r.ż., również rodzice/rodzice 
z dziećmi (w wyjątkowej sytuacji), małżeństwa/pary, 
uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Oferta pomocy: pomoc – w szukaniu pracy, 
w uzupełnieniu wykształcenia, grupa wsparcia.
Liczba miejsc w placówce: 10.
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Schronisko dla Osób Bezdomnych

Aleja Tysiąclecia 32A, Bolesławiec
tel.: 75 735 25, 22 503 133 473

Odbiorcy: wyłącznie  mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, posiłki, niezbędna odzież.
Liczba miejsc w placówce: 35.

Noclegownia im. Brata Alberta

ul. Legnicka 3, Głogów
tel.: 76 853 38 41

Odbiorcy: wyłącznie  mężczyźni.

Oferta pomocy: noclegownia – kuchnia, możliwość 
sporządzenia posiłku, toaleta, prysznic; ogrzewalnia – 
toaleta, prysznic, ciepłe napoje.
Liczba miejsc w placówce: 6/9.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn  
im. św. Brata Alberta

ul. Grunwaldzka 51, Jelenia Góra
tel.: 75 752 61 22

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: pomoc osobom bezdomnym, które 
podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe 
schronienie, usługi ukierunkowane na wzmacnianie 
aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie 
samodzielności życiowej.
Liczba miejsc w placówce: 46.

Schronisko dla Mężczyzn Seniorów  
im. św. Brata Alberta

ul. Wolności 180, Jelenia Góra
tel.: 75 752 60 12

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: pomoc osobom bezdomnym, które 
podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe 
schronienie, usługi ukierunkowane na wzmacnianie 

aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie 
samodzielności życiowej.
Liczba miejsc w placówce: 23.

Noclegownia

ul. Grunwaldzka 51, Jelenia Góra
tel.: 75 752 61 22

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie osobom bezdomnym, 
tymczasowa pomoc w postaci noclegu.
Liczba miejsc w placówce: 12.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – Ośrodek 
Wsparcia

ul. Grunwaldzka 51, Jelenia Góra
tel.: 75 752 61 22

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni, również osoby 
niepełnosprawne i starsze.

Oferta pomocy: całodobowy pobyt.
Liczba miejsc w placówce: 9.

Noclegownia

ul. Łukasińskiego 57, Kłodzko
tel.: 887 758 887

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni, osoby bezdomne.
Oferta pomocy: schronienie, tymczasowa pomoc 
w postaci noclegu.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Parkowa 1, Lubin
tel.: 76 847 03 33

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: wzmacnianie aktywności społecznej, 
pomoc w uzyskaniu samodzielności życiowej.
Liczba miejsc w placówce: 54.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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Ogrzewalnia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Parkowa 1, Lubin
tel.: 76 847 03 33

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: interwencyjny pobyt w okresie jesienno-
-zimowym. Liczba miejsc w placówce: 15.

Noclegownia

ul. Zaułek 7-9, Nowa Ruda
tel.: 74 872 10 56

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, łazienka, czysta pościel, 
możliwość sporządzenia posiłku, wyprania odzieży.
Liczba miejsc w placówce: 14.

Ogrzewalnia

ul. Wojska Polskiego 13, Oleśnica
tel.: 71 314 21 58

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Schronisko dla Bezdomnych

ul. Spokojna 1, Polkowice
tel.: 76 844 98 77

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 16.

Schronisko św. Brata Alberta dla Mężczyzn

ul. Trzebnicka 28, Szczodre
tel.: 71 399 86 12

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 95.

Integracyjny Dom dla Bezdomnych

ul. Pocztowa 22, Wałbrzych
tel.: 74 847 81 26

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: całodobowe schronienie, jeden gorący 
posiłek dziennie; wsparcie oferowane przez kadrę 
merytoryczną – pracownika socjalnego, instruktora terapii 
uzależnień, psychologa; realizacja kontraktu socjalnego, 
uczestnictwo w grupach motywacyjnych.
Liczba miejsc w placówce: 60.

Integracyjny Dom dla Bezdomnych

ul. Ogrodowa 2a, Wałbrzych
tel.: 78 578 98 42

Oferta pomocy: całodobowe schronienie, jeden gorący 
posiłek dziennie, wsparcie oferowane przez kadrę 
merytoryczną: pracownika socjalnego, instruktora terapii 
uzależnień, psychologa, realizacja kontraktu socjalnego, 
uczestnictwo w grupach motywacyjnych.
Liczba miejsc w placówce: 30.

Schronisko św. Brata Alberta  
dla Kobiet i Matek z Dziećmi

ul. Strzegomska 9, Wałbrzych
tel.: 71 355 44 66

Odbiorcy: kobiety z dziećmi.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 70.

Schronisko Misja Dworcowa

ul. Pomorska 16 B, Wrocław
tel.: 71 321 05 50

Oferta pomocy: schronienie dla kobiet w ciąży 
i matek z dziećmi.
Liczba miejsc w placówce: 15.

Schronisko św. Brata Alberta dla Mężczyzn

ul. Bp. Bernarda Bogedaina 5, Wrocław
tel.: 71 336 70 07

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 115.

Noclegownia św. Brata Alberta  
dla Mężczyzn

ul. Małachowskiego 15, Wrocław
tel.: 71 717 34 25

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 120.

Schronisko dla Kobiet

ul. Gliniana 28/30, Wrocław
tel.: 713 671 415

Odbiorcy: wyłącznie kobiety, również z dziećmi.

Oferta pomocy: schronienie dla bezdomnych 
kobiet i matek z dziećmi, kompleksowa pomoc  
pozwalająca na rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej, 
pomoc – psychologiczna, prawna, pedagogiczna  
i socjalna, aktywizacja życiowa, społeczna.
Liczba miejsc w placówce: 60.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Reymonta 10, Wrocław
tel.: 71 329 08 06

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie dla bezdomnych mężczyzn 
opuszczających zakłady karne.
Liczba miejsc w placówce: 22.

Schronisko

ul. Henrykowska 4, Zgorzelec
tel.: 75 771 77 77

Odbiorcy: bez ograniczeń.
Oferta pomocy:  
opieka stacjonarna (nocleg, posiłki, odzież).
Liczba miejsc w placówce: 56.

Schronisko dla Osób Bezdomnych  
im. św.  S. Faustyny w Żukowicach

Żukowice 139, Żukowice 
tel.: 76 381 43 88
507 161 301

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, wyżywienie, pomoc rzeczowa, 
poradnictwo, praca socjalna, pomoc psychologiczna, 
udzielenie wsparcia.
Liczba miejsc w placówce: 60.
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Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- 
-Konsultacyjna w Bydgoszczy

ul. Św. Trójcy 15, Bydgoszcz
tel.: 52 345 88 88
monarbydgoszcz@o2.pl, www.monar-bydgoszcz.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, również osoby 
z niepełnosprawnością ruchową.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

ul. Gajowa 43, Bydgoszcz
tel.: 52 371 19 08 664 664 337
ptznbyd@op.pl, www.ptzn.org.pl

Odbiorcy: od 9 r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet,  
gry komputerowe, fonoholizm).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od 
narkotyków, terapia rodzinna, farmakologia, konsultacje 
prawne, badania psychologiczne, sesje rodzinne, 
konsultacje psychiatryczne, terapia rodzin, program Fred  
goes net, program Candis, Program Wzmacniania Rodziny.

NZOZ MEDSEVEN

ul. Rzeźnickiego 1D, Bydgoszcz
tel.: 52 343 37 37
faks: 52 343 37 37
poradnia.bydgoszcz@medseven.eu, www.medseven.eu

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotywowym 
i ich rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do 
leczenia, uzależnieni behawioralnie przy występowaniu 
współuzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od 
narkotyków, terapia rodzinna, farmakologia, konsultacje 

prawne, badania psychologiczne, sesje rodzinne, 
konsultacje psychiatryczne, terapia rodzin, badania testowe 
HIV, HCV, HBV, test na obecność metabolitów narkotyków  
w moczu bezpłatnie.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Uzależnień w Bydgoszczy

ul. Bohaterów Kragujewca 11, Bydgoszcz
tel.: 52 361 21 43
poradniamonar@poczta.fm, www.monar.org.pl

Odbiorcy: od 18 do 45 r.ż., z problemem narkotywowym 
i ich rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do 
leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od 
narkotyków, terapia rodzinna, farmakologia, współpraca 
z lokalnym systemem pomocy społecznej, konsultacje 
prawne, badania psychologiczne, sesje rodzinne, 
konsultacje psychiatryczne, spotkania grupy Anonimowych 
Narkomanów.

Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień  
i Współuzależnienia

ul. Szosa Bydgoska 1, Bydgoszcz
tel.: 56 622 68 31, faks: 56 622 28 50
wotuiw@wotuiw.torun.pl, www.wotuiw.torun.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym, uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, 
zakupy, praca, seks, jedzenie).

Oferta: poradnictwo, grupy – wsparcia/edukacyjne, 
zapobiegania nawrotom, warsztaty rozwoju osobistego, 
program Fred  goes net, program Candis, lekarz psychiatra, 
badania stwierdzające zakażenie HIV.

Specjalistyczna Pomoc Rodzinie NADZIEJA

ul. Kamionka 3, Chełmno
tel.: 660 221 547
pomocuzaleznionym@o2.pl, www.poradnia-grudziadz.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Placówki ambulatoryjne
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Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, osób 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, konsultacje,  
program Fred  goes net, Program Wzmacniania Rodzin, 
Szkolna Interwencja Profilaktyczna, grupa wsparcia dla 
rodzin.

Specjalistyczna Pomoc Rodzinie NADZIEJA

ul. Kościelna 1, Grudziądz
tel.: 660 221 547
pomocuzaleznionym@o2.pl, www.poradnia-grudziadz.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, telefon 
zaufania 660 221 547, Program Fred  goes net, Program 
Wzmacniania Rodzin, Szkolna Interwencja Profilaktyczna, 
grupa wsparcia dla rodzin.

Specjalistyczna Pomoc Rodzinie NADZIEJA

ul. Sądowa 6,  Świecie
tel.: 660 221 547
pomocuzaleznionym@o2.pl, www.poradnia-grudziadz.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: program Fred  goes net, Program Wzmacniania 
Rodzin, Szkolna Interwencja Profilaktyczna, Unplugged, 
grupa wsparcia dla rodzin.

Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień  
i  Współuzależnienia

ul. Sądowa 18, Świecie
tel.: 52 330 83 03, faks: 52 33 24 541
sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl  
www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich rodziny, 
również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, uzależnieni 
behawioralnie (hazard, Internet, zakupy, praca, seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, grupowa, 
grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia, 
psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem 
od narkotyków, farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, program leczenia substytucyjnego, współpraca  
z lokalnym systemem pomocy społecznej, badania stwierdzające 
zakażenie HIV, HCV,  HBV, testy na obecność metabolitów 
narkotyków w moczu płatnie i bezpłatnie.

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom

ul. Jęczmienna 10/7, Toruń
tel.: 56 652 23 94, faks: 56 652 23 94
office@tppu.org, www.tppu.org

Odbiorcy: od 12 r.ż., z problemem narkotykowym, 
uzależnieni behawioralnie (Internet).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, 
grupy – wstępne, motywujące do leczenia, edukacja 
dotycząca szkód zdrowotnych, współpraca z lokalnym 
systemem pomocy społecznej, warsztaty umiejętności 
psychospołecznych, psycholog.

Specjalistyczna Pomoc Rodzinie NADZIEJA

ul. 1 Maja 46, Wąbrzeźno
tel.: 660 221 547
pomocuzaleznionym@o2.pl, www.poradnia-grudziadz.pl

Odbiorcy: osoby bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, telefon 
zaufania 660 221 547, Program Fred  goes net, Program 
Wzmacniania Rodzin, Szkolna Interwencja Profilaktyczna, 
Unplagged, grupa wsparcia dla rodzin.

Placówki prowadzące badania na obecność HIV

Punkt Konsultacyjno–Diagnostyczny

ul. Królowej Jadwigi 16, Bydgoszcz

Godziny pracy: 
Wtorek          15:00-17:00, 
Czwartek       15:00-17:00
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Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Fundacja na rzecz 
Zwalczania Chorób Zakaźnych Specjalistyczne Centrum 
„Medica”.

Punkt Konsultacyjno–Diagnostyczny przy 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Bydgoszczy

ul. Kujawska 4, Bydgoszcz
tel.: 52 376 18 00

Godziny pracy
poniedziałek 15.00-19.00, środa 15.00-18.00

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem 
punktu.

Instytucja prowadząca placówkę: Stowarzyszenie 
Wolontariuszy RAZEM.

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy 
Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień  
i Współuzależnienia

ul. Szosa Bydgoska 1, Toruń
tel.: 56 622 68 31
pkd.torun@o2.pl

Godziny pracy
wtorek 15.00-18.00
piątek 14.00-18.00

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Stowarzyszenie 
Wolontariuszy RAZEM.

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych

Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień  
i Współuzależnienia. Całodobowy Młodzieżowy 
Oddział Leczenia Uzależnień

ul. Włocławska 233, Toruń
tel.: 56 621 61 27, 56 622 90 61, faks: 56 622 90 61
sekret_cmolu@wotuiw.torun.pl, www.wotuiw.torun.pl

Odbiorcy: od 14 do 20 r.ż., również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, osoby z zaburzeniami – 
nadpobudliwość psychoruchowa, AIDS, lekkie upośledzenie 

umysłowe, niepełnosprawni ruchowo, uzależnienine 
behawioralnie przy współwystępowaniu uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: nauka umiejętności 
przydatnych w życiu, uprawa roślin, uprawianie sportów, 
udział w wydarzeniach kulturalno-oświatowych.

Oferta: społeczność terapeutyczna, gimnazjum.
Liczba miejsc w placówce: 32.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia  
i Współuzależnienia

ul. Tramwajowa 2/4, Toruń
tel.: 56 623 62 14
faks: 56 623 60 50
sekret_otou@wotuiw.torun.pl, www.wotuiw.torun.pl

Odbiorcy: od 22 do 50 r.ż., również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Podstawy teoretyczne programu: trening umiejętności 
społecznych, zajęcia teatralne, uprawa roślin, warsztaty 
terapeutyczne, siłownia.

Oferta: społeczność terapeutyczna, model Minnesota, 
model behawioralno-poznawczy, dialog motywujący.
Liczba miejsc w placówce: 34.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych
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Hostel dla Uzależnionych od Narkotyków  
po Zakończonej Terapii

ul. Szosa Chełmińska 44/4, Toruń
tel.: 56 652 29 23, fundacjatorun@wp.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż.

Oferta pomocy: pomoc w szukaniu pracy, 
grupa wsparcia, konsultacje indywidualne  
z terapeutą, uczestnictwo w grupach  
samopomocowych.
Liczba miejsc w placówce: 7.
Długość programu: 3-6 miesięcy.

Hostele i mieszkania readaptacyjne

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Polanka 9, Bydgoszcz
tel.: 52 372 22 57

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.
Oferta pomocy: schronienie całodobowe.
Liczba miejsc w placówce: 168.

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Fordońska 422, Bydgoszcz
tel.: 52 343 93 40

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie całodobowe.
Liczba miejsc w placówce: 165.

Schronisko dla Osób Bezdomnych Caritas Diecezji 
Toruńskiej w Chełmży

ul. Polna 20, Chełmża
tel.: 692 135 916

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: sporadycznie – pomoc finansowa  
w postaci zapomogi celowej, w zdobywaniu  
mieszkania, pracy w ramach realizowanych programów  
i projektów.
Liczba miejsc w placówce: 38.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Parkowa 22/24, Grudziądz
tel.: 56 643 30 64

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: całodobowe, tymczasowe 
schronienie oraz usługi ukierunkowane  
na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście  
z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
Liczba miejsc w placówce: 120.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

ul. Waryńskiego 36, Grudziądz
tel.: 56 464 01 90
Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: placówka wielofunkcyjna zapewniająca 
całodobowe schronienie trzem kategoriom klientów, 
tj. bezdomnym kobietom, osobom w kryzysie, osobom 
nietrzeźwym.
Liczba miejsc w placówce: 35.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Parkowa 22/24, Grudziądz
tel.: 56 643 30 64

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: tymczasowa pomoc w postaci miejsca 
noclegowego.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Ogrzewalnia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Jacewska 118, Inowrocław
tel.: 52 357 11 22

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.
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Oferta pomocy: pobyt.
Liczba miejsc w placówce: 15.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

ul. Toruńska 26, Inowrocław
tel.: 52 303 39 27

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: pobyt i wyżywienie.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Jacewska 118, Inowrocław
tel.: 52 357 11 22

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: pobyt i wyżywienie.
Liczba miejsc w placówce: 48.

Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet

ul. Szosa Bydgoska 1A, Toruń
tel.: 56 654 05 43

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: schronienie, pomoc 
socjoterapeutyczna, indywidualne programy  
wychodzenia z bezdomności, wyżywienie,  
pomoc – prawna, pielęgniarska.
Liczba miejsc w placówce: 4.

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn  
w Toruniu

ul. Skłodowskiej Curie, Toruń
tel.: 56 623 33 36

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, praca socjalna, 
reintegracja społeczna i zawodowa,  
pomoc terapeutyczna, indywidualne programy  
wychodzenia z bezdomności.
Liczba miejsc w placówce: 66.

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn  
w Toruniu – Noclegownia

ul. Skłodowskiej Curie, Toruń
tel.: 56 623 28 54

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.
Oferta pomocy: nocleg
Liczba miejsc w placówce: 50.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Płocka 2, Włocławek
tel.: 518 014 557

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 50.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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NZOZ Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Terapii 
Zdrowia Psychicznego RODZINA

ul. Ogrodowa 46, Chełm
tel.: 82 564 36 32
faks: 82 564 36 32
nzozchelm@gmail.com, malgorzatas11111@wp.pl  
www.nzozrodzina-chelm.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, uzależnieni behawioralnie 
(hazard, Internet, praca).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna 
i grupowa, edukacja dotycząca redukcji szkód zdrowotnych, 
konsultacje prawne, współpraca z lokalnym systemem 
pomocy społecznej, lekarz psychiatra, grupa wsparcia.

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Baran Grzegorz

ul. Kościuszki 26, Kraśnik
tel.: 81 884 53 18
faks: 81 884 53 18
nzozotu@wp.pl
www.terapiauzaleznien.com.pl

Odbiorcy: od 13 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, zakupy, praca, seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna i 
grupowa, grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do 
leczenia, psychoterapia grupowa dla młodzieży, edukacja 
dotycząca redukcji zdrowotnych, konsultacje prawne, 
współpraca z lokalnym systemem pomocy społecznej, 
lekarz psychiatra, grupa wsparcia, warsztaty, treningi.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie

ul. Montażowa 16, Lublin
tel.: 81 745 10 10
faks: 81 745 10 10
poradnia.monar.lublin@wp.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, również osoby 
z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, wzrokową.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 

(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, redukcja 
szkód, konsultacje lekarskie i prawne, pracownik 
socjalny, program pracowników ulicznych, inny program: 
Labolatorium Wiedzy Pozytywnej, szkolne superwizje, 
działania profilaktyczno-edukacyjne w szkołach.

Towarzystwo NOWA KUŹNIA.  
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

ul. Samsonowicza 25, Lublin
tel.: 81 443 43 13
nalkowskich@towarzystwo-kuznia.lublin.pl  
www.towarzystwo-kuznia.lublin.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, 
z problemem narkotykowym i ich rodziny,  
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet,  
zakupy, praca, seks, solaria/siłownie).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna 
i grupowa, grupy wstępne/edukacja, psychoterapia 
grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od 
narkotyków, współpraca z systemem pomocy społecznej, 
psychoterapia rodzinna, środowiskowa profilaktyka 
uzależnień, program Fred  goes net, Program Wzmacniania 
Rodzin, lekarz psychiatra, psycholog kliniczny.

SP ZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień

Al. Tysiąclecia 5, Lublin
tel.: 81 532 77 37
faks: 81 463 96 64
osrodek.leczenia.uzaleznien@neostrada.pl  
www.terapia@olu.lublin.pl,  
administracja@olu.lublin.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna i 
grupowa, grupy wstępne/edukacja, psychoterapia grupowa 
dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków, 
współpraca z systemem pomocy społecznej, psychoterapia 
rodzinna, środowiskowa profilaktyka uzależnień, program 
Fred  goes net, Program Wzmacniania Rodzin, lekarz 
psychiatra, badanie stwierdzające zakażenie HIV, HCV, HBV.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Placówki ambulatoryjne
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Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ  
w Lublinie

ul. Karłowicza 1, Lublin
tel.: 81 532 29 79
faks: 81 532 13 82
osrodek.leczenia.uzaleznien@neostrada.pl  
www.olu.lublin.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, 
z problemem narkotykowym i ich rodziny,  
również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, zakupy,  
praca, seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem 
od narkotyków, farmakoterapia, współpraca z lokalnym 
systemem pomocy społecznej, grupy wsparcia/edukacyjne, 
program Candis, program Fred  goes net,  
lekarz psychiatra.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- 
-Konsultacyjna w Łęcznej

Pl. Kościuszki 1/1, Łęczna
tel.: 81 462 87 21, 506 393 443, 
faks: 81 462 87 21
leczna@monar.org

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających 
narkotyków (nieuzależnionych), uzależnionych od 
narkotyków, utrzymujących abstynencję (po leczeniu), 
rodzin osób używających i uzależnionych od narkotyków, 
konsultacje lekarskie, program Fred  goes net, program 
Candis.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Towarzystwa 
Nowa Kuźnia

ul. Legionu Puławskiego 6, Puławy
tel.: 60 279 63 68
puławy@towarzystwo-kuznia.lublin.pl  
www.towarzystwo-kuznia.lublin.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla rodzin osób używających 
narkotyków (nieuzależnionych), Program Wzmacniania 
Rodzin, środowiskowa profilaktyka uzależnień.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki  
i Terapii Uzależnień w Puławach

Aleja Królewska 3A, Puławy
tel.: 81 886 42 36, faks: 81 886 42 36
monar_pulawy@poczta.onet.pl, www.monarpulawy.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, również osoby 
z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, wzrokową.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, utrzymujących 
abstynencję (po leczeniu), rodzin osób używających  
i uzależnionych od narkotyków, redukcja szkód, konsultacje – 
lekarskie, prawne, pracownik socjalny, program pracowników 
ulicznych, stacjonarny program wymiany igieł i strzykawek, testy 
na obecność HIV, Program Wzmacniania Rodzin, inny program: 
pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych (hazard, Internet 
itp.), szybkie testy na obecność HIV, HBV.

Miejskie Centrum Profilaktyki

ul. Norwida 2, Świdnik
tel.: 81 468 77 96, 81 751 77 96, faks: 81 468 77 96
mcpswidnik@interia.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane przez 
sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna 
i grupowa, rodzinna, grupy wstępne/edukacja, psychoterapia 
grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od 
narkotyków, współpraca z systemem pomocy społecznej,  
środowiskowa profilaktyka uzależnień, program Fred goes 
net, Program Wzmacniania Rodzin, lekarz psychiatra,
Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu. 
Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Partyzantów 5, Zamość
tel.: 84 627 16 16, 84 627 11 15, faks: 84 638 42 56
stowarzyszenie@czp-zamosc.pl, www.czp-zamosc.pl

Odbiorcy: od 14 r.ż.
Oferta: pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, konsultacje 
lekarskie, program Fred  goes net, program Candis, grupy 
wsparcia/edukacyjne dla rodzin.

Placówki ambulatoryjne
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Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Punkcie 
Pobrań Przychodni SP ZOZ MSW

ul. Spokojna 3, Lublin
tel.: 81 261 97 14

Godziny pracy
wtorek 16.00-18.30, czwartek 16.00-18.30

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: 
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym 
AGAPE.

Placówki prowadzące badania na obecność HIV

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych

NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych 
od Substancji Psychoaktywnych. Młodzieżowy 
Ośrodek Terapii i Readaptacji „Powrót z U”

ul. Cholewianka 2, Kazimierz Dolny
tel.: 81 88 100 14,  
faks: 81 88 100 14
powrotzu@wp.pl, www.powrotzu.pl

Odbiorcy: od 13 do 18 r.ż., również osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 

terapeutyczna, model Minnesota, terapia poznawczo- 
-behawioralna, dialog motywujący.
Oferta: leczenie psychiatryczne, pomoc dla – używających 
narkotyków (nieuzależnionych), uzależnionych od 
narkotyków, utrzymujących abstynencję (po leczeniu), 
rodzin osób używających i uzależnionych od narkotyków, 
nauka szkolna na poziomie szkoły podstawowej  
i  ponadpodstawowej na terenie ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 30.
Długość programu rehabilitacyjnego: 12-24 
miesiące.

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia,  
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień

ul. Majdan Kozic Dolnych 29, Piaski
tel.: 81 584 70 42
majdan29monar@wp.pl, www.makondo.monar.org

Odbiorcy: od 18 r.ż.

Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: pomoc dla osób uzależnionych od narkotyków.
Liczba miejsc w placówce: 25.
Długość programu rehabilitacyjnego: min. 12-18 
miesięcy.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Kąpielowa 11, Biała Podlaska
tel.: 83 343 85 29

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, środki czystości i dezynfekcji, 
kąpiel, wymiana odzieży, usługi pralnicze.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Ogrzewalnia Dzienna

ul. Kąpielowa 12, Biała Podlaska
tel.: 83 343 85 28

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: 
usługi higieniczne.
Liczba miejsc w placówce: 10.
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Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Wołyńska 69, Chełm
tel.: 82 563 01 12

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: całodobowe schronienie, posiłki, 
pomoc rzeczowa (odzież, obuwie), praca socjalna, terapia 
uzależnień, działania w zakresie aktywizacji zawodowej.
Liczba miejsc w placówce: 58.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn  
w Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych 
Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta  
w Lublinie

ul. Dolna Panny Marii 32, Lublin
tel.: 81 532 75 38, 535 536 891

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie i wyżywienie (3 razy 
dziennie), pomoc rzeczowa i specjalistów.
Liczba miejsc w placówce: 35.

Okresowa Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn 
przy Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych 
Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta  
w Lublinie

ul. Dolna Panny Marii 32, Lublin
tel.: 81 532 75 38, 535 536 890

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, możliwość otrzymania posiłku 
2 razy dziennie, pomoc rzeczowa i specjalistów.
Liczba miejsc w placówce: 30.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Garbarska 17, Lublin
tel.: 81 745 34 70

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, całodzienne wyżywienie, 
pomoc rzeczowa i specjalistów.
Liczba miejsc w placówce: 34.

Sezonowa Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Abramowicka 2F, Lublin
tel.: 81 743 91 11

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, posiłek 2 razy dziennie, 
pomoc rzeczowa i specjalistów.
Liczba miejsc w placówce: 42.

Sezonowa Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Garbarska 17, Lublin
tel.: 81 745 34 70

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, posiłek 2 razy dziennie, 
pomoc rzeczowa i specjalistów.
Liczba miejsc w placówce: 12.

Całoroczna Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Młyńska 8, Lublin
tel.: 81 534 76 20

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, posiłek interwencyjny, pomoc 
rzeczowej i specjalistów.
Liczba miejsc w placówce: 25.

Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet

ul. Bronowicka 3A, Lublin
tel.: 81 745 09 03

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: nocleg, posiłek dwa razy dziennie, 
pomoc specjalistów.
Liczba miejsc w placówce: 15.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

ul. Bronowicka 3, Lublin
tel.: 81 746 41 04

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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Oferta pomocy: schronienie, posiłek interwencyjny 
w dniu przyjęcia, pomoc rzeczowa i specjalistów.
Liczba miejsc w placówce: 15.

Schronisko dla Mężczyzn im. św. Brata Alberta

ul. Rybacka 6, Puławy
tel.: 81 887 48 56

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: pobyt całodobowy, wyżywienie, pomoc 
rzeczowa, doraźne noclegi i gorące posiłki, kąpiel.
Liczba miejsc w placówce: 48.

Schronisko dla Bezdomnych

ul. Brzostówiecka 2, Radzyń Podlaski
tel.: 83 413 17 64

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, możliwość przygotowania 
posiłków we własnym zakresie.
Liczba miejsc w placówce: 21.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. 
Brata Alberta

ul. Orzeszkowej 4, Świdnik
tel.: 81 751 59 08

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, 3 posiłki, pomoc rzeczowa 
i specjalistów.
Liczba miejsc w placówce: 45.
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Przychodnia Terapii Uzależnienia od Środków 
Psychoaktywnych. Przychodnia Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu i Współuzależnienia. Dzienny Oddział Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu

ul. Mieszka I 57/3, Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 720 50 74
faks: 95 720 50 74
otszansa@poczta.onet.pl, www.otszansa.org

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, osoby z problemem 
narkotykowym, uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna 
i grupowa, farmakologia, lekarz psychiatra.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

ul. Bohaterów Westerplatte 10, Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 723 19 99
biuro@tzngorzow.com, www.tzngorzow.com

Odbiorcy: od 12 r.ż., osoby z problemem narkotykowym, 
uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna i 
grupowa, rodzinna, grupy wstępne/edukacja, psychoterapia 
grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od 
narkotyków, współpraca z systemem pomocy społecznej,  
środowiskowa profilaktyka uzależnień.

Ośrodek Zdrowia GRUNWALD

ul. Grunwaldzka 16, Gubin
tel.: 68 451 00 00, grunwald.gubin@gmail.com

Odbiorcy: od 12 r.ż., z problemem narkotykowym, również 
osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, uzależnienine 
behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna 
i grupowa, rodzinna, grupy – wstępne/edukacja, 
zapobiegania nawrotom,  psychoterapia grupowa dla 
młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków, 
współpraca z systemem pomocy społecznej, środowiskowa 
profilaktyka uzależnień,  warsztaty – rozwoju osobistego, 
aktywizacji zawodowej, program Fred  goes net, 
konsultacje psychiatry, psychologa i psychoterapeuty.

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ NOWY 
DWOREK. Poradnia Leczenia Uzależnień Kostrzyn 
nad Odrą

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, Kostrzyn nad Odrą
tel.: 95 728 46 59

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich rodziny, 
również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, uzależnieni 
behawioralnie (hazard, Internet, zakupy, praca, seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, program leczenia substytucyjnego (metadon, 
suboxon), konsultacje prawne, współpraca z lokalnym 
systemem pomocy społecznej, grupy zapobiegania 
nawrotom, lekarz – psychiatra, ogólny.

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Poradnia 
Neurologiczna

ul. Poznańska 109, Międzyrzecz
tel.: 957 428 756

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, 
Internet, zakupy, praca, seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, wsparcia/
edukacyjne, zapobiegania nawrotom, motywujące 
do leczenia, psychoterapia grupowa dla młodzieży 
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków, farmakoterapia, 
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, współpraca 
z lokalnym systemem pomocy społecznej,  warsztaty 
rozwoju osobistego, lekarz psychiatra, testy na obecność 
metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie oraz 
rozpoznania dostarczonej substancji psychoaktywnej 
bezpłatnie.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia 
Profilaktyczno-Konsultacyjna

ul. Lisia 2, Nowa Sól
tel.: 660 724 055
zanetagasior@o2.pl

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Placówki ambulatoryjne
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Odbiorcy: od 13 r.ż., osoby z problemem narkotykowym, 
również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna 
i grupowa, rodzinna,  grupy – wstępne/edukacja, 
zapobiegania nawrotom, psychoterapia grupowa dla 
młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków, 
współpraca z systemem pomocy społecznej, środowiskowa 
profilaktyka uzależnień, warsztaty – rozwoju osobistego, 
aktywizacji zawodowej, program Fred  goes net, 
konsultacje psychiatry, psychologa i psychoterapeuty.

Ośrodek dla Osób Uzależnionych

Nowy Dworek 46, Nowy Dworek
tel.: 68 381 10 91
nim@nowydworek.com, www.nowydworek.com

Odbiorcy: placówka koedukacyjna, od 18 r.ż.,  również 
osoby z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, 
wzrokową, słuchową.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, konsultacje 
prawne, program metadonowy, diagnostyka metabolitów 
narkotyków w moczu, testy na obecność HIV.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

ul. Główna 1a, Przytoczna

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard).

Oferta: poradnictwo, grupy wstępne/edukacyjne, 
motywujące do leczenia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, konsultacje prawne, współpraca z lokalnym 
systemem pomocy społecznej, lekarz ogólny (konsultacje).

Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób 
Uzależnionych i Współuzależnionych „LOPIT”

ul. Jelenia 1 A, Zielona Góra
tel.: 68 453 20 00
faks: 68 453 20 00
lopit@interia.pl 
www.lopit.pl

Odbiorcy: osoby bez ograniczeń wiekowych, również 
osoby z niepełnosprawnością – intelektualną, wzrokową, 
słuchową, ruchową.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, redukcja 
szkód, konsultacje – lekarskie, prawne, pracownik 
socjalny, program pracownków ulicznych, stacjonarny 
program wymiany igieł i strzykawek, program metadonowy, 
diagnostyka metabolitów narkotyków w moczu,  program 
Fred  goes net, program Candis.

Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnień  
i Współuzależnienia w Zielonej Górze

ul. Wazów 36, Zielona Góra
tel.: 68 325 79 17
faks: 68 325 79 17
wotuw@wotuw.zgora.pl, www.wotuw_zgora.pl

Odbiorcy: osoby od 16 r.ż., z problemem narkotykowym, 
również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna 
i grupowa, grupy wstępne/edukacja, zapobiegania 
nawrotom, środowiskowa profilaktyka uzależnień, warsztaty 
– rozwoju osobistego, aktywizacji zawodowej, program 
Fred  goes net, konsultacje psychiatry.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla 
Psychicznie i Nerwowo Chorych w Ciborzu. 
Poradnia Terapii Uzależnień od Środków 
Psychoaktywnych

ul. Zamenhofa 27, Zielona Góra
tel.: 68 327 14 63
faks: 68 341 94 94
m.compel@ciborz.eu, a.wisz@ciborz.eu  
www.ciborz.eu/pl/

Odbiorcy: osoby bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wsparcia/edukacyjne, zapobiegania 
nawrotom, program Candis, lekarz psychiatra.
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NZOZ Ośrodek Terapeutyczny PROFIL

ul. Jana Pawła II 1/1, Żagań
tel.: 68 444 85 33, faks: 68 363 48 73
nzozotprofil@interia.pl

Odbiorcy: od 12 r.ż., z problemem narkotykowym, również 
osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, uzależnieni 
behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia 
– indywidualna i grupowa,  
grupy wstępne/edukacja, zapobiegania  
nawrotom, środowiskowa profilaktyka uzależnień,  
warsztaty – rozwoju osobistego,  
aktywizacji zawodowej, program  
Fred  goes net, konsultacje psychiatry,  
badania stwierdzające zakażenie HIV, HCV, HBV.

Placówki prowadzące badania na obecność HIV

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

ul. Adama Mickiewicza 12b (pokój 24, parter),  
Gorzów Wielkopolski

Godziny pracy
wtorek 15.00-18.00

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Towarzystwo 
Oświaty Zdrowotnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy ALDEMED 
Centrum Medyczne

ul. Niepodległości 1 (I piętro, pokój nr 110), Zielona Góra
tel.: 68 320 08 94

Godziny pracy
wtorek 16.30-18.30, czwartek 16.30-18.30

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Towarzystwo 
Rozwoju Rodziny, oddział w Zielonej Górze.

Katolicki Ośrodek Terapii i Wychowania Młodzieży 
ANASTASIS

Strychy
tel.: 95 749 30 29, faks: 95 749 30 73
strychy@gmail.com, www.narkomania.net

Odbiorcy: od 14 do 25 r.ż., również osoby z 
niepełnosprawnością – ruchową, wzrokową, słuchową.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 

terapeutyczna, model Minnesota, terapia poznawczo- 
-behawioralna.
Oferta: leczenie – somatyczne, psychiatryczne, pomoc 
dla – uzależnionych od narkotyków, osób używających i 
uzależnionych od narkotyków, nauka szkolna – na poziomie 
szkoły podstawowej na terenie ośrodka, na poziomie szkoły  
ponadpodstawowej poza terenem ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 30.
Długość programu rehabilitacyjnego: 12-24 miesiące.

SPZOZ Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od
Substancji Psychoaktywnych, Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Cibórz 5, Skąpe
tel.: 68  341 95 50, 272
faks: 68  341 94 94
m.compelciborz.eu, www.ciborz.eu

Odbiorcy: od 14 r.ż., pary, również kobiety w ciąży.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna, terapia poznawczo-behawioralna, dialog 
motywujący.

Oferta: leczenie somatyczne, leczenie psychiatryczne, 
pomoc dla – uzależnionych od narkotyków, utrzymujących 

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych
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abstynencję (po leczeniu), kursy zawodowe, nauka szkolna 
– na poziomie szkoły podstawowej na terenie ośrodka, na 
poziomie szkoły ponadpodstawowej poza terenem ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 50.
Długość programu rehabilitacyjnego: 12-24 miesiące.

Ośrodek dla Osób Uzależnionych. 
SPZOZ NOWY DWOREK

Nowy Dworek 46, Świebodzin
tel.: 68 381 10 91
nim@nowydworek.com  
www.nowydworek.com

Odbiorcy: od 18 r.ż., również małżeństwa, pary, 
osoby z niepełnosprawnością – intelektualną,  

ruchową, wzrokową, słuchową.
Podstawy teoretyczne programu: 
inne działania – sport, badanie w kierunku HIV,  
AIDS, hipoterapia, terapia zajęciowa,  
grupa wsparcia dla kobiet, realizacja programu  
dla osób ze współustępującym uzależnieniem 
behawioralnym.

Oferta: leczenie psychiatryczne, pomoc dla – 
uzależnionych od narkotyków, osób używających  
i uzależnionych od narkotyków, kursy zawodowe, nauka 
szkolna na poziomie szkoły podstawowej  
i ponadpodstawowej poza terenem ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 194.
Długość programu rehabilitacyjnego: 
do 12 miesięcy.

Hostele i mieszkania readaptacyjne

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych

Katolicki Ośrodek Terapii i Wychowania Młodzieży 
ANASTASIS

Nowy Dwór 10, Gorzów Wielkopolski
tel.: 695 740 058
strychy@gmail.com, www.narkomania.net

Odbiorcy: od 18 do 25 r.ż., również osoby 
z niepełnosprawnością – ruchową, wzrokową, słuchową.

Oferta pomocy: pomoc – w szukaniu pracy, 
w uzupełnieniu wykształcenia, grupa wsparcia, pomoc 
prawna i socjalna.
Liczba miejsc w placówce: 15.
Długość programu: 7-12 miesięcy.

Ośrodek dla Osób Uzależnionych

Nowy Dworek 46, Świebodzin
tel.: 68 381 10 91
nim@nowydworek.com, www.nowydworek.com

Odbiorcy: placówka koedukacyjna, od 18 r.ż., 
również małżeństwa, pary, rodzice z dziećmi, osoby z 

niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, wzrokową, 
słuchową.

Oferta pomocy: pomoc – w szukaniu pracy, 
w uzupełnieniu wykształcenia, grupa wsparcia, terapia 
grupowa, indywidualna.
Liczba miejsc w placówce: 25.
Długość programu: do 12 miesięcy.

Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób 
Uzależnionych i Współuzależnionych LOPIT

ul. Jelenia 1 A, Zielona Góra
tel.: 68 453 20 00
faks: 68 453 20 00
lopit@interia.pl, www.lopit.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż.

Oferta pomocy: pomoc – w szukaniu pracy, 
w uzupełnieniu wykształcenia, grupa wsparcia.
Liczba miejsc w placówce: 12.
Długość programu: 3-6 miesięcy.

Schronisko dla Bezdomnych Nr 2 Długie

ul. Turystyczna 14, Długie
tel.: 95 763 68 88

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, pomoc terapeutyczna, 
psychologiczna, prawna.
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Liczba miejsc w placówce: 20.

Noclegownia

ul. Strażacka 66, Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 723 97 47

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.
Oferta pomocy: nocleg, posiłek, pomoc rzeczowa, praca 
socjalna.
Liczba miejsc w placówce: 14.

Schronisko

ul. Strażacka 66,  Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 723 97 47

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.
Oferta pomocy: nocleg, posiłek, pomoc rzeczowa, praca 
socjalna.
Liczba miejsc w placówce: 34.

Schronisko

ul. Słoneczna 63,  Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 720 18 40

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: nocleg, posiłek, pomoc rzeczowa, praca 
socjalna.
Liczba miejsc w placówce: 15.

Noclegownia

ul. Gdańska 17, Gubin
tel.: 68 455 82 09

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg.
Liczba miejsc w placówce: 12.

Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych

ul. Dworcowa 1, Kostrzyn nad Odrą
tel.: 95 752 30 33

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 10.

Noclegownia

ul. Witosa 30 A, Sulęcin
tel.: 95 755 20 82

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg.
Liczba miejsc w placówce: 6.

Ogrzewalnia

ul. Świerczewskiego 7/31, Szprotawa
tel.: 68 376 32 30

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg.
Liczba miejsc w placówce: 15.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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Stowarzyszenie MONAR  Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi

ul. Tuszyńska 106,  Łódź
tel.: 42 646 40 12, 884 882 658
faks: 42 645 98 32
poradnia.tuszynska@gmail.com  
www.poradnia-uzaleznien.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, również osoby z 
niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, wzrokową, 
słuchową.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, redukcja 
szkód, konsultacje lekarskie, program Fred  goes net, 
program Candis, inne działania – pełna oferta pomocy dla 
osób z problemem uzależnień behawioralnych.

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego 
Poradnia Leczenia Uzależnień od Substancji 
Psychoaktywnych

ul. Niciarniana 41,  Łódź
tel.: 42 676 16 61 wew 35, faks: 42 676 18 88
mczp@mczp-lodz.pl, www.mczp-lodz.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard).

Oferta: psychoterapia indywidualna, lekarz psychiatra, 
testy na obecność metabolitów narkotyków w moczu 
bezpłatnie.

Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci Uzależnionych POWRÓT z U Poradnia 
Profilaktyczno-Społeczna

ul. Więckowskiego 13, Łódź
tel.: 42 632 50 69
nzozporadnia@wp.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, praca).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna 
i grupowa, grupy wstępne/edukacja, zapobiegania 
nawrotom, środowiskowa profilaktyka uzależnień, warsztaty 
– rozwoju osobistego, aktywizacji zawodowej, konsultacje 
psychiatry.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Terapii 
Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

ul. Wólczańska 225, Łódź
tel.: 42 684 23 97, 883 308 164, faks: 42 684 23 97
poradnia@monar-kebliny.pl, www.monar-kebliny.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., osoby z niepełnosprawnością – 
ruchową, wzrokową, słuchową.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, konsultacje 
lekarskie, pracownik socjalny, diagnostyka metabolitów 
narkotyków w moczu, grupy – edukacyjne i psychoterapia 
grupowa dla uzależnionych i dla rodzin osób uzależnionych, 
wsparcie dla osób po leczeniu, skierowanie do oddziałów 
detoksykacyjnych, ośrodków rehabilitacyjnych

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. 
Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień.  
Ośrodek Wsparcia Rodzin

Al. Kościuszki 48, Łódź
tel.: 42 632 78 43

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, grupy wsparcia/edukacyjne, 
konsultacje oraz porady psychologiczne i prawne, grupy 
zapobiegania nawrotom, warsztaty rozwoju osobistego, 
lekarz psychiatra, psychoterapia – indywidualna,  grupowa, 
grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia, 
psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem od narkotyków, farmakoterapia, edukacja 
dotycząca szkód zdrowotnych, konsultacje prawne, 
współpraca z lokalnym systemem pomocy społecznej.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Placówki ambulatoryjne
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Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej 
Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej

ul. Partyzancka 31, Pabianice
tel.: 42 215 42 11, faks: 42 227 10 80
opiispab@wp.pl, www.opiis.com.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (Internet).

Oferta: poradnictwo, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, konsultacje prawne, współpraca z lokalnym 
systemem pomocy społecznej, konsultacje edukacyjne, 
motywujące do leczenia, warsztaty aktywizacji zawodowej, 
program Fred  goes net, Unplugged.

Stowarzyszenie ARKA NADZIEI Centrum Arka 
Nadziei

ul. Dzieci Polskich 41a, Tomaszów Mazowiecki
tel.: 695 621 965
arkatm@o2.pl, www.arkanadziei.org.pl

Odbiorcy: od 12 do 50 r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do 
leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna 
i grupowa, psychoterapia grupowa dla młodzieży, 
środowiskowa profilaktyka uzależnień, grupy –  wstępne/
edukacja, zapobiegania nawrotom, warsztaty – rozwoju 
osobistego,  aktywizacji zawodowej, program Fred  goes 
net, konsultacje psychiatry, pedagoga, specjalisty ds. 
przemocy w rodzinie, testy na obecność metabolitów 
narkotyków w moczu bezpłatnie i odpłatnie.

SPZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki Terapii 
Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie

ul. Kępińska 53,  Wieruszów
tel.: 627 840 017
moptuiw@gmail.com  
www.moptuiw.wieruszow.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., również osoby z 
niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, redukcja 
szkód, konsultacje lekarskie, pracownik socjalny, telefon 
zaufania: 627 840 017, program Fred  goes net.

Placówki prowadzące badania na obecność HIV

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy 
Laboratorium Diagnostyka

ul. Tuszyńska 19,  Łódź

Godziny pracy
Poniedziałek 15.00-18.00, wtorek 15.00-18.00

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”.

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii  
i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi filia Ozorków

ul. Żwirki 1A,  Ozorków
tel.: 42 237 36 68, faks: 42 645 98 32
osrodek.ozorkow@monar.org, www.monarozorkow.pl

Odbiorcy: od 14 do 18 r.ż.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna, terapia poznawczo-behawioralna, dialog 
motywujący, artterapia, sport.

Oferta: pomoc dla – uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, nauka szkolna 
na poziomie szkoły ponadpodstawowej poza terenem 
ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 30.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy, 
12-24 miesiące.

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich
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Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia,  
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Kęblinach

ul. Strykowska 3,  Białe Kębliny
tel.: 42 717 80 08, 
42 717 84 38
faks: 42 717 80 08
biuro@monar-kebliny.pl 
www.monar-kebliny.pl

Odbiorcy: od 22 do 35 r.ż., również małżeństwa, pary, 
rodzice z dziećmi, kobiety w ciąży.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: leczenie – somatyczne, psychiatryczne, 
pomoc dla – uzależnionych od narkotyków, rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, kursy 
zawodowe, nauka szkolna na poziomie szkoły podstawowej 
i ponadpodstawowej poza terenem ośrodka, inne działania 
– program postrehabilitacyjny (hostel w Łodzi), aktywizacja 
zawodowa, studio nagrań, sala komputerowa, boiska do 
piłki nożnej i siatkowej, siłownia, obozy terapeutyczne, 
basen, wycieczki, kino, teatr, kręgle, ścianka, język 
angielski w ośrodku.
Liczba miejsc w placówce: 40.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia,  
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi

ul. Tuszyńska 106,  Łódź
tel.: 42 646 40 12
faks: 42 645 98 32
monarlodz@gmail.com 
www.monartuszynska.pl

Odbiorcy: od 18 do 26 r.ż., również kobiety w ciąży.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna, terapia poznawczo-behawioralna, dialog 
motywujący.

Oferta: pomoc dla – uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, nauka szkolna 
na poziomie szkoły ponadpodstawowej poza terenem 
ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 12.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy.

SPZOZ w Łodzi. Oddział Terapii dla 
Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych 
ze Współistniejącymi Innymi Zaburzeniami 
Psychicznymi

ul. Aleksandrowska 159,  Łódź
tel.: 42 715 59 32
faks: 42 652 80 30
oteruza@babinski.home.pl 
www.babinski.home.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., również osoby zobowiązane przez 
sąd do leczenia, osoby z zaburzeniami – współistniejące 
zaburzenia psychotyczne, lekkie upośledzenie umysłowe, 
uzależnieni behawioralne przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna, autorski program terapeutyczny łączący 
różne podejścia terapeutyczne.

Oferta: placówka koedukacyjna.
Liczba miejsc w placówce: 17.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy, 
pełny cykl terapii– 10 tygodni.

Fundacja ARKA. Ośrodek Rehabilitacyjno- 
-Readaptacyjny w Męckiej Woli

Męcka Wola 48a,  Sieradz
tel.: 43 828 22 01
faks: 43 827 45 03
fundacja.arka@wp.pl, www.fundacja.arka.org.pl

Odbiorcy: od 18 do 60 r.ż., również osoby uzależnione 
wraz z ich dziećmi, małżeństwa i pary, osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, osoby z zaburzeniami – lekkie 
upośledzenie umysłowe, osoby niepełnosprawne 
ruchowo, uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet), 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna, model behawioralno-poznawczy.

Oferta: placówka prowadzi program profilaktyczno-
-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających 
szkodliwie; inne – uprawa roślin, nauka umiejętności 
przydatnych w życiu, uprawianie sportów.
Liczba miejsc w placówce: 12.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy.

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych
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Stowarzyszenie MONAR  Ośrodek Leczenia,Terapii  
i Rehabilitacji Uzależnień w Sokolnikach

ul. Kasprowicza 68,  Sokolniki
tel.: 42 710 12 80 42 801 91 73
faks: 42 710 12 81
sokolniki@monar.org, www.sokolniki-monar.pl

Odbiorcy: od 19 do 50 r.ż., również osoby 
uzależnione wraz z ich dziećmi, małżeństwa i pary, 
osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, osoby z 
niepełnosprawnością – wzrokową, słuchową, osoby z 

zaburzeniami – nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, 
lekkie upośledzenie umysłowe, uzależnieni behawioralnie 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: nauka szkolna poza terenem ośroda, basen, oferta 
kulturalna, obozy letnie w Bieszczadach.
Liczba miejsc w placówce: 36.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Hostele i mieszkania readaptacyjne

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych

Hostel Readaptacyjny Stowarzyszenia MONAR

ul. Wólczańska 225,  Łódź
tel.: 42 684 23 97, 883 308 164, faks: 42 684 23 97
biuro@monar-kebliny.pl, www.hostel-lodz.eu

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, również 
małżeństwa, pary, rodzice z dziećmi, kobiety w ciąży.

Oferta pomocy: pomoc – w szukaniu pracy, 
w uzupełnieniu wykształcenia, grupa wsparcia i pracownik 
socjalny, aktywizacja zawodowa (kursy), prace społeczno-
-użyteczne, terapia indywidualna, siłownia, pokoje 
2-osobowe wyposażone w tv, lodówkę i Wi-Fi.
Liczba miejsc w placówce: 60.
Długość programu: 12 miesięcy.

Schronisko im. bł. Franciszka Drzewieckiego

Henryków 24a, Zduńska Wola
tel.: 43 823 28 22

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.
Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 40.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Szczytowa 11, Łódź
tel.: 42 679 31 35

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.
Oferta pomocy: całodobowe schronienie, pomoc 
i wsparcie w działaniach zmierzających do wychodzenia  
z bezdomności.
Liczba miejsc w placówce: 48.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

ul. Kwietniowa 2/4,  Łódź
tel.: 42 207 63 08

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: całodobowe schronienie, pomoc 
i wsparcie w działaniach zmierzających do wychodzenia  
z bezdomności.
Liczba miejsc w placówce: 71.

Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób 
Bezdomnych MARKOT w Ozorkowie

ul. Żwirki 1a,  Ozorków
tel.: 42 718 10 81

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: całodobowe schronienie i wyżywienie.
Liczba miejsc w placówce: 46.

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Kopiec 17,  Radomsko
tel.: 44 738 18 16

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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Oferta pomocy: nocleg, posiłki, odzież, środki czystości, 
wsparcie – pracownika socjalnego, psychologa.
Liczba miejsc w placówce: 10.

Dom dla Osób Bezdomnych NADZIEJA

ul. Mszczonowska 36,  Rawa Mazowiecka
tel.: 46 814 03 49

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 15.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Luboszewska 71, Tomaszów Mazowiecki
tel.: 698 367 968

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: pomoc – rzeczowa, prawna, 
administracyjna.
Liczba miejsc w placówce: 30.
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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Brzesku

ul. Kościuszki 68,  Brzesko
tel.: 14 662 13 20
faks: 14 662 11 45
kier.ouzaleznien@spzoz-brzesko.pl, www.spzoz-brzesko.pl

Odbiorcy: od 18 do 70 r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, uzależnienine behawioralnie (hazard), również 
osoby zobowiązane przez sąd do leczenia.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, zapobiegania nawrotom, farmakoterapia, 
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, warsztaty 
rozwoju osobistego, lekarz psychiatra, testy na obecność 
metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie.

Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach

ul.Szpitalna 10A,  Gorlice
tel.: 18 352 77 45
faks: 18 352 77 45
spotuiw@wp.pl, www.ctu-gorlice.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, 
zakupy, praca, seks), również osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia.

Oferta: poradnictwo, konsultacje prawne, współpraca 
z lokalnym systemem pomocy społecznej, lekarz – 
psychiatra, ogólny, testy umożliwiające rozpoznanie 
dostarczonej substancji psychoaktywnej bezpłatnie.

CM UNIMED Sp. z o. o. Poradnia Leczenia 
Uzależnienia i Współuzależnienia

ul. Młodej Polski 7,  Kraków
tel.: 12 415 81 12, faks: 12 637 08 49
rejestracja@unimed.nzoz.pl, www.unimed@nzoz.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, również osoby 
z niepełnosprawnością słuchową.

Oferta: pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), osób uzależnionych od narkotyków, 

osób utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, redukcja 
szkód, konsultacje prawne, program pracowników 
ulicznych, stacjonarny program wymiany igieł i strzykawek, 
diagnostyka metabolitów narkotyków w moczu, testy na 
obecność HIV, program Candis.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie

ul. św. Katarzyny 3,  Kraków
tel.: 12 430 61 35
faks: 12 430 61 35
poradnia@monar.krakow.pl, www.monar.krakow.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, uzależnieni behawioralnie, 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych, również osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące do 
leczenia, wsparcia/indywidualne, farmakoterapia, edukacja 
dotycząca szkód zdrowotnych, program wymiany igieł i 
strzykawek, punkt drop-in, konsultacje prawne, współpraca 
z lokalnym systemem pomocy społecznej, program Fred  
goes net, lekarz psychiatra, psycholog, prawnik, pracownik 
socjalny, badania stwierdzające zakażenie HIV.

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 
w Krakowie. Sp. z o.o. Centrum Zdrowia 
Psychicznego. Lecznictwo Ambulatoryjne. 
Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Os. Złotej Jesieni 1,  Kraków
tel.: 12 646 83 17
plu@rydygierkrakow.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, 
zakupy, praca, seks), również osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych,program leczenia substytucyjnego (metadon, 
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suboxone), współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, lekarz – psychiatra, ogólny, innych specjalizacji, 
badania stwierdzające zakażenie HIV, HCV, HBV, testy na 
obecność metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie  
i płatnie.

PROVITA Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii 
Uzależnień NZOZ Kraków-Śródmieście

ul. Estery 6,  Kraków
tel.: 12 421 95 67
faks: 12 421 95 67
www.provita.org.pl

Odbiorcy: od 12 r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, 
zakupy, praca, seks), również osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, zapobiegania nawrotom, farmakoterapia, 
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, współpraca 
z lokalnym systemem pomocy społecznej, , warsztaty 
rozwoju osobistego, lekarz – psychiatra, ogólny.
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień. 

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień – 
Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji 
Psychoaktywnych

ul. Wielicka 73,  Kraków
tel.: 12 425 57 47
faks: 12 290 05 56
poradnia@kctu.pl, www.kctu.pl

Odbiorcy: od 16 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące do 
leczenia, farmakoterapia, konsultacje prawne, warsztaty 
rozwoju osobistego, program Candis, lekarz – psychiatra, 
seksuolog.

Ośrodek Profilaktykii Terapii Uzależnień

ul. Waryńskiego 1,  Nowy Sącz
tel.: 18 442 02 87, 18 440 71 31
faks: 18 442 02 87
nsodwyk@szpital-krynica.pl, www.szpital-krynica.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, uzależnieni behawioralnie, 
również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa oraz dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od 
narkotyków, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, zapobiegania nawrotom, farmakoterapia, 
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, sesje rodzinne, 
program Candis, lekarz psychiatra, badania stwierdzające 
zakażenie wirusem HIV, HCV, HBV, testy na obecność 
metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie.

Stowarzyszenie MONAR  Poradnia Profilaktyczno- 
-Konsultacyjna w Nowym Sączu

ul. Narutowicza 6,  Nowy Sącz
tel.: 18 443 74 44
nowysacz@monar.org

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa oraz dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od 
narkotyków, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, zapobiegania nawrotom, edukacja dotycząca 
szkód zdrowotnych, konsultacje prawne, współpraca  
z  lokalnym systemem pomocy społecznej, prawnik.

Tatrzańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Uzależnionym i Ich Rodzinom RODZINA. Poradnia 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Zakopanem

ul. Chramcówki 19a,  Zakopane
tel.: 18 201 72 00
faks: 18 201 72 00
zakopanerodzina@neostrada.pl

Odbiorcy: od 13 r.ż., z problemem narkotykowym i ich  
rodziny, uzależnieni behawioralnie (hazard,seks, Internet, 
zakupy, praca), również osoby zobowiązane przez sąd do 
leczenia.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące do 
leczenia, zapobiegania nawrotom, edukacja dotycząca 
szkód zdrowotnych, warsztaty rozwoju osobistego, lekarz 
psychiatra, badania stwierdzające zakażenie HIV, HCV.
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Punkt Konsultacyjno–Diagnostyczny przy Szpitalu 
Uniwersyteckim w Krakowie. Zakład Mikrobiologii

ul. Kopernika 19, II piętro,  Kraków
tel.: 513-652-351  
(wt 12.00-16.00, czw 10.00-14.00)
pkd.kopernika@gmail.com  
www.stowarzyszeniejedenswiat.org/testy-na-hiv-w-
krakowie/

Godziny pracy
wtorek 16.00-19.00
czwartek 16.00-19.00
środa i piątek 16.00-18.00 (tylko wydawanie wyników).

Dyżury telefoniczne psychologów pod numerem: 
572 284 140 w środy w godzinach 21.00-22.00 oraz w 
piątki w godzinach 17.00-18.00

Uwagi
Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością. Istnieje możliwość skorzystania z 
pomocy wolontariusza w dotarciu do punktu lub pomocy 
tłumacza języka migowego. W celu zapewnienia wysokiej 
jakości poradnictwa ostatni pacjent przyjmowany jest pół 
godziny przed zamknięciem punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Stowarzyszenie 
Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat”.

Placówki prowadzące badania na obecność HIV

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu 
Specjalistyczno-Terapeutycznego. Ośrodek Terapii 
Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce

Jeżówka 166a (wieś),  Wolbrom
tel.: 32 626 08 00, faks: 32 626 08 00
otujezowka@wp.pl, www.otujezowka.pl

Odbiorcy: od 10 do 18 r.ż., również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, osoby niepełnosprawne – wzrokowo, 
słuchowo, ruchowo, uzależnieni behawioralnie  

przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: nauka szkolna poza terenem ośrodka – szkoła 
podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła 
wyższa (studia).
Liczba miejsc w placówce: 17.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy.

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia,  
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie

ul. Suchy Jar 4,  Kraków
tel.: 12 645 09 67
faks: 12 645 09 67
kontakt@dommonarukrakow.pl, www.dommonarukrakow.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., również osoby zobowiązane przez 
sąd do leczenia, osoby niepełnosprawne – ruchowo, 
słuchowo i ruchowo, uzależnieni behawioralnie przy 
współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: nauka szkolna poza terenem ośrodka, działania 
wykraczające poza standard: hodowla zwierząt, uprawa 

roślin, sport, warsztaty teatralne i malarskie.
Liczba miejsc w placówce: 40.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy.

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

ul. Nadbrzezie 25, Kraków
tel.: 12 681 00 66
faks: 12 681 00 66
dom_gwan@wp.pl

Odbiorcy: od 25 r.ż., również osoby zobowiązane przez 
sąd do leczenia, starające się o dozór elektroniczny, 
uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
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Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna, model Minnesota, model behawioralno-
poznawczy.

Oferta: możliwa nauka na każdym poziomie kształcenia.
Liczba miejsc w placówce: 25.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy.

Hostele i mieszkania readaptacyjne

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych

Małopolski Zespół Hosteli Socjalno- 
-Readaptacyjnych – Stowarzyszenie MONAR

Sadowa 117a, Wieliczka
tel.: 48  606  203 156, wodowska@interia.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż.

Oferta pomocy: grupa wsparcia.
Liczba miejsc w placówce: 30.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Batorego 48 i 52, Andrychów
tel.: 33 875 33 00,  
666 189 652

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie,  porady specjalistyczne – 
terapeuta, pedagog, prawnik, psycholog.
Liczba miejsc w placówce: 28.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Cegielniana 1/4,  Brzesko
tel.: 14 686 39 98

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: pomoc – finansowa, rzeczowa, praca 
socjalna, poradnictwo – psychologiczne, prawne.
Liczba miejsc w placówce: 16.

Schronisko

ul. Mickiewicza 6,  Brzeszcze
tel.: 32 211 12 51,  
574 697 236

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, niezbędne ubranie, jeden 
gorący posiłek, środki higieny, możliwość skorzystania z 
łaźni, praca socjalna.
Liczba miejsc w placówce: 12.

Centrum Usług Socjalnych  
– Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn  
w Chrzanowie

ul. Fabryczna 29b,  Chrzanów
tel.: 32 750 62 51

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg.
Liczba miejsc w placówce: 40.

Dom Matki i Dziecka – Schronisko dla Kobiet  
z Dziećmi

ul. Żywiecka 16, Kraków
tel.: 12 269 35 79

Odbiorcy: kobiety z dziećmi.

Oferta pomocy: schronienie całodobowe, możliwość 
– dokonania zabiegów higienicznych, przygotowania 
posiłków, usługi społeczne.
Liczba miejsc w placówce: 40.

Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych

ul. Wielicka 44b,  Kraków
tel.: 69 216 03 49

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: możliwość dokonania zabiegów 
higienicznych, ciepły napój.
Liczba miejsc w placówce: 60.
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Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych 
Mężczyzn

ul. Makuszyńskiego 19a,  Kraków
tel.: 12 684 03 24

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie całodobowe, 
możliwość – dokonania zabiegów higienicznych, 
przygotowania posiłków, usługi społeczne.
Liczba miejsc w placówce: 100.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

ul. Sołtysowska 13 c,  Kraków
tel.: 12 684 31 67

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: schronienie całodobowe, możliwość 
– dokonania zabiegów higienicznych, przygotowania 
posiłków, usługi społeczne.
Liczba miejsc w placówce: 55.

Schronisko im. św. Brata Alberta

ul. M. Konopnickiej 11,  Miechów
tel.: 41 383 00 78

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.
Oferta pomocy: pomoc socjalna – nocleg, wyżywienie, 
odzież itp.
Liczba miejsc w placówce: 40.

Schronisko i Noclegownia dla Bezdomnych

ul. Szwedzka 18, Nowy Sącz
tel.: 18 443 89 80

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, wyżywienie, praca socjalna.
Liczba miejsc w placówce: 10.

Schronisko i Noclegownia dla Bezdomnych

ul. Szwedzka 18, Nowy Sącz
tel.: 18 443 89 80

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, wyżywienie, praca socjalna.
Liczba miejsc w placówce: 50.

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Dąbrowskiego 139,  Oświęcim
tel.: 33 842 03 65

Oferta pomocy: schronienie, praca socjalna, możliwość 
skorzystania z łaźni miejskiej, odzież.
Liczba miejsc w placówce: 40.

Ogrzewalnia Miejska

ul. Dąbrowskiego 139,  Oświęcim
tel.: 33  842 03 65

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, praca socjalna, możliwość 
skorzystania z łaźni miejskiej, odzież.
Liczba miejsc w placówce: 12.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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Fundacja Konstruktywnego Rozwoju. Punkt 
Informacyjno-Konsultacyjny w Otwocku

ul. Czaplickiego 7,  Otwock
tel.: 22 779 70 98, faks: 22 119 17 55
fundacja@konstruktywny.eu, www.konstruktywny.eu

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, uzależnieni behawioralnie 
(hazard, Internet, zakupy, praca, seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
konsultacje prawne, współpraca z lokalnym systemem 
pomocy społecznej, grupy wsparcia/edukacyjne, lekarz 
ogólny, prawnik.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy 
KARAN. Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Reja 5,  Radom
tel.: 48 362 20 46, faks: 48 362 20 46
crokaran@o2.pl, www.karan.pl

Odbiorcy: od 12 do 70 r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do 
leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, 
zakupy, praca, seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, 
konsultacje prawne, grupy wsparcia/edukacyjne, warsztaty 
rozwoju osobistego.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia  
Profilaktyczno-Konsultacyjna

ul. Struga 57A,  Radom
tel.: 48 364 76 00
faks: 48 364 76 00
radomporadnia@monar.org, www.monar.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, program 
pracowników ulicznych, program Candis.

Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Uzależnionych POWRÓT Z U Poradnia 
Profilaktyczno-Rehabilitacyjna dla Osób 
Uzależnionych i Współuzależnionych

ul. Kilińskiego 40,  Siedlce
tel.: 25 633 31 81
faks: 25 633 31 81
powrotzu@wp.pl 
www.powrotzu.com

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, również osoby 
z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, 
wzrokową, słuchową.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, redukacja 
szkód, konsultacje – lekarskie, prawne,  program Fred  
goes net, program Candis, inne – grupy wsparcia oraz 
zapobiegania nawrotom, warsztaty rozwoju osobistego.

Punkt Konsultacyjno–Terapeutyczny dla Osób 
Uzależnionych od Narkotyków SZANSA

ul. Dylewicza 23,  Siedlce
tel.: 513 092 222
szansa.siedlce@gmail.com, www.szansa.siedlce.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wsparcia/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, zapobiegania nawrotom, warsztaty rozwoju 
osobistego, psycholog, psychoterapeuta.

Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii 
i Psychoedukacji WSPÓLNA Poradnia i Ośrodek 
Szkoleniowy

ul. Dunikowskiego 4,  Warszawa
tel.: 22 644 95 15, faks: 22 644 95 15
s.wspolna@gmail.com, www.stowarzyszeniewspolna.pl

Odbiorcy: od 14 r.ż.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Placówki ambulatoryjne
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Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję po leczeniu, rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, program Fred  
goes net, program wzmacniania rodzin, program Candis, 
grupa DDA, DDD, TZA.

Stowarzyszenie MONAR Krótkoterminowy  
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacjii 
Uzależnień w Warszawie

ul. Gen. Wł. Andersa 12,  Warszawa
tel.: 22 425 58 06
wenedow@monar.org 
www.andersa.monar.org

Odbiorcy: od 18 r.ż. , również osoby 
z niepełnosprawnością ruchową.

Oferta: pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, redukacja 
szkód, konsultacje – lekarskie, prawne, inne działania – 
pomoc pielęgniarska.

Stowarzyszenie ELEUTERIA NZOZ Centrum Zdrowia

ul. Dzielna 7,  Warszawa
tel.: 22 831 78 43
faks: 22 636 64 31
eleuteria@op.pl 
www.eleuteria.org.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., również osoby z 
niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, wzrokową.

Oferta: pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, redukacja 
szkód, konsultacje lekarskie, pracownik socjalny, program 
substytucyjny, diagnostyka metabolitów narkotyków 
w moczu, inne działania – terapia indywidualna oraz 
grupowa – dla osób uzależnionych, grupa – edukacyjno-
motywacyjna, zapobiegania nawrotom, trening 
asertywności dla rodzin i bliskich osób uzależnionych 
(grupa psychoedukacyjna i wsparcia prowadzona przez 
psychologa, specjalistę terapii uzależnień i lekarza 
psychiatrę, warsztat komunikacji i rozwiązywania 
konfliktów, trening asertywności, grupa rozwoju osobistego, 
grupa terapeutyczna).

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień w Warszawie

ul. Hoża 57,  Warszawa
tel.: 22 621 13 59
faks: 22 625 05 08
monarporadnia@gmail.com
www.poradnia-monar.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, redukacja 
szkód, konsultacje lekarskie, diagnostyka metabolitów 
narkotyków w moczu, grupy AN,  program Candis.

Centrum Odwykowe Sp. z o. o. Dzienny Oddział 
Leczenia Uzależnień

ul. Zgierska 18a,  Warszawa
tel.: 22 813 27 65
dzienny_oddzial@centrumodwykowe.waw.pl 
www.centrumodwykowe.waw.pl

Odbiorcy: od 18 rż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, wsparcia/
edukacyjne, motywujące do leczenia, farmakoterapia, 
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, konsultacje 
prawne, współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, konsultacje (lekarz psychiatra, prawnik, 
pracownik socjalny); testy na obecność metabolitów 
narkotyków w moczu bezpłatnie.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy 
KARAN. NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej. 
Poradnia Terapii  Uzależnienia od Alkoholu  
i Współuzależnienia

ul. Grodzieńska 65,  Warszawa
tel.: 22 618 65 97 800 120 289
faks: 22 618 65 97
karan@karan.pl, www.karan.pl

Odbiorcy: osoby d 13 r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do 
leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard).

Placówki ambulatoryjne
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Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, konsultacje prawne, lekarz psychiatra, badania 
stwierdzające zakażenie wirusem HIV, HCV, HBV, testy na 
obecność metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy 
KARAN. NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej. 
Poradnia Terapii  Uzależnienia od Substancji 
Psychoaktywnych

ul. Grodzieńska 65,  Warszawa
tel.: 22 618 65 97 800 120 289
faks: 22 618 65 97
karan@karan.pl, www.karan.pl

Odbiorcy: od 13 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych,współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, konsultacje prawne,  lekarz psychiatra, badania 
stwierdzające zakażenie wirusem HIV, HCV, HBV, testy na 
obecność metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy 
KARAN. NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej. 
Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Grodzieńska 65,  Warszawa
tel.: 22 618 65 97 800 120 289
faks: 22 618 65 97
karan@karan.pl 
www.karan.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych,współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, konsultacje prawne, lekarz psychiatra, badania 
stwierdzające zakażenie wirusem HIV HCV, HBV, testy na 
obecność metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy 
KARAN. NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej. 
Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Grodzieńska 65,  Warszawa
tel.: 22 618 65 97 800 120 289
faks: 22 618 65 97
karan@karan.pl, www.karan.pl

Odbiorcy: od 13 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych,współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, konsultacje prawne, lekarz psychiatra, badania 
stwierdzające zakażenie wirusem HIV, HCV, HBV, testy na 
obecność metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie.

Centrum Leczenia Uzależnień PPL Mały Rycerz

ul. Brzeska 13,  Warszawa
tel.: 22 670 02 26
faks: 22 670 02 26 wew. 108
metadon@op.pl 
www.detoks.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., również osoby z  zobowiązane przez 
sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, farmakoterapia, edukacja dotycząca 
szkód zdrowotnych, program leczenia substytucyjnego, 
współpraca z lokalnym systemem pomocy społecznej, 
konsultacje prawne,  lekarz psychiatra, testy na obecność 
metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie.

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci 
Uzależnionych POWRÓT z U. Poradnia Profilaktyki 
Środowiskowej KONTAKT

ul. Elektoralna 26,  Warszawa
tel.: 22 620 64 35 603 702 680
faks: 22 620 64 35
zgpowrotzu@poczta.onet.pl

Odbiorcy: od 12 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard).
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Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, konsultacje/interwencje kryzysowe, 
warsztaty rozwoju osobistego, lekarz psychiatra, badania 
stwierdzające zakażenie wirusem HIV, HCV, testy na 
obecność metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie.

Fundacja MARATON. Poradnia Profilaktyki 
Środowiskowej

ul. Elektoralna 26,  Warszawa
tel.: 22 620 64 35 603 702 680, faks: 22 620 28 31
grazynamaraton@o2.pl, www.fundacja-maraton.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych,  z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, konsultacje/interwencje kryzysowe, 
warsztaty rozwoju osobistego, lekarz psychiatra, badania 
stwierdzające zakażenie wirusem HIV, HCV, testy na 
obecność metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie, 
rozpoznanie dostarczonej substancji bezpłatnie.

Powiślańska Fundacja Społeczna. Poradnia Rodzinna

ul. Mokotowska 55,  Warszawa
tel.: 22 622 99 09, faks: 22 625 79 22
poradnia@pfs.pl, www.pfs.pl

Odbiorcy: od 14 do 21 r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia, uzależnieni behawioralnie tylko przy 
współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa.

Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci Uzależnionych POWRÓT z U. Poradnia 
Profilaktyczno-Rehabilitacyjna dla Osób 
Uzależnionych i Ich Rodzin

ul. Nowogrodzka 62A,  Warszawa
tel.: 22 844 44 30, 609 622 500
dobrymedyk@gmail.com, www.uzaleznienia.edu.pl

Odbiorcy: od 17 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
psychoterapia grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, 
zapobiegania nawrotom, motywujące do leczenia, 
farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
lekarz psychiatra.

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień OLCHA

Al. Jerozolimskie 99/44,  Warszawa
tel.: 22 621 62 61 506 194 980, 
faks: 22 621 62 60
osrodek@olcha.waw.pl, www.olcha.waw.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące do 
leczenia, psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem, grupy warsztatowe.

Centrum Odwykowe SP ZOZ Poradnia Odwykowa

ul. Zgierska 18a,  Warszawa
tel.: 22 813 27 65
faks: 22 813 30 43
obsluga-pacjenta@centrumodwykowe.waw.pl 
www.centrumodwykowe.waw.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, konsultacje prawne, lekarz psychiatra, testy na 
obecność metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień

ul. Powstańców Wielkopolskich 17,  Warszawa
tel.: 22 823 65 31, 22 823 65 32
poradniawwa@monar.org

Placówki ambulatoryjne
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Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, 
Internet, zakupy, praca, seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, 
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, program wymiany 
igieł i strzykawek, współpraca z lokalnym systemem 
pomocy społecznej, placówka prowadzi badania lub 
wystawia skierowania na badania stwierdzające zakażenie 
HIV/HCV/HBV, testy na obecność metabolitów narkotyków 
w moczu bezpłatnie.

SZ PZLO Warszawa Praga–Północ. Poradnia 
Leczenia Uzależnień PUNKT

ul. Jagiellońska 34,  Warszawa
tel.: 22 741 16 30
punkt@szpzlo.home.pl 
www.punkt.szpzlo.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Oferta: psychoterapia – indywidualna, grupowa, 
poradnictwo, psychoterapia grupowa pogłębiona, 
konsultacje lekarza psychiatry, testy na obecność 
metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie oraz 
rozpoznania dostarczonej substancji psychoaktywnej 
bezpłatnie.

CENTRUM ODWYKOWE SPZOZ. Poradnia Leczenia 
Uzależnień i Współuzależnienia

ul. Jagiellońska 34,  Warszawa
tel.: 22 619 60 65
poradnia_otpa@poczta.onet.pl 
www.centrumodwykowe.waw.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, zakupy, 
praca, seks).

Oferta: psychoterapia indywidualna, grupy wsparcia/
edukacyjne, psychoterapia grupowa, grupy zapobiegania 
nawrotom, warsztaty rozwoju osobistego, konsultacje 
lekarza psychiatry, testy na obecność metabolitów 
narkotyków w moczu bezpłatnie oraz rozpoznania 
dostarczonej substancji psychoaktywnej bezpłatnie.

Centrum Odwykowe SP ZOZ Dzienny Oddział 
Leczenia Uzależnień

ul. Zgierska 18a,  Warszawa
tel.: 22 813 27 65
dzienny_oddzial@centrumodwykowe.waw.pl 
www.centrumodwykowe.waw.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych,współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, konsultacje prawne, grupa wsparcia dla 
osób utrzymujących abstynencję, lekarz ogólny, prawnik, 
pracownik socjalny, testy na obecność metabolitów 
narkotyków w moczu bezpłatnie.

Stowarzyszenie MONAR Krótkoterminowy Ośrodek 
Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w 
Warszawie. Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień

ul. Wenedów 2,  Warszawa
tel.: 22 425 58 06 669 778 977, faks: 22 425 58 07
wenedow@monar.org, www.monar.org

Odbiorcy: od 18 do 65 r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do 
leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, konsultacje prawne, grupa wsparcia dla osób 
utrzymujących abstynencję, lekarz psychiatra.

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

ul. Marywilska 44a,  Warszawa
tel.: 22 676 99 97 wew. 112, faks: 22 676 99 97 wew. 102
sekretariat@cpb.waw.pl, www.cpb.waw.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie tylko przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Oferta: lekarz – ogólny, psychiatra.
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NZOZ Centrum Terapii DIALOG

ul. Stryjeńskich 19 lok. 18U,  Warszawa
tel.: 22 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl, www.terapiadialog.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, uzależnieni behawioralnie (hazard).
Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące do 
leczenia, farmakoterapia, konsultacje prawne, grupa 
wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję, lekarz 
– psychiatra, neurolog, psycholog, psychoterapeuta, 
pedagog, dietetyk,  badania stwierdzające zakażenie 
wirusem HIV, HCV, HBV, testy na obecność metabolitów 
narkotyków w moczu płatnie.

Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki  
i Terapii POZA ILUZJĄ

ul. Dąbrowskiego 75A,  Warszawa
tel.: 22 844 94 61 669 544 344, 
faks: 22 844 94 61
pozailuzja@wp.pl, www.pozailuzja.pl

Odbiorcy: od 14 do 24 r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia, uzależnieni behawioralnie tylko przy 
współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, poradnictwo dla osób z problemem 
narkotykowym, grupy wstępne/edukacyjne, warsztaty 
rozwoju osbistego, lekarz psychiatra.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii  
Sp. z o.o. w Zagórzu. Poradnia Leczenia Uzależnień 
w Warszawie

ul. Dzielna 7,  Warszawa
tel.: 22 468 25 47
uzaleznienia@centrumzagorze.pl 
www.centrumzagorz.pl

Odbiorcy: od 21 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie tylko przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 

grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące do 
leczenia, psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem od narkotyków, farmakologia,edukacja 
dotycząca szkód zdrowotnych, lekarz – psychiatra, ogólny, 
badania stwierdzające zakażenie wirusem HIV, HCV, HBV, 
testy na obecność metabolitów narkotyków w moczu 
bezpłatnie.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych 
Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  
w Warszawie

ul. Nowowiejska 25, Warszawa
tel.: 22 825 20 31
faks: 22 825 10 34
sekretariat@szpitalnowowiejski.pl, 
metadon@szpitalnowowiejski.pl 
www.szpitalnowowiejski.pl

Odbiorcy: od 18 do 75  r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia, uzależnieni behawioralnie tylko przy 
współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, farmakoterapia, program leczenia 
substytucyjnego,  lekarz psychiatra.

Stowarzyszenie JUMP’93 Poradnia Leczenia 
Uzależnień

ul. Marszałkowska 85,  Warszawa
tel.: 22 400 50 43 517 933 301
faks: 22 119 17 55
jump93@politykanarkotykowa.com, rzecznik@
politykanarkotykowa.com, www.jump93.tnb.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia.

Oferta: poradnictwo, redukcja dotycząca szkód, punkt 
drop-in, konsultacje prawne, zdrowotne, współpraca  
z lokalnym systemem pomocy społecznej, telefon zaufania 
517 933 301, program  Candis.

Fundacja Redukcji Szkód DROP – IN PORT

ul. Kickiego 1, Warszawa
tel.: 517 504 761
fundacja@redukcjaszkod.pl, www.redukcjaszkod.pl

Placówki ambulatoryjne
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Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie tylko 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, redukcja dotycząca szkód, punkt 
drop-in, program wymiany igieł i strzykawek, zdrowotnych, 
współpraca z lokalnym systemem pomocy społecznej, 
pomoc i asystowanie w załatwianiu spraw życiowych – 
zdrowotnych, socjalnych, prawnych związanych  
z podjęciem leczenia, pomoc osobom osadzonym  
w zakładach karnych.

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny.  
Poradnia dla Osób Leczonych Metadonem

ul. Wolska 37,  Warszawa
tel.: 22 335 81 01 22 335 81 02
faks: 22 335 81 03
metadon@zakazny.pl 
www.zakazny.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym, 
również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, farmakoterapia, program wymiany igieł  
i strzykawek,współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, lekarz – psychiatra, ogólny, badania 
stwierdzające zakażenie wirusem HIV, HCV, HBV,  
testy na obecność metabolitów narkotyków w moczu 
bezpłatnie.

Punkt informacyjno-Konsultacyjny dla Osób  
z Problemem Alkoholowym lub/i Narkotykowym 
oraz ich Rodzin. Urząd Miasta Zielonka

ul. Literacka 20,  Zielonka
tel.: 22 781 03 51 wew. 19

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym, również osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, 
zakupy, praca, seks).

Oferta: poradnictwo, współpraca – z lokalnym systemem 
pomocy społecznej, z lokalnym systemem lecznictwa 
odwykowego, konsultacje certyfikowanego terapeuty 
uzależnień.

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. 
Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od 
Alkoholu

ul. Limanowskiego 30, Żyrardów
tel.: 46 855 20 11 46 854 32 57
sekretariat@szpitalzyrardow.pl, www.czmz.szpitalzyrardow.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, lekarz psychiatra.

Placówki prowadzące badania na obecność HIV

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Oddziale 
Obserwacyjno-Zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Płocku

ul. Medyczna 19, Płock
tel.: 24 364 64 04 (od 7.00 do 14.30)

Godziny pracy
wtorek 15.00-18.00
czwartek 15.00-18.00

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest 15 minut przed zamknięciem 
punktu.

Instytucja prowadząca placówkę: Społeczny Komitet 
ds. AIDS.

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy 
Laboratorium Diagnostyka

ul. Jana Pawła II 45A, Warszawa
tel.: 22 646 48 86
sekretariat@fes.edu.pl, www.fes.edu.pl

Godziny pracy
poniedziałek 16.00-20.00
wtorek 16.00-20.00
środa 16.00-20.00
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czwartek 16.00-20.00
piątek 16.00-20.00

Uwagi
W celu zachowania wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
klient przyjmowany jest na 30 minut przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Fundacja Edukacji 
Społecznej.

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy 
Specjalistycznej Przychodni Internistycznej

ul. Jagiellońska 34 (I piętro, gabinety 103 i 107),  
Warszawa

Godziny pracy
poniedziałek 16.00-19.00, czwartek 16.00-19.00

Uwagi
W celu zachowania wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
klient przyjmowany jest na 30 minut przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Zjednoczenie na 
rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”.

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy 
Laboratorium Analiz Lekarskich IZIS

ul. Chmielna 4,  Warszawa
tel.: 22 826 81 62

Godziny pracy
poniedziałek 14.30-19.30

wtorek 14.30-19.30
środa 14.30-19.30
czwartek 14.30-19.30
piątek 9.30-16.30 (w przypadku pobrania krwi do godziny 
13.00, możliwość odbioru wyniku tego samego dnia)

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest 15 minut przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Społeczny Komitet 
ds. AIDS.

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Centrum 
Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji

ul. Nugat 3,  Warszawa
tel.: 22 646 48 86
sekretariat@fes.edu.pl 
www.fes.edu.pl

Godziny pracy
poniedziałek 16.00-20.00
wtorek 16.00-20.00
środa   16.00-20.00
czwartek 16.00-20.00
piątek 16.00-20.00
sobota 10.00-14.00

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni pacjent 
przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Fundacja Edukacji 
Społecznej.

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich

Stowarzyszenie MONAR Krótkoterminowy 
Ośrodek Terapii i Rehabilitacji Uzależnień 
w Budach Zosinych

Budy Zosine 109,  Budy Zosine
tel.: 46 856 51 91
faks: 46 856 51 91
monar.budy.zosine@gmail.com

Odbiorcy: ośrodek koedukacyjny, od 16 do 21 r.ż.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna, terapia poznawczo-behawioralna, dialog 
motywujący.

Oferta: leczenie – somatyczne, psychiatryczne, 
pomoc dla – używających narkotyków  
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków,  
rodzin osób używających i uzależnionych od narkotyków, 
nauka szkolna na poziomie szkoły ponadpodstawowej  
poza terenem ośrodka, inne – zajęcia sportowe,  
kulinarne, rozwój zainteresowań, opieka nad  
zwierzętami, wycieczki, zajęcia edukacyjno-rozwojowe.
Liczba miejsc w placówce: 20.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy.

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich
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Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny 
KARAN NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej

ul. Grodzieńska 65, Warszawa
tel.: 22 618 65 97, 22 670 15 59
faks: 22 670 15 59
osrodek@karan.pl, www.karan.pl

Odbiorcy: od 14 do 18 r.ż., osoby z zaburzeniami: 
nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, również 
osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, uzależnieni 
behawioralnie tylko przy współwystępowaniu uzależnienia 
od substancji psychoaktywnych.

Oferta: społeczność terapeutyczna, nauka szkolna 
na poziomie szkoły ponadpodstawowej, gimnazjum i 
ponadgimnazjalnej na terenie ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 17.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy, 
7-12 miesięcy, 13-18 miesięcy, pow. 18 miesięcy.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny  
dla Młodzieży w Wólce Przybojewskiej

Wólka Przybojewska 58a, Czerwińsk
tel.: 24 231 81 06, 22 785 26 74
faks: 24 231 80 47
wolkaprzybojewska1@poczta.onet.pl 
www.ptzn.org.pl

Odbiorcy: w wieku od 14 do 21 r.ż., również osoby 
zobowiązane przez sąd do leczenia, uzależnieni 
behawioralnie tylko przy współwystępowaniu uzależnienia 
od substancji psychoaktywnych.

Oferta: społeczność terapeutyczna, nauka szkolna na 
poziomie gimnazjum i ponadgimnazjalna na terenie 
ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 25.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych

NZOZ ,,Cisowa” Terapia Uzależnień

Cisowa 20,  Czarny Las
tel.: 22 792 15 17
faks: 22 357 91 93
terapia.czarnylas@gmail.com, www.terapia-ciosowa.pl

Odbiorcy: od 18 do 45 r.ż., również osoby 
z niepełnosprawnością ruchową.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapuetyczna, model Minnesota, terapia poznawczo- 
-behawioralna.

Oferta: leczenie somatyczne, pomoc dla – uzależnionych 
od narkotyków, rodzin osób używających i uzależnionych 
od narkotyków.
Liczba miejsc w placówce: 26.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny 
KARAN NZOZ Ośrodek Readaptacyjny dla Osób 
Uzależnionych w Radomiu. Oddział Leczenia 
Uzależnień

Bogucin 81A, Garbatka Letnisko
tel.: 48 384 82 22
faks: 48 384 82 22
osrodekbogucin@karan.pl, www.karan.pl

Odbiorcy: placówka dla mężczyzn, od 18 do 35  r.ż., 
również osoby – zobowiązane przez sąd do leczenia, 
niepełnosprawne ruchowo, uzależnieni behawioralnie 
(hazard, Internet) przy współwystępowaniu uzależnienia  
od substancji psychoaktywnych.

Oferta: społeczność terapeutyczna, nauka szkolna poza 
terenem ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 30.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy, 
13-18 miesięcy.

Stowarzyszenie MONAR  Ośrodek Leczenia,  
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień

Głosków 43,  Głosków
tel.: 511 731 933, faks: 25 681 64 24
gloskow@monar.org, www.monar-gloskow.com.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., uzależnione wraz z dziećmi, również osoby 
– zobowiązane przez sąd do leczenia, z niepełnosprawnością 
intelektualną, ruchową, wzrokową i słuchową.

Oferta: społeczność terapeutyczna, nauka szkolna na 
poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej  
– poza terenem ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 40.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.
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Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii  
i Rehabilitacji Uzależnień w Lipiance

Lipianka 2a,  Goworowo
tel.: 29 768 24 01
monarlipianka@wp.pl, www.lipianka.monar.org

Odbiorcy: od 18 r.ż., również rodzice z dziećmi, kobiety 
w ciąży, małżeństwa i pary we współpracy z ośrodkiem Monar 
w Ostrołęce, osoby z niepełnosprawnością – intelektualną, 
ruchową, wzrokową i słuchową w zależności od stopnia 
niepełnosprawności (jeśli pozwala uczestniczyć w terapii  
w społeczności i realizować program terapeutyczny).
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna, model Minnesota, terapia poznawczo- 
-behawioralna, dialog motywujący.

Oferta: leczenie somatyczne, pomoc dla uzależnionych od 
narkotyków, kursy zawodowe, nauka szkolna na poziomie 
szkoły podstawowej i ponadpodstawowej poza terenem 
ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 38.
Długość programu rehabilitacyjnego: 12 miesięcy.

Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny. Oddział 
Terapeutyczny w Anielinie

Anielin 2, Karczew
tel.: 22 788 79 44, 22 779 10 43, faks: 22 788 13 07
terapia@anielin.pl, www.anielin.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., osoby uzależnione wraz z ich 
dziećmi, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
z zaburzeniami (nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, 
lekkie upośledzenie umysłowe), niepełnosprawne – 
słuchowo, ruchowo, wzrokowo, uzależnieni behawioralnie 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta: społeczność terapeutyczna; działania wykraczające 
ponad standard leczenia stacjonarnego – zajęcia 
edukacyjne, sportowe, artystyczne, praca w wymiarze 
duchowym, hostel, uprawa roślin, pracownia komputerowa.
Liczba miejsc w placówce: 40.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7–12 miesięcy.

Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny 
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego

ul. Działkowa,  Kazuń-Bielany
tel.: 22 794 02 97, faks: 22 632 24 01
mor288@wp.pl, www.wtd-mor.waw.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., również osoby w terapii 
substytucyjnej.

Oferta: społeczność terapeutyczna, terapia poznawczo-
-behawioralna, leczenie – somatyczne, psychiatryczne, 
pomoc dla – uzależnionych od narkotyków, utrzymujących 
abstynencję (po leczeniu), rodzin osób używających  
i uzależnionych od narkotyków.
Liczba miejsc w placówce: 29.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii  
i Rehabilitacji Uzależnień

ul. Inwalidów Wojennych 21,  Ostrołęka
tel.: 29 764 39 70, faks: 29 764 39 70
monar-oka@wp.pl, www.ostroleka.monar.org

Odbiorcy: od 18 do 45 r.ż., osoby uzależnione wraz 
z dziećmi, również osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia, uzależnieni behawioralnie tylko przy 
współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych, osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość 
psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie umysłowe.

Oferta: społeczność terapeutyczna, nauka szkolna 
na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, 
ponadgimnazjalna  poza terenem ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 27.
Długość programu rehabilitacyjnego: 13-18 
miesięcy.

Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny – Oddział 
Terapeutyczny w Piastowie

ul. Reymonta 27,  Piastów
tel.: 22 723 70 65, faks: 22 723 70 65
piastow@anielin.pl, www.anielin.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., również osoby – zobowiązane 
przez sąd do leczenia, z zaburzeniami (nadpobudliwość 
psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie umysłowe), 
niepełnosprawne – słuchowo, ruchowo, wzrokowo, 
uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Oferta: społeczność terapeutyczna, nauka szkolna poza 
terenem ośrodka, zajęcia edukacyjne, sportowe, uprawa 
roślin, pracownia komputerowa, program profilaktyczno- 
-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających szkodliwie.
Liczba miejsc w placówce: 20.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich
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Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny 
KARAN NZOZ Ośrodek Readaptacyjny dla Osób 
Uzależnionych w Radomiu. Oddział Leczenia 
Uzależnień

ul. Łąkowa 122,  Radom
tel.: 48 360 46 05, faks: 48 360 46 05
karan.radom@interia.pl, www.karan.pl

Odbiorcy: od 17 do 34 r.ż., również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, 
Internet, seks).

Oferta: społeczność terapeutyczna, model behawioralno-
-poznawczy, nauka szkolna na terenie ośrodka, szkoła 
wyższa  poza terenem ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 20.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy, 
7-12 miesięcy, 13-18 miesięcy.

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

ul. Marywilska 44a,  Warszawa
tel.: 22 679 99 97 wew. 112, faks: 22 679 99 97 wew. 112
sekretariat@cpb.waw.pl, dyrektor@cpb.waw.pl  
www.cpb.waw.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., również zobowiązane przez sąd do 
leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, seks).

Oferta: model Minnesota, lekarz – ogólny, psychiatra.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3 miesiące.

Stowarzyszenie MONAR Krótkoterminiwy Ośrodek 
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień

ul. Wenedów 2,  Warszawa
tel.: 22 425 58 06 669 778 977
wenedow@monar.org, www.monar.org

Odbiorcy: od 18 do 60 r.ż., również małżeństwa 
bądź pary, uzależnieni behawioralnie (hazard), osoby  
z zaburzeniami: nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD.

Oferta: model behawioralno-poznawczy,  nauka szkolna 
na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum  
i  ponadgimnazjalna  poza terenem ośrodka, podejmowanie 
pracy zarobkowej poza ośrodkiem.
Liczba miejsc w placówce: 15.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-16 miesięcy.

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień OLCHA

ul. Niemcewicza 16a,  Warszawa-Wesoła
tel.: 22 621 62 61, faks: 22 621 62 60
osrodek@olcha.waw.pl, www.olcha.waw.pl

Odbiorcy: od 18  r.ż., osoby uzależnione wraz z dziećmi, 
również zobowiązane przez sąd do leczenia, uzależnieni 
behawioralnie tylko przy współwystępowaniu uzależnienia 
od substancji psychoaktywnych.

Oferta: model Minnesota, społeczność terapeutyczna, 
model behawioralno-poznawczy.
Liczba miejsc w placówce: 8.
Długość programu rehabilitacyjnego: 4-5 tygodni.

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii  
i Rehabilitacji Uzależnień

ul. 3 Maja 65,  Wyszków
tel.: 29 742 97 97, 29 742 30 34, faks: 29 742 97 97
monarwyszkow@interia.pl, 
wyszkow@monar.org, www.monarwyszkow.pl

Odbiorcy: od 19 do 35 r.ż., z niepełnosprawnością 
– ruchową, słuchową, również osoby – zobowiązane 
przez sąd do leczenia, z zaburzeniami (nadpobudliwość 
psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie umysłowe), 
uzależnieni behawioralnie (hazard).

Oferta: społeczność terapeutyczna, nauka szkolna 
na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i  
ponadgimnazjalnym, szkoła wyższa  poza terenem ośrodka, 
zajęcia sportowe, teatralne i parateatralne, program 
wolontariatu lokalnego i międzynarodowego.
Liczba miejsc w placówce: 29.
Długość programu rehabilitacyjnego: 13-18 miesięcy.

Hostele i mieszkania readaptacyjne

Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny. Oddział 
Hostelowy w Anielinie

Anielin 2, Karczew
tel.: 22 788 79 44, 22 779 10 43, faks: 22 788 13 07
terapia@anielin.pl, www.anielin.pl
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Odbiorcy: od 18 r.ż., również małżeństwa, pary, osoby 
uzależnione behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Oferta pomocy: grupa wsparcia, pomoc – w szukaniu 
pracy, w uzupełnieniu wykształcenia, indywidualne 
wsparcie postterapeutyczne.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny 
KARAN NZOZ Ośrodek Readaptacyjny dla Osób 
Uzależnionych w Radomiu. Oddział Leczenia 
Uzależnień

Bogucin 81A
tel.: 48 384 82 22
faks: 48 384 82 22
osrodekbogucin@karan.pl 
www.karan.pl

Odbiorcy: od 18 do 35 r.ż.,  uzależnieni behawioralnie 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta pomocy: grupa wsparcia, pomoc – w szukaniu 
pracy, w uzupełnieniu wykształcenia.
Liczba miejsc w placówce: 5.

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. 
Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny

ul. Działkowa 13,  Kazuń Bielany
tel.: 22 794 02 97, 600 078 987
faks: 22 632 24 01
mor288@wp.pl, www.wtd-mor.waw.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., również małżeństwa, pary, 
uzależnieni behawioralnie.

Oferta pomocy: pomoc – w szukaniu pracy, w 
uzupełnieniu wykształcenia, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa/warsztaty.
Liczba miejsc w placówce: 5.

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek  Leczenia,  
Terapii i Rehabilitacji  dla Młodzieży

Lipianka 2a, Goworowo
tel.: 29 768 24 01
faks: 29 768 24 01
monarlipianka@wp.pl, www.lipianka.monar.org

Odbiorcy: od 18  r.ż.,  rodzice z dziećmi, uzależnieni 
behawioralnie tylko przy współwystępowaniu uzależnienia 
od substancji psychoaktywnych.

Oferta pomocy: grupa wsparcia, interwencje kryzysowe, 
grupy zapobiegania nawrotom.
Liczba miejsc w placówce: 5.

Stowarzyszenie MONAR Hostel dla Osób  
z Zaburzeniami Psychicznymi

Osada 10, Oryszew
tel.: 46 855 32 45, faks: 46 855 32 45
monar.oryszew@onet.pl

Odbiorcy: od 18  r.ż.,  rodzice z dziećmi, pary, 
małżeństwa, uzależnieni behawioralnie.

Oferta pomocy: grupa wsparcia.
Liczba miejsc w placówce: 40.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny 
KARAN NZOZ Ośrodek Readaptacyjny dla Osób 
Uzależnionych

ul. Łąkowa 122,  Radom
tel.: 48 360 46 05, faks: 48 360 46 05
karan.radom@interia.pl, www.karan.pl

Odbiorcy: od 18 do 34 r.ż.,  uzależnieni behawioralnie.

Oferta pomocy: tylko przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Liczba miejsc w placówce: 4.

Schronisko dla Osób Bezdomnych po 
Podstawowym Programie Terapii Uzależnień  
w Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT

ul. Marywilska 44a,  Warszawa
tel.: 22 676 99 97 wew. 107, faks: 22 676 99 97 wew. 102
cpb@cpb.waw.pl, www.cpb.waw.pl

Odbiorcy: od 18  r.ż.,  rodzice z dziećmi, pary, małżeństwa, 
uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Oferta pomocy: tylko przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych, pomoc 
socjalna.
Liczba miejsc w placówce: 35.

Hostele i mieszkania readaptacyjne
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Schronisko „Don Orione”

ul. Witosa 46, Czarna
tel.: 22 787 81 00

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 70.

Dom Odzyskanych dla Życia Grzędy

ul. Krakowska 29,  Grzędy
tel.: 22 727 72 98

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie,wyżywienie, pomoc 
medyczna.
Liczba miejsc w placówce: 35.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Hipolitowska 121a,  Halinów
tel.: 22 760 41 14

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Schronisko Kąty Borucza

Kąty Borucza 48A,  Kąty Borucza
tel.: 22 760 41 14
662 101 611

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, wyżywienie, pomoc rzeczowa.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Legionowskie Centrum Charytatywno-Opiekuńcze 
Caritas DWP

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20,  Legionowo
tel.: 22 793 03 88

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 38.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Przemysłowa 1,  Ławy
tel.: 29 760 60 18

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, wyżywienie, pomoc – rzeczowa, 
medyczna, terapeutyczna,.
Liczba miejsc w placówce: 40.

Fundacja „Sławek”

Mienia 137,  Mienia
tel.: 501 679 894

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni, również opuszczający 
zakłady karne.

Oferta pomocy: noclegi, możliwość przygotowania 
posiłków.
Liczba miejsc w placówce: 10.

Schronisko dla Bezdomnych

ul. Sienkiewicza 46-48,  Ostrołęka
tel.: 29 764 41 30

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: zasiłek – stały, okresowy, celowy, posiłki.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Fiołkowa 35,  Pieńki Zarębskie
tel.: 22 828 18 15, 
604 641 484

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 16.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych



55

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Sienkiewicza 54, Płock
tel.: 24 266 39 06

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 50.

Noclegownia dla Kobiet

ul. Misjonarska 22, Płock
tel.: 24 364 76 05

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Słowackiego 188,  Radom
tel.: 48 360 01 91

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, wyżywienie.
Liczba miejsc w placówce: 38.

Noclegownia dla Kobiet

ul. Zagłoby 3,  Radom
tel.: 48 365 26 29

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 6.

Noclegownia dla Mężczyzn

ul. Zagłoby 3,  Radom
tel.: 48 365 26 29

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 24.

Stowarzyszenie MONAR Krótkoterminowy Ośrodek 
Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Warszawie

ul. gen. Wł. Andersa 12,  Warszawa
tel.: 22 425 58 06
wenedow@monar.org 
www.andersa.monar.org

Odbiorcy: od 18 r.ż., również małżeństwa, pary, osoby 
z niepełnosprawnością ruchową.

Oferta pomocy: nocleg, opieka pielęgniarska, konsultacje 
– lekarskie,  psychiatryczne, psychologiczne, prawne, 
program wychodzenia z bezdomności, redukcja szkód, 
program wymiany igieł i strzykawek, inne działania – 
doradztwo zawodowe.
Liczba miejsc w placówce: 16.

Schronisko dla Młodzieży Defaworyzowanej  
przy Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT

ul. Marywilska 44a, Warszawa
tel.: 22 676 99 97 wew. 108
faks: 22 676 99 97 wew. 102
cpb@cpb.waw.pl 
www.cpb.waw.pl

Odbiorcy: od 18 do 30 r.ż., również małżeństwa, pary, 
osoby uzależnione.

Oferta pomocy: 6-miesięczny program usamodzielniania, 
metoda społeczności terapeutycznej.
Liczba miejsc w placówce: 35.

Specjalistyczne Schronisko dla Osób Bezdomnych 
z Lekkimi Zaburzeniami Psychicznymi w Centrum 
Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT

ul. Marywilska 44a, Warszawa
tel.: 22 676 99 97 wew. 107
faks: 22 676 99 97 wew. 102
cpb@cpb.waw.pl 
www.cpb.waw.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., również małżeństwa, pary, osoby 
uzależnione.

Oferta pomocy: program wychodzenia 
z bezdomności dla osób w terapii leczenia 
psychiatrycznego.
Liczba miejsc w placówce: 15.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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Specjalistyczne Schronisko dla  Osób w Programie 
Substytucyjnym przy Centrum Pomocy Bliźniemu 
MONAR-MARKOT

ul. Marywilska 44a, Warszawa
tel.: 22 676 99 97 wew. 107
faks: 22 676 99 97 wew. 102
cpb@cpb.waw.pl 
www.cpb.waw.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., również małżeństwa, pary, osoby 
będące w terapii substytucyjnej.
Liczba miejsc w placówce: 15.

Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT 
Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Marywilska 44a, Warszawa
tel.: 22 676 99 97 wew. 107
faks: 22 676 99 97 wew. 102
cpb@cpb.waw.pl 
www.cpb.waw.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., również małżeństwa, pary, osoby – 
uzależnione, trzeźwe, niewymagające hospitalizacji.
Liczba miejsc w placówce: 30.
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Samodzielny Wojewódzki Szpital  
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  
im. ks. Bp. Józefa Nathana

ul. Szpitalna 18, Branice
tel.: 77 403 43 36
faks: 77 403 43 36
branice.odwyk10@wp.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, lekarz psychiatra, badania 
stwierdzające zakażenie wirusem HIV i HCV, testy na 
obecność metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie.

NS ZOZ B-MED. Poradnia Terapii Uzależnień. 
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Racławicka 1, Kędzierzyn-Koźle
tel.: 77 482 47 52
bmed@poczta.onet.pl

Odbiorcy: od 16 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
zależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, lekarz – psychiatra, ogólny, neurolog, 
testy na obecność metabolitów narkotyków w moczu 
bezpłatnie.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta  
DZIEWIĘĆSIŁ

ul. Zamkowa 6, Kluczbork
tel.: 77 418 75 86
infi@kluczbork.pl  
www.9sil.kluczbork.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, terapia rodzinna, farmakologia, współpraca  
z lokalnym systemem pomocy społecznej.

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od 
Alkoholu i Narkotyków oraz Członków Ich Rodzin

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34, Niemodlin
tel.: 77 460 63 13

Odbiorcy: od 15 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, uzależnieni behawioralnie przy
współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, współpraca z lokalnym systemem pomocy
społecznej, indywidualne wsparcie w utrzymaniu 
abstynencji, konsultacje certyfikowanego instruktora terapii 
uzależnień.

Fundacja Poradnia OD-DO

ul. Sandomierska 4/1, Opole
tel.: 77 441 75 69
fundacja.poradnia.oddo@gmail.com

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, grupy 
wstępne, motywujące do leczenia, współpraca z lokalnym 
systemem pomocy społecznej, warsztaty, program Candis, 
program Fred  goes net, Unplugged.

NZOZ Poradnia ds. Uzależnień

ul. Sandomierska 4, Opole
tel.: 77 441 75 69, 
880 590 261, 
507 746 498
poradnia.opole@gmail.com, www.poradnia.opole.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż.,  z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, grupy – 
wstępne, motywujące do leczenia, współpraca z lokalnym 
systemem pomocy społecznej, warsztaty, lekarz psychiatra, 
pracownik socjalny, prawnik, doradca zawodowy.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Placówki ambulatoryjne
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Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia  
i Współuzależnienia

ul. Głogowska 37, Opole
tel.: 77 455 25 35, faks: 77 457 63 64
odwykopole@interia.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, grupy – 
wstępne, motywujące do leczenia, współpraca z lokalnym 
systemem pomocy społecznej, warsztaty, lekarz psychiatra, 
badania stwierdzające zakażenie wirusem HIV, HCV, testy 
na obecność metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie.

Stowarzyszenie na rzecz Ludzi Uzależnionych
TO CZŁOWIEK w Opolu

ul. Ozimska 71 D, Opole
tel.: 77 453 23 38, faks: 77 453 23 38
toczlowiek@eopolszczyzna.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie, 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, wsparcia/
edukacyjne, zapobiegania nawrotom, motywujące do 
leczenia, psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem od narkotyków, edukacja dotycząca 
szkód zdrowotnych, współpraca z lokalnym systemem 
pomocy społecznej,  warsztaty rozwoju osobistego, lekarz 
psychiatra, testy na obecność metabolitów narkotyków  
w moczu odpłatnie oraz rozpoznania dostarczonej 
substancji psychoaktywnej odpłatnie.

Punkt Konsultacyjny

ul. Kościuszki 55A, Prudnik
tel.: 77 436 47 00, 
faks: 77 436 47 00
sapra.biuro@gmail.com 
www.sapra.powiatprudnicki.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, osoby 
z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, 
wzrokową, słuchową.
Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, redukcja 
szkód, konsultacje lekarskie, pracownik socjalny, program 
pracowników ulicznych, diagnostyka metabolitów 
narkotyków w moczu, grupy AN, telefon zaufania 77 
436 47 00, Program Wzmacniania Rodzin, poradnictwo 
okołotestowe HIV/AIDS (bez testów), grupa wsparcia  
dla rodzin.

Centrum Terapii i Profilaktyki  
Krystyna Kowalska Poradnia  
Terapii Uzależnienia od Alkoholu  
i Współuzależnienia

ul. Kościuszki 35/1, Strzelce Opolskie
tel.: 77 550 01 17
krystynakowalska5@wp.pl 
www.psychoterapia-strzelceop.pl

Odbiorcy: od 13 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, grupy 
wstępne, motywujące do leczenia, edukacja dotycząca 
szkód zdrowotnych, współpraca z lokalnym systemem 
pomocy społecznej.

Placówki prowadzące badania na obecność HIV

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Poradni 
Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

ul. Katowicka 64 (wejście od ulicy Kośnego 53), Opole

Godziny pracy
środa 16.00-19.00
piątek 16.00-19.00

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Stowarzyszenie 
„Podwale Siedem”.
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Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii  
i Rehabilitacji Uzależnień Filia w Graczach

ul. Bozaltowa 12, Gracze
tel.: 77 460 98 19
faks: 77 460 98 19
monar-gracze@tlen.pl, gracze@monar.org  
www.monargracze.pl

Odbiorcy: wyłącznie meżczyźni, od 21 do 35 r.ż., 
osoby z niepełnosprawnością ruchową.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna, dialog motywujący.

Oferta: leczenie psychiatryczne, pomoc dla – 
uzależnionych od narkotyków, rodzin osób używających 
i uzależnionych od narkotyków, kursy zawodowe, nauka 
szkolna na poziomie szkoły ponadpodstawowej poza 
terenem ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 35.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii  
i Rehabilitacji Uzależnień

ul. Leśna 2, Zbicko
tel.: 77 402 75 90
zbicko@monar.org, www.zbicko.monar.pl

Odbiorcy: od 21 do 36 r.ż., osoby uzależnione wraz 
z dziećmi, również osoby zobowiązane przez sąd do 
leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet) 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta: społeczność terapeutyczna, nauka szkolna poza 
terenem ośrodka – na poziomie szkoły podstawowej, 
gimnazjum, ponadgimnazjalnej, szkoła wyższa; grupa 
terapeutyczna dla kobiet i matek z dziećmi, nauka jazdy 
konnej, hodowla koni, zajęcia sportowe, uprawa warzyw, 
kursy komputerowe, grupa teatralna, warsztaty plastyczne.
Liczba miejsc w placówce: 49.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych

Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych 
Mężczyzn w Bielicach

Bielice 127, Łambinowice
tel.: 77 431 11 56

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: całodobowe schronienie, prowadzenie 
profilaktycznej działalności konsultacyjnej, informacyjnej  
i edukacyjnej.
Liczba miejsc w placówce: 163.

Noclegownia dla Bezdomnych

ul. Baligrodzka 7, Nysa
tel.: 77 435 52 11

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie oraz prowadzenie 
profilaktycznej działalności konsultacyjnej, informacyjnej  
i edukacyjnej.
Liczba miejsc w placówce: 60.

Noclegownia dla Mężczyzn

ul. Ks. J. Popiełuszki 18, Opole
tel.: 77 456 27 76

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie oraz prowadzenie 
profilaktycznej działalności konsultacyjnej, informacyjnej  
i edukacyjnej.
Liczba miejsc w placówce: 70.

Noclegownia dla Kobiet

ul. Ks. J. Popiełuszki 18, Opole
tel.: 77 456 27 76

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: schronienie oraz prowadzenie 
profilaktycznej działalności konsultacyjnej, informacyjnej  
i edukacyjnej.
Liczba miejsc w placówce: 25.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych 
Mężczyzn w Jasienicy Górnej

Jasienica Górna 37, Otmuchów
tel.: 77 435 69 90

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: całodobowe schronienie, prowadzenie 
profilaktycznej działalności konsultacyjnej, informacyjnej  
i edukacyjnej.
Liczba miejsc w placówce: 50.

Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych 
Mężczyzn w Pępicach

Pępice 81, Przylesie
tel.: 77 412 39 87

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: całodobowe schronienie, prowadzenie 
profilaktycznej działalności konsultacyjnej, informacyjnej  
i edukacyjnej.
Liczba miejsc w placówce: 43.

Schronisko Zimowe STAJENKA

ul.  Olszowska 17, Wormątowice
tel.: 518 244 706

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: całodobowe schronienie, prowadzenie 
profilaktycznej działalności konsultacyjnej, informacyjnej  
i edukacyjnej.
Liczba miejsc w placówce: 18.
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Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

ul. Leśna 22, Leżajsk
tel.: 17 240 49 42
odwyk@spzoz-lezajsk.pl, www.spzoz_lezajsk.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, utrzymujących 
abstynencję (po leczeniu), rodzin osób używających  
i uzależnionych od narkotyków, konsultacje lekarskie.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum 
Interwencji Kryzysowej KARAN Poradnia Leczenia 
Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

ul. Szopena 17, Rzeszów
tel.: 17 862 13 14, faks: 17 862 13 13
karan-rzeszow@op.pl, www.karan.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: pomoc dla – używających nartkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, konsultacje 
lekarskie, program Fred  goes net, program Candis, inne 
działania – terapia osób uzależnionych od hazardu.

SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień. Oddział 
Leczenia Uzależnień

ul. Kochanowskiego 17, Rzeszów
tel.: 17 858 11 81, faks: 17 858 11 81
cpitu@odwyk.pl, www.uzaleznienia.rzeszow.pl

Odbiorcy: od 12 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna 
i grupowa, grupy wstępne/edukacja, lekarz psychiatra, 
badania stwierdzające zakażenie wirusem HIV, HCV, HBV.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień

ul. Siemieńskiego 17, Rzeszów
tel.: 17 283 23 58, 17 861 16 40, 17 786 30 06
faks: 17 861 17 44, wotu@pro.onet.pl, www.wotu.ires.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodzin, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna 
i grupowa, grupy wstępne/edukacja, lekarz psychiatra, 
badania stwierdzające zakażenie wirusem HIV, HCV, HBV.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- 
-Konsultacyjna

ul. Hutnicza 8, Stalowa Wola
tel.: 15 842 79 60, poradnia.stalowawola@monar.org

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo dla osób z problemem narkotykowym, 
dla rodzin, program Fred  goes net, Szkoła dla Rodziców  
i Wychowawców.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Placówki ambulatoryjne

Placówki prowadzące badania na obecność HIV

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

ul. Wierzbowa 16, Rzeszów
tel.: 513 652 351  
(wt 12.00-16.00, czw 10.00-14.00)
www.stowarzyszeniejedenswiat.org/testy-na-hiv-w-
rzeszowie

Godziny pracy
środa 15.15 – 18.15, sobota 11.30-14.30
Uwagi
W celu zachowania wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest 30 minut przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Stowarzyszenie 
„Jeden Świat”.
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Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny 
KARAN NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej

ul. Targowa 9A, Rzeszów
tel.: 17 852 86 48
faks: 17 852 86 48
karan.rzeszow@op.pl, www.karan.pl

Odbiorcy: od 16 r.ż., zobowiązane przez sąd do leczenia, 
osoby niepełnosprawne ruchowo, uzależnieni behawioralnie 

(hazard) przy współwystępowaniu uzależnienia od 
sbubstancji psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: nauka szkolna 
poza terenem ośrodka na poziomie szkoły gimnazjalnej, 
ponadgimnazjalnej i wyższej.

Oferta: społeczność terapeutyczna.
Liczba miejsc w placówce: 25.
Długość programu rehabilitacyjnego: 13-18 miesięcy.

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych

Hostele i mieszkania readaptacyjne

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych

SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień. Oddział 
Leczenia Uzależnień

ul. Kochanowskiego 17, Rzeszów
tel.: 17 858 11 81
faks: 17 858 11 81
cpitu@odwyk.pl, www.uzaleznienia.rzeszow.pl

Odbiorcy: od 25 do 65 r.ż., osoby niepełnosprawne 
ruchowo, uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet).

Oferta: społeczność terapeutyczna, model behawioralno-
-poznawczy.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny 
KARAN. NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej. 
Hostel Postrehabilitacyjny

ul. Targowa 9A, Rzeszów
tel.: 17 852 86 48, faks: 17 852 86 48
karan.rzeszow@op.pl, www.karan.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., uzależnieni behawioralnie (hazard).

Oferta pomocy: pomoc – w szukaniu pracy, w 
uzupełnieniu wykształcenia, grupa wsparcia, możliwość 
kontynuowania psychoterapii indywidualnej, grupa 
zapobiegania nawrotom.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Słoneczna 1, Dębica
tel.: 14 670 44 71

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni, bezdomni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 40.

Schronisko dla Kobiet w Gorzycach

ul. Sandomierska 84a, Gorzyce
tel.: 15 836 21 51

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: nocleg, wyżywienie, 
odzież  itp., udzielanie pomocy pedagogicznej, 
wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, 
występowanie w imieniu osób bezdomnych w obronie 
należnych im praw, organizowanie pracy dla osób 
bezdomnych, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne 
i kondycję zdrowotną; komunikacja społeczna (w tym 
organizacja wydarzeń okolicznościowych) oraz edukacja  
(w tym działalność informacyjna, szkoleniowa, 
konsultacyjna) w zakresie przeciwdziałania  
i rozwiązywania problemów społecznych.
Liczba miejsc w placówce: 15.
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Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Jarosławiu

ul. Sanowa 11, Jarosław
tel.: 16 621 44 76

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni, bezdomni.

Oferta pomocy: schronienie przez cały rok. Ogrzewalnia 
funkcjonuje w okresie jesienno-zimowym.
Liczba miejsc w placówce: 76.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet im św. Brata 
Alberta

ul. Jasna 4, Jarosław
tel.: 16 621 35 76

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: schronienie, wyżywienie, pomoc – 
socjalna, medyczna, prawna i duchowa.
Liczba miejsc w placówce: 35.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Jaśle

ul. Konopnickiej 86, Jasło
tel.: 13 448 02 40

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, wyżywienie.
Liczba miejsc w placówce: 35.

Schronisko

ul. Wojska Polskiego 26, Krosno
tel.: 13 436 83 90

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, wyżywienie.
Liczba miejsc w placówce: 15.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn w 
Leżajsku

ul. Jarosławska 4, Leżajsk
tel.: 17 242 11 60

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg i wyżywienie, aktywizacja 
zawodowa osób bezdomnych.
Liczba miejsc w placówce: 30.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Mielcu

ul. Sandomierska 19, Mielec
tel.: 17 586 22 52

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, wyżywienie, dostęp do 
sanitariatów, środków czystości i higieny osobistej, 
wymiana bielizny osobistej i, w miarę możliwości, obuwia 
i odzieży. Pomoc w kontaktach z urzędami i ośrodkami 
zdrowia.
Liczba miejsc w placówce: 21.

Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta

ul. Marszałka Ferdynanda Focha 12, Przemyśl
tel.: 16 677 07 62

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: pomoc osobom bezdomnym, ubogim.
Liczba miejsc w placówce: 80.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Racławówce

Racławówka 132
tel.: 17 862 30 91

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: usługi przez cały rok, przez siedem dni 
w tygodniu, całodobowy pobyt i utrzymanie, ciepłe posiłki 
i napoje, prysznic, wymiana odzieży, możliwość prania 
i suszenia odzieży, informacje o dostepnych formach 
pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu, 
możliwość  skorzystania z usług aktywizacyjnych  
i uzyskania samodzielności życiowej.
Liczba miejsc w placówce: 40.

Noclegownia dla Kobiet w Racławówce

Racławówka 132
tel.: 17 862 30 91

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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Oferta pomocy: usługi przez cały rok, przez siedem dni 
w tygodniu, w godz. od 18.00 do godz. 8.00, tymczasowe 
schronienie w postaci miejsca do spania, możliwość 
spożycia ciepłego posiłku, prysznic, wymiana odzieży,  
informacje o dostępnych formach pomocy.
Liczba miejsc w placówce: 3.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn  
w Rzeszowie

ul. Jana Styki 21, Rzeszów
tel.: 17 852 15 71

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: usługi przez cały rok, przez siedem dni 
w tygodniu; całodobowy pobyt i utrzymanie, ciepłe posiłki 
i napoje, prysznic, wymiana odzieży, możliwość prania 
i suszenia odzieży, informacje o dostepnych formach 
pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu 
oraz możliwość skorzystania z usług aktywizacyjnych i 
uzyskania samodzielności życiowej.
Liczba miejsc w placówce: 80.

Noclegownia dla Mężczyzn w Rzeszowie

ul. Jana Styki 21, Rzeszów
tel.: 17 852 15 71

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: usługi przez cały rok, przez siedem dni 
w tygodniu, w godz. od 18.00 do godz. 8.00, tymczasowe 
schronienie w postaci miejsca do spania, możliwość – 
spożycia ciepłego posiłku, prysznic, wymiana odzieży oraz  
informacje o dostępnych formach pomocy.
Liczba miejsc w placówce: 17.

Schronisko

ul. Hetmańska 4, Sanok
tel.: 13 464 28 95

Oferta pomocy: nocleg, wyżywienie, opieka medyczna, 
zakup leków, środki higieny osobistej, odzież, obuwie, 
rehabilitacja, transport w sprawach zdrowotnych, 
osobistych, pomoc psychologiczna, duchowa, pranie 
pościeli, odzieży, wyrabianie dokumentów, prowadzenie 
spraw osobistych.
Liczba miejsc w placówce: 80.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. 
Brata Alberta

ul. Jaśminowa 1, Stalowa Wola
tel.: 15 842 17 25

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, wyżywienie, leki, ubrania, pomoc 
psychologa i terapeuty.
Liczba miejsc w placówce: 18.
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NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego – Poradnia 
Terapii Uzależnień i Współuzależnień

ul. Szpitalna 12A, Augustów
tel.: 87 643 28 18
faks: 87 643 28 18
las69@op.pl

Odbiorcy: od 12 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna i 
grupowa, grupy wstępne/edukacja, psychoterapia grupowa 
dla młodzieży, środowiskowa profilaktyka uzależnień, grupy 
zapobiegania nawrotom, warsztaty rozwoju osobistego, 
warsztaty aktywizacji zawodowej, program Fred  goes net, 
konsultacje psychiatry.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- 
-Konsultacyjna w Białymstoku

ul. gen. Hallera 8, Białystok
tel.: 85 651 65 65
www.monarbialystok.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, osoby 
z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową,  
wzrokową, słuchową.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzaleznionych od narkotyków, redukcja 
szkód, konsultacje lekarskie, program Fred  goes net, 
program Candis, grupa wsparcia – dla rodziców, dla osób 
po ukończonej terapii lub przerwanej terapii, superwizje  
dla nauczycieli.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- 
-Konsultacyjna w Białymstoku

ul. gen. Berlinga 8, Białystok
tel.: 85 651 65 64
pk@monarbialystok.pl, www.monarbialystok.pl

Odbiorcy: od 16  r.ż., z problemem narkotykowym i ich 

rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna 
i grupowa, grupy wstępne/edukacja, współpraca z lokalnym 
systemem pomocy społecznej,  badania stwierdzające 
zakażenie wirusem HIV, HCV, HBV.

Stowarzyszenie DROGA. Ośrodek Profilaktyki  
i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP

ul. Włókiennicza, Białystok
tel.: 85 744 52 24 85 744 50 26
faks: 85 744 52 24
etap@stowarzyszeniedroga.ayz.pl 
www.stowarzyszeniedroga.pl

Odbiorcy: od 12 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna 
i grupowa, grupy – wstępne/edukacja, zapobiegania 
nawrotom,psychoterapia grupowa dla młodzieży, 
środowiskowa profilaktyka uzależnień, warsztaty – rozwoju 
osobistego, aktywizacji zawodowej, program Fred  goes 
net, konsultacje psychiatry,  program Candis.

Poradnia Terapii Uzależnienia od Środków 
Psychoaktywnych Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Ciborzu

ul. Chopina 9, Cibórz
tel.: 68 322 18 68
faks: 68 341 94 94
m.compelciborz.eu 
www.ciborz.eu

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, osoby 
z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, wzrokową.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, konsultacje 
lekarskie, program Candis.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Placówki ambulatoryjne
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Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień

ul. Rybaki 3, Łomża
tel.: 86 216 28 20 86 216 67 03
faks: 86 216 28 20
wopitu@poczta.onet.pl, www.wopitu.pl

Odbiorcy: od 13 do 24  r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do 
leczenia, uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna i 
grupowa, grupy wstępne/edukacja, psychoterapia grupowa 
dla młodzieży, lekarz psychiatra.

Poradnia Terapii Uzależnienia od Środków 
Psychoaktywnych

ul. Reja 67a, Suwałki
tel.: 87 562 64 54
faks: 87 562 64 02
sekretariat@spspzoz.pl, www.spspzoz.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna 
i grupowa, grupy wstępne/edukacja, lekarz psychiatra, 
testy na obecność metabolitów narkotyków w moczu.

Placówki prowadzące badania na obecność HIV

Punkt Konsultacyjno–Diagnostyczny

ul. Bema 2 (lokale nr 010 i 011), Białystok

Godziny pracy
poniedziałek 15.00-17.30
środa 15.00-17.30

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Stowarzyszenie 
„Faros”.

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich
Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii 
Uzależnienia METANOIA

Chmielnik 15, Czarna Białostocka
tel.: 85 710 32 41
faks: 85 710 32 41
metanoia@caritas.pl, www.metanoia.caritas.pl

Odbiorcy: od 13 do 19 r.ż., uzależnieni wraz z dziećmi, 
również małżeństwa lub pary, osoby zobowiązane przez 

sąd do leczenia, osoby z zaburzeniami – nadpobudliwość 
psychoruchowa, ADHD, uzależnieni behawioralnie 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta: społeczność terapeutyczna, szkoła podstawowa 
i gimnazjum na terenie ośrodka, uprawa roślin, zajęcia 
sportowe.
Liczba miejsc w placówce: 30.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Leczenia,  
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień  
w Zaczerlanach

Zaczerlany 25, Choroszcz, 
tel.: 85 719 33 14
faks: 85 652 62 34  
zaczerlany@gmail.com

Odbiorcy: od 18 do 50 r.ż., uzależnieni wraz 
z ich dziećmi, również małżeństwa bądź pary,  
osoby zobowiązane przez sąd do leczenia,  
osoby z zaburzeniami – współistniejące zaburzenia 
psychotyczne, osoby niepełnosprawne ruchowo,  
uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
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Oferta: społeczność terapeutyczna, program 
profilaktyczno-leczniczy, zajęcia sportowe, zajęcia 
kulturalne, hodowla zwierząt, uprawa roślin.
Liczba miejsc w placówce: 27.
Długość programu rehabilitacyjnego: powyżej 18 miesięcy.

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Rybaki 3, Łomża
tel.: 86 216 28 20 86 216 67 03,faks: 86 216 28 20

wopitu@poczta.onet.pl 
www.wopitu.pl
Odbiorcy: od 18  r.ż., również osoby zobowiązane przez 
sąd do leczenia.

Oferta: społeczność terapeutyczna, model behawioralno-
-poznawczy.
Liczba miejsc w placówce: 30.
Długość programu rehabilitacyjnego: 
3-6 miesięcy.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych

Noclegownia dla Mężczyzn św. Brata Alberta

ul. Sienkiewicza 81/9, Białystok
tel.: 85 675 09 06

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, możliwość skorzystania 
z kąpieli, 3 posiłki dziennie dla osób przebywających 
całodobowo, możliwość korzystania z sanitariatów,  
posiłki o godz. 19 dla osób korzystających z pomocy 
doraźnej, pielęgniarka, doradca zawodowy.
Liczba miejsc w placówce: 86 – pobyt całodobowy, 40 
– pobyt w okresie wiosenno-letnim.

Noclegownia dla Kobiet im. św. Matki Teresy  
z Kalkuty

ul. Raginisa 55, Białystok
tel.: 85 675 09 50

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: nocleg, możliwość skorzystania 
z kąpieli, posiłek.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Schronisko dla Bezdomnych „Patronat”

ul. Świętojańska 2A, Białystok
tel.: 85 732 24 12

Oferta pomocy: nocleg, 
pełne wyżywienie, odzież, obuwie,  
środki higieny osobistej, psycholog,  
psychoterapeuta.
Liczba miejsc w placówce: 23.

Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób 
Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych,  
w tym Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Sportowa 24, Suwałki
tel.: 87 566 34 19

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Noclegownia

ul. Mazowiecka 53, Zambrów
tel.: 86 271 01 30
Oferta pomocy: schronienie.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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Ośrodek Wsparcia Psychicznego PROMEDICA

ul. Młodzieżowa 35, Chojnice
tel.: 52 396 74 87
faks: 52 397 40 33
info@promedicachojnice.pl, www.promedicachojnice.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, zakupy, praca, 
seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
grupy – wsparcia/edukacyjne,  zapobiegania nawrotom, 
warsztaty – rozwoju osobistego, aktywizacji zawodowej, 
lekarz – ogólny, psychiatra, testy na obecność metabolitów 
narkotyków w moczu płatnie oraz rozpoznania dostarczonej 
substancji psychoaktywnej płatnie.

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

ul. Dworcowa 15, Czersk
tel.: 52 398 92 42
faks: 52 398 92 42
opirpa@o2.pl

Odbiorcy: od 14 do 24 r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny.

Oferta: poradnictwo, grupy – wstępne/edukacyjne 
motywujące do leczenia, współpraca z systemem pomocy 
społecznej, psycholog.

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień  
od Substancji Psychoaktywnych

ul. Szczecińska 31, Człuchów
tel.: 59 834 22 81 wew 386
faks: 59 834 24 59
spzozczluchow@wp.pl, www.spzoz-czluchow.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, seks).

Oferta: poradnictwo, grupy – wstępne/edukacyjne 
motywujące do leczenia, współpraca z systemem pomocy 
społecznej, lekarz – psychiatra, ogólny, testy na obecność 
metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie i odpłatnie 
oraz rozpoznania dostarczonej substancji psychoaktywnej 
bezpłatnie i płatnie.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku

ul. Srebrniki 9, Gdańsk
tel.: 58 302 63 89
poradniagdansk@monar.org

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, redukacja 
szkód, konsultacje lekarskie, porady prawne, stacjonarny 
program wymiany igieł i strzykawek, diagnostyka 
metabolitów narkotyków w moczu, testy na obecność HIV, 
grupy AN, telefon zaufania 58 302 04 42.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku

ul. Srebrniki 9, Gdańsk
tel.: 58 302 04 42
faks: 58 302 63 89
gdanskporadnia@monar.org, www.monar.org

Odbiorcy: od 16 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używająchch narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, rodzin 
osób używających i uzależnionych od narkotyków, program 
wymiany igieł i strzykawek, konsultacje prawne, lekarz 
psychiatra, możliwość wykonania testu na obecność 
metabolitów narkotyków w moczu oraz rozpoznania 
dostarczonej substancji psychoaktywnej, spotkania grupy 
Anonimowych Narkomanów.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Placówki ambulatoryjne
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Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE. Poradnia 
Ambulatoryjna Leczenia Uzależnień  
i Współuzależnienia

ul. Gen. Maczka 10, Miastko
tel.: 59 857 02 67
faks: 59 85702 64
biuromisji@teenchallange.pl, www.teenchallenge.pl

Odbiorcy: od 13 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
konsultacje prawne, współpraca z lokalnym systemem 
pomocy społecznej, grupy – wsparcia/edukacyjne,  
zapobiegania nawrotom, warsztaty – rozwoju osobistego, 
aktywizacji zawodowej, lekarz – psychiatra, ogólny, testy na 
obecność metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie.

Pracownia Motywacja i Działanie Sp. z o.o. 
Poradnia Terapii Uzależnień

ul. Książąt Pomorskich 8, Międzyzdroje
tel.: 506 591 164, 504 587 341
motywacjaidzialanie@o2.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, konsultacje 
– lekarskie, prawne, pracownik socjalny, program Fred  
goes net; inne działania – pomoc dla osób uzależnionych 
od alkoholu.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

ul. H. Sienkiewicza 7/30, Słupsk
tel.: 59 840 14 60, 66 520 98 14, faks: 59 840 14 60
ptzn.slupsk@wp.pl

Odbiorcy: od 11 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet).

Oferta: poradnictwo, grupy wsparcia/edukacyjne, 
psychoterapia grupowa, grupy zapobiegania nawrotom, 

testy umożliwiające rozpoznanie dostarczonej substancji 
psychoaktywnej bezpłatnie.

Stowarzyszenie MROWISKO. Poradnia przy 
Młodzieżowym Ośrodku Terapeutycznym

ul. Aleja Niepodległości 817 A, Sopot
tel.: 585 502 669 505 165 924
faks: 58 550 26 69
poradnia@mrowisko, www.mrowisko.org.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, konsultacje 
lekarskie, program Fred  goes net, program Candis, 
inne program: Kompakt – dla osób uzależnionych od 
hazardu i od innych uzależnień behawioralnych (komputer, 
zakupy,seks itp.) oraz ich bliskich.

Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży Uzależnionej 
SILOE

Os. 60-lecia Odzyskania Niepodległości Polski 14, 
Starogard Gdański
tel.: 58  562 31 74
faks: 58 562 31 74
pksiloe@wp.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, redukcja 
szkód, konsultacje lekarskie, stacjonarny program wymiany 
igieł i strzykawek.

SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia 
Uzależnień

ul. Chopina 9, Starogard Gdański
tel.: 58 562 71 95
faks: 58 562 94 93
opirpastarogardgdanski@wp.pl 
www.opirpa-stg.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, osoby z 
niepełnosprawnością – intelektualną, wzrokową, słuchową.

Placówki ambulatoryjne
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Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających 
narkotyków (nieuzależnionych), uzależnionych od 
narkotyków, utrzymujących abstynencję (po leczeniu), 
rodzin osób używających i uzależnionych od narkotyków, 
redukacja szkód, konsultacje prawne, pracownik socjalny, 
diagnostyka metabolitów narkotyków w moczu, grupy 
AN, inny program: autorski program profilaktyczny 
– prowadzony metodami aktywizującymi młodzież, 
realizowany przez specjalistów terapii uzależnień; 

inne działania: warsztaty poprawy umiejętności 
psychospołecznych: jak skutecznie odmawiać brania, 
poprawa komunikacji, pozytywne myślenie,  
asertywność, trudne emocje, uczucia, potrzeby,  
radzenie sobie z lękiem i gniewem, poczucie wartości, 
warsztaty poprawy umiejętności wychowawczych 
dla rodziców dzieci uzależnionych lub zagrożonych 
uzależnieniem.

Placówki prowadzące badania na obecność HIV

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy 
Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy

ul. Smoluchowskiego 18 (budynek G, wejście 2), Gdańsk

Godziny pracy
poniedziałek 16.00-20.00
czwartek 16.0-20.00

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Fundacja Pomorski 
Dom Nadziei.

Punkt Konsultacyjno–Diagnostyczny (PKD)  
przy Labolatorium Analitycznym

ul. Juliana Tuwima 23, Słupsk

Godziny pracy
wtorek 15.00-19.00
czwartek 15.00-19.00

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Polskie 
Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Słupsku.

Ośrodek Readaptacyjny Stowarzyszenia 
SOLIDARNI PLUS Eko „Szkoła Życia” w Wandzinie

Wandzin, Człuchów
tel.: 59 832 34 13
faks: 59 849 11 42
ekoszkolazycia@poczta.onet.pl, www.wandzin.pl

Odbiorcy: od 16  r.ż., osoby z niepełnosprawnością – 
intelektualną, ruchową, wzrokową, słuchową, inne – osoby 
z zaburzeniami: nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, 
lekkie upośledzenie umysłowe, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, 
Internet, praca,zakupy,seks).
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: leczenie – somatyczne, psychiatryczne, pomoc 
dla – używających narkotyków (nieuzależnionych), 
uzależnionych od narkotyków, rodzin osób używających  
i uzależnionych od narkotyków, kursy zawodowe,  

nauka szkolna na poziomie szkoły podstawowej  
i ponadpodstawowej poza terenem ośrodka, inne – 
poradnia stomatologiczna, placówka prowadzi program 
profilaktyczno leczniczy.
Liczba miejsc w placówce: 170.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii  
i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży  
w Gdańsku

ul. Agrarna 2, Gdańsk
tel.: 58 349 46 90, 58 349 49 54
faks: 58 349 46 90
matarnia@monar.org, www.monar-gdansk.com.pl

Odbiorcy: od 13 do 20 r.ż., osoby z zaburzeniami: 
nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, lekkie 
upośledzenie umysłowe, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie 



71

przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: placówka prowadzi program profilaktyczno-
-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających 
szkodliwie; nauka szkolna na terenie osrodka, szkoła 
podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła 
wyższa (studia).
Liczba miejsc w placówce: 40.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy, 
13-18 miesięcy.

Centrum Leczenia Uzależnień ZAPOWIEDNIK  
w Opaleniu

ul. Hutten-Czapskiego 49, Opalenie
tel.: 58 535 48 52, faks: 58 535 48 53
zapowiednik@zapowiednik.pl, www.zapowiednik.pl

Odbiorcy: od 16 r.ż., uzależnieni wraz z ich 
dziećmi, również małżeństwa, pary, rodzeństwa, 
osoby – niepełnosprawne ruchowo, zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: nauka szkolna na terenie ośrodka, inne – kort 
tenisowy, siłownia, boisko do piłki siatkowej i nożnej, 
ścianka wspinaczkowa, kuźnia, sala muzyczna, spływy 
kajakowe i obozy, uprawa roślin (ogród, tunele foliowe).
Liczba miejsc w placówce: 2 oddziały po 34 miejsca.
Długość programu rehabilitacyjnego: 13-18 
miesięcy.

Towarzystwo MROWISKO. Młodzieżowy Ośrodek 
Terapeutyczny

Aleja Niepodległości 817A, Sopot
tel.: 58 550 26 69, 508 352 257
faks: 58 550 26 69
poradnia@mrowisko.org.pl

Odbiorcy: od 12 do 18 r.ż., osoby – niepełnosprawne 
ruchowo, zobowiązane przez sąd do leczenia, uzależnieni 
behawioralnie przy współwystępowaniu uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: nauka szkolna na terenie ośrodka i poza terenem 
ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 14.
Długość programu rehabilitacyjnego: 
7-12 miesięcy.

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych

Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE. Chrześcijański 
Ośrodek dla Osób Uzależnionych

Broczyna 11,3 Dretyń
www.teenchallenge.pl

Odbiorcy: 1) od 18 do 60 r.ż., 
2) wyłącznie mężczyźni od 18 do 60 r.ż.
Podstawy teoretyczne programu: 
społeczność terapeutyczna, terapia poznawczo-
behawioralna, dialog motywujący,  
terapia indywidualna.

Oferta: pomoc dla – uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu),  
rodzin osób używających i uzależnionych  
od narkotyków.
Liczba miejsc w placówce: 1) 22, 2) 85.
Długość programu rehabilitacyjnego: 
7-12 miesięcy.

Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE. Chrześcijański 
Ośrodek dla Osób Uzależnionych

Łękinia 17, Koczała
tel.: 59 857 48 85, faks: 59 857 48 85
biuromisji@teenchallange.pl, www.teenchallange.pl

Odbiorcy: od 18 do 55 r.ż., osoby niepełnosprawne – 
słuchowo, ruchowo, wzrokowo, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: działania wykraczające poza standard leczenia 
stacjonarnego: nauka umiejętności – przydatnych w życiu, 
interpersonalnych, sport.
Liczba miejsc w placówce: 85.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych
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Barbara Dąbrowska. NZOZ Centrum Leczenia 
Uzależnień ,,Zaroślak” w Borach Tucholskich

Kurcze 21, Krucze
tel.: 602422386
biura@leczenie-uzaleznien.com  
www.leczenie-uzaleznien.com

Odbiorcy: od 18 do 50 r.ż.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: pomoc dla osób uzależnionych od narkotyków, 
kursy zawodowe, nauka szkolna na poziomie szkoły 
ponadpodstawowej poza terenem ośrodka.

Liczba miejsc w placówce: 35.
Długość programu rehabilitacyjnego: 15 miesięcy.

Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie

Smażyno 9, Smażyno
tel.: 58 676 82 01, 501 339 345, faks: 58 676 82 72
sekretariat.smazyno@wotu.pl, www.wotu.pl

Odbiorcy: od 21 r.ż.

Oferta: pomoc dla osób uzależnionych od narkotyków.
Liczba miejsc w placówce: 40.
Długość programu rehabilitacyjnego: 12 miesięcy.

Hostele i mieszkania readaptacyjne

Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia SOLIDARNI 
PLUS Noclegownia w Gajkach

Gajki 3, Gajki
tel.: 59 814 12 50, 608 401 284
gajki@tlen.pl, www.gajki.eu

Odbiorcy: od 20 do 60 r.ż., pary, osoby bezdomne 
z towarzyszącym uzależnieniem od narkotyków, alkoholu.

Oferta pomocy: zakwaterowanie (meldunek tymczasowy), 
wyżywienie, cztery posiłki, dostępu do kuchni i produktów 
przez całą dobę, wsparcie terapeutyczne – rozmowy 
indywidualne z terapeutą, grupa warsztatowo- 
-terapeutyczna, spotkania grupowe poranne, spotkania 
interwencyjne w zależności od potrzeb, wsparcie socjalno-
-bytowe, pomoc w regulacji spraw urzędowych, wyrabianie 
potrzebnych dokumentów, wsparcie medyczne doraźne, 
pomoc w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności, 
organizowanie wizyt u lekarzy specjalistów na terenie 
gminy Słupsk, regularny kontakt z asystentem osoby 

niepełnosprawnej, dobrowolne uczestnictwo w zajęciach 
hipoterapii, prace stajenne, jazda konna.
Liczba miejsc w placówce: 20-25.

Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych 
TEEN CHALLENGE Broczyna

Broczyna 11, Miastko
tel.: 59 857 87 79
faks: 59 857 02 64
sekretariat@teenchallenge.pl, www.teenchallenge.pl

Odbiorcy: od 18 do 60 r.ż.

Oferta pomocy: pomoc – w szukaniu pracy, 
w uzupełnianiu wykształcenia, grupa wsparcia, pomoc 
prawna, aktywizacja zawodowa.
Liczba miejsc w placówce: 8.
Długość programu: 7-12 miesięcy.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych

Stowarzyszenie WIGOR Schronisko  
dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Kasztanowa 35, Borkowo
tel.: 699 793 041, 509 695 477

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.
Oferta pomocy: schronienie, wyżywienie.
Liczba miejsc w placówce: 23.

Schronisko dla Osób Bezdomnych

Borowy Młyn 22
tel.: 55 277 42 88

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, wyżywienie.
Liczba miejsc w placówce: 120.
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Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

Małe Osady 2a, Chojnice
tel.: 52 39712-08

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg.
Liczba miejsc w placówce: 12.

Noclegownia im. św. Brata Alberta w Człuchowie

ul. Średnia 14, Człuchów
tel.: 59 83 42 409

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg.
Liczba miejsc w placówce: 10.

Noclegownia Towarzystwa Wspierania 
Potrzebujących Przystań

ul. Mostowa 1 a, Gdańsk
tel.: 58 721 50 70, 500 261 484

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg.
Liczba miejsc w placówce: 50.

Noclegownia św. Brata Alberta

ul. Żaglowa 1, Gdańsk
tel.: 58 342 13 14

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg.
Liczba miejsc w placówce: 80.

Schronisko Dom Brata Alberta

ul. Równa 14, Gdańsk
tel.: 58 309 00 18, 512 894 160

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg i posiłek.
Liczba miejsc w placówce: 134.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

ul. Zakopiańska 40, Gdańsk
tel.: 731 345 490, 58 301 88 32

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: nocleg i posiłek.
Liczba miejsc w placówce: 50.

Schronisko św. Brata Alberta

ul. Starowiślna 3, Gdańsk
tel.: 58 342 26 45

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg i posiłek.
Liczba miejsc w placówce: 49.

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Jana z Kolna 28, Gdynia
tel.: 782 961 969

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.
Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 60.

Schronisko dla Osób Bezdomnych  
wraz z punktem interwencji noclegowej

ul. Janka Wiśniewskiego 24, Gdynia
tel.: 587 762 001

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, nocleg interwencyjny.
Liczba miejsc w placówce: 60.

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Ks. Ormińskiego 1, Kartuzy
tel.: 512 736 617

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, wyżywienie, kąpiel, pomoc 
lekarska, pielegniarska, psychologiczna, terapeutyczna.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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Noclegownia w Lęborku

ul. Łokietka 13, Lębork
tel.: 598 634 755

Oferta pomocy: schronienie, wyżywienie.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Rolnicza 1, Malbork
tel.: 55 273 40 65

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: całodobowe schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 117.

Schronisko dla Bezdomnych  
w Szawałdzie

Szawałd 16, Malbork
tel.: 510 262 483

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: całodobowe schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 55.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn 
Miasta i Gminy Miastko

ul. Juliana Tuwima 1, Miastko
tel.: 598 573 915

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: tymczasowe schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Schronisko

Piekło 30, Piekło
tel.: 55 272 62 48

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: 
całodobowe schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 30.

Noclegownia

ul. Gdyńska 13 a, Słupsk
tel.: 598 404 270

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: możliwość pobytu od wieczora do rana 
– całoroczne miejsca noclegowe.
Liczba miejsc w placówce: 32.

Schronisko

ul. Leśna 6, Słupsk 
tel.: 59 842 94 45

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.
Oferta pomocy: pobyt całodobowy.
Liczba miejsc w placówce: 38.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Ogrodowa 1, Smętowo Graniczne
tel.: 58 561 90 32

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: pobyt całodobowy.
Liczba miejsc w placówce: 35.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn 
w Szawałdzie

Szawałd
tel.: 510 262 494

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronisko (przyjmowane są także osoby 
opuszczające zakłady karne).
Liczba miejsc w placówce: 60.

Ośrodek AGAPE w Sztumie

ul. Żeromskiego 8, Sztum
tel.: 55  277 78 07

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.
Oferta pomocy: całodobowe schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 60.
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Ogrzewalnia

ul. Orzeszkowej 6, Tczew
tel.: 500 339 497

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: ochrona przed chłodem.
Liczba miejsc w placówce: 38.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Ustce – 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, 
Koło  Słupskie

ul. Grunwaldzka 39, Ustka
tel.: 59 842 94 45, 881 089 262

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 33.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień  
Śląska Fundacja BŁĘKITNY KRZYŻ

ul. Mostowa 1, Bielsko-Biała
tel.: 33 822 79 83
motubb@bk-europe.pl, www.bk-europe.pl

Odbiorcy: od 16 r.ż., osoby z niepełnosprawnością – 
ruchową, wzrokową.

Oferta: pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, redukcja 
szkód, konsultacje lekarskie, konsultacje prawne,  
program Candis.

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży 
NADZIEJA Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień 
NADZIEJA

ul. Stojałowskiego 19, Bielsko-Biała
tel.: 725 030 122
faks: 33 487 67 34
fundacja@nadzieja.bielsko.pl, www.nadzieja.bielsko.pl

Odbiorcy: od 10 r.ż.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, konsultacje 
prawne, pracownik socjalny, diagnostyka metabolitów 
narkotyków w moczu, telefon zaufania 33 812 26 
67, program Fred  goes net, Program Wzmacniania 
Rodzin, program Candis, pomoc dla osób uzależnionych 
behawioralnie, terapia rodzin, grupa wsparcia dla rodziców.

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

ul. Jagiełły 1, Bieruń
tel.: 32 216 27 88, faks: 32 216 21 76
gcpu@op.pl, www.mops.bierun.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny.

Oferta: poradnictwo, grupy – wstępne/edukacyjne/
wsparcia, motywujące do leczenia, edukacja dotycząca 
szkód zdrowotnych.

Fundacja Dom Nadziei Poradnia Profilaktyki  
i Terapii Uzależnień

ul. Ks. Koziołka 3, Bytom
tel.: 32 286 06 23, 32 793 66 47
faks: 32 387 15 87
biuro@domnadziei.pl, www.domnadziei.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających 
narkotyków(nieuzależnionych), uzależnionych od 
narkotyków, utrzymujących abstynencję (po leczeniu), 
rodzin osób używających i uzależnionych od narkotyków, 
systemowa terapia rodzin.

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji 
Psychoaktywnych i Współuzależnień

ul. Zjednoczenia 10, Chorzów
tel.: 32 346 36 13

Odbiorcy: od 18 r.ż., również z niepełnosprawnością – 
ruchową, intelektualną, wzrokową, słuchową.

Oferta: program metadonowy.

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM. 
Punkt Konsultacyjny do spraw Narkomanii

ul. Ks. Janusza 3, Cieszyn
tel.: 33 479 54 55
faks: 33 479 54 55
cpeitkontakt@bycrazem.com, www.bycrazem.com

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (Internet).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, 
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, konsultacje 
prawne, współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, warsztaty rozwoju osobistego.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
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Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień

ul. Nad Białką 1b, Czechowice-Dziedzice
tel.: 32 215 97 40
faks: 32 215 97 40
motuczdz@bk-europe.pl, www.bk-europe.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, praca, zakupy, 
seks, pornografia, jedzenie).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące do 
leczenia, konsultacje prawne, współpraca z lokalnym 
systemem pomocy społecznej, lekarz – ogólny, psychiatra, 
prawne, doradztwo finansowe, psychologiczne.

Ośrodek Profilaktyczno-Społeczny  
dla Uzależnionych i Ich Rodzin

ul. Wiolinowa 1, Częstochowa
tel.: 34 324 6 097
faks: 34 324 60 97
powrotzu34@gmail.com, www.powrotzu-czestochowa.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, konsultacje 
lekarskie, pracownik socjalny, diagnostyka metabolitów 
narkotyków w moczu, Program Wzmacniania Rodzin, 
program Candis.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień w Częstochowie

ul. Ogrodowa 66, Częstochowa
tel.: 34 365 48 99
faks: 34 365 48 99
poradnia@monar.czest.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, redukcja 
szkód, konsultacje – lekarskie, prawne, program 
pracowników ulicznych, diagnostyka metabolitów 

narkotyków w moczu, testy na obecność HIV, telefon 
zaufania 34 365 48 99,program Candis, inne działania – 
Poradnia Uliczna (wymiana igieł i strzykawek), Alternative 
Dance Częstochowa, Nie jesteś Sam (grupa wsparcia).

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień

ul. Wolności 44/19, Częstochowa
tel.: 34 36 548 99, faks: 34 365 48 99
poradnia@monar.czest.pl, www.monar.czest.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, 
Internet, praca, zakupy, seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, program wymiany igieł i  strzykawek, punkt 
drop-in, konsultacje prawne, współpraca z lokalnym 
systemem pomocy społecznej, konsultacje z doradcą 
zawodowym i finansowym, lekarz psychiatra, psycholog, 
prawnik, doradca zawodowy, doradca finansowy, 
pracownik socjalny, badania stwierdzające zakażenie HIV, 
HCV, HBV.

Fundacja DROGA. Ośrodek Edukacji Profilaktyki  
i Psychoterapii Droga. Poradnia Terapii Uzależnień 
od Substancji Psychoaktywnych.

ul. Piłsudskiego 92/56, Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 268 50 67
fundacjadroga@gmail.com, www.fundacjadroga.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich rodziny, 
również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, uzależnieni 
behawioralnie (hazard, Internet, praca, zakupy, seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, zapobiegania nawrotom, farmakoterapia, 
konsultacje prawne, współpraca z lokalnym systemem 
pomocy społecznej, warsztaty rozwoju osobistego,  
lekarz psychiatra.

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia 
Uzależnień FAMILIA Sp. z o.o.

ul. Dębowa 5, Gliwice
tel.: 32 231 86 15, czpilu@mp.pl, www.familia.org.pl

Placówki ambulatoryjne
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Odbiorcy: od 18 r.ż., osoby z niepełnosprawnością 
– ruchową, intelektualną, wzrokową.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, konsultacje 
lekarskie, leczenie i terapia podwójnej diagnozy.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego 
Stylu Życia SZANSA. Pracownia Profilaktyki  
i Interwencji Kryzysowej SZANSA

ul. Kościuszki 35/1, Gliwice
tel.: 32 230 32 47, faks: 32 230 32 47
biuro@nzozszansa.pl, www.nzozszansa.pl

Odbiorcy: od 13 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, 
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, terapia 
indywidualna, program Candis.

NS ZOZ NEURO-MED. Centrum Terapii Nerwic, 
Depresji i Uzależnień. Poradnia Terapii Uzależnień 
od Środków Psychoaktywnych Innych niż Alkohol

ul. Dębowa 20, Jastrzębie Zdrój
tel.: 32 476 73 55
faks: 32 476 73 55
neuromed.jas@gmail.com, www.neuro-med.eu

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, 
Internet, praca, zakupy, seks, jedzenie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, 
farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
lekarz psychiatra, badania stwierdzające zakażenie HIV, 
HCV, HBV.

Wspólnota Dobrego Pasterza. Punkt Konsultacyjny 
i Pomocy Kryzysowej

ul. Opolska 9, Katowice
tel.: 32 253 86 40
wspolnota@dobregopasterze.pl 
www.dobregopasterza.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających 
narkotyków (nieuzależnionych), uzależnionych od 
narkotyków, utrzymujących abstynencję (po leczeniu), 
rodzin osób używających i uzależnionych od narkotyków, 
konsultacje lekarskie, program pracowników ulicznych, 
opieka duszpasterska dla osób uzależnionych, 
eksperymentujących i ich rodzin.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. 
Oddział Katowice. Punkt Konsultacyjny

ul. Warszawska 19, Katowice
tel.: 32 206 82 17
tzn.katowice@neostrada.pl, www.ptzn.katowice.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące do 
leczenia, zapobiegania nawrotom, psychoterapia grupowa 
dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków, 
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych,  program Fred  
goes net.

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych  
i Ich Rodzin

ul. Dworcowa 38a (pokój 209), Knurów
tel.: 32 339 23 12, pz@knurow.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych,  problemem 
narkotykowym i ich rodziny, uzależnieni behawioralnie 
(hazard, Internet).

Oferta: poradnictwo, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, lekarz psychiatra, psychoterapeuta.

NZOZ MENS SANA

ul. Rynek 8, Mysłowice
tel.: 32 222 29 07
faks: 32 222 29 07
osrodek@mens-sana.pl, www.mens-sana.pl

Odbiorcy: od 16 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, zakupy).
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Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące do 
leczenia, zapobiegania nawrotom, psychoterapia grupowa 
dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków, 
farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
współpraca z lokalnym systemem pomocy społecznej,  
warsztaty rozwoju osobistego, lekarz – psychiatra, 
neurolog.

SP Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 
w Siemianowicach Śląskich

Al. Młodych 16, Siemianowice Śląskie
tel.: 32 765 41 38, 606 699 674, faks: 32 765 41 38
kontakt@uzaleznienia.siemianowice.pl 
www.uzaleznienia.siemianowice.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, praca, zakupy, 
seks, gry wideo, patologiczne kłamstwo).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, farmakoterapia, konsultacje prawne, 
współpraca z lokalnym systemem pomocy społecznej, 
konsultacje psychologa-seksuologa klinicznego, doradcy 
finansowego, psychiatry-seksuologa, obozy rehabilitacyjno-
-terapeutyczne, porady specjalisty ds. przeciwdziałania 
przemocy, warsztaty rozwoju osobistego, porady prawnika, 
testy na obecność metabolitów narkotyków w moczu 
bezpłatnie, umożliwiające rozpoznanie dostarczonej 
substancji psychoaktywnej bezpłatnie.

SP ZOZ Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, 
Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej

ul. Karłuszowiec 11, Tarnowskie Góry
tel.: 32 769 00 01, 769 00 02, 383 15 30
faks: 32 769 00 01
totu-zoz@wp.pl, www.to-tu.eu

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard) 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem 
od narkotyków, konsultacje prawne, grupy zapobiegania 
nawrotom, program Fred  goes net, lekarz psychiatra.

Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenie  
TRZEŹWOŚĆ ŻYCIA

ul. Nałkowskiej 19, Tychy
tel.: 32 720 52 42
faks: 32 720 52 41
stz@poczta.onet.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, konsultacje 
prawne, inne programy – program dla uczniów szkół pt. 
„Chcę inaczej”, dla rodziców uczniów pt. „Jak rozpoznawać 
czy dziecko ma kontakt ze środkami psychoaktywnymi”, 
pomoc – psychologiczna, pedagoga.

Stowarzyszenie TRZEŹWOŚĆ ŻYCIA. Punkt 
Konsultacyjny ds. Uzależnień

ul. Nałkowskiej 19, Tychy
tel.: 32 720 52 42, stz@poczta.onet.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard) 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
konsultacje prawne, współpraca – z lokalnym systemem 
pomocy społecznej, z sądem rejonowym w Tychach, grupa 
edukacyjno-zadaniowa dla rodziców dzieci uzależnionych 
od substancji psychoaktywnych, testy na obecność 
metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie, rozpoznanie 
dostarczonej substancji psychoaktywnej bezpłatnie.

NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii 
Uzależnień AL-MED.

ul. Radlińska 16, Wodzisław Śląski
tel.: 32 445 04 06
wodzislaw@almed-centrum.pl, www.almed-centrum.pl

Odbiorcy: od 14 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, praca, zakupy, 
seks).

Placówki ambulatoryjne
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Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące do 
leczenia, zapobiegania nawrotom, psychoterapia grupowa 
dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków, 
farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
konsultacje prawne, współpraca z lokalnym systemem 
pomocy społecznej, dzienny oddział psychiatryczny, dzienny 
oddział odwykowy, warsztaty rozwoju osobistego, porady 
prawne, lekarz psychiatra, testy na obecność metabolitów 
narkotyków w moczu płatnie i bezpłatnie.

SO ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzaleznień

Park Hutniczy 6, Zabrze
tel.: 32 271 84 42
faks: 32 278 11 99 wew. 104
opilu@opilu.pl 
www.opilu.pl

Odbiorcy: od 12 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, praca, zakupy, 
seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne,  
motywujące do leczenia, zapobiegania nawrotom, 
psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem od narkotyków, farmakoterapia,  
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, konsultacje 
prawne, współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, grupy zapobiegania nowotworom, warsztaty 
rozwoju osobistego, program Fred  goes net,  
lekarz psychiatra, terapeuta, badania stwierdzające 
zakażenie HIV, testy umożliwiające rozpoznanie 
dostarczonej substancji psychoaktywnej bezpłatnie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Punkt Konsultacyjny

ul. Zamkowa 10, Żywiec
tel.: 33 475 70 26, zpr@zywiec.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, 
Internet, praca, zakupy, seks).

Oferta: poradnictwo, grupy – wstępne/edukacyjne, 
motywujące do leczenia, psychoterapia grupowa dla 
młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków, 
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, współpraca z 
lokalnym systemem pomocy społecznej, psychoedukacja, 
mediacje, konsultacje, warsztaty rozwoju osobistego, 
pracownik socjalny, pedagog.

Śląska Fundacja BŁĘKITNY KRZYŻ. Poradnia 
Leczenia Uzależnień

Pl. Legionów 1, Żywiec
tel.: 33 861 00 83, faks: 33 861 00 83
olu@bk-europe.pl, www.bk-europe.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich rodziny, 
również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, uzależnieni 
behawioralnie (hazard, Internet, praca, zakupy, seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące do 
leczenia, zapobiegania nawrotom, konsultacje prawne, 
współpraca z lokalnym systemem pomocy społecznej, 
lekarz psychiatra, pracownik socjalny, porady prawne, 
doradztwo finansowe.

Placówki prowadzące badania na obecność HIV

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy 
Górnośląskim Stowarzyszeniu WSPÓLNOTA

ul. Zjednoczenia 10, Chorzów
tel.: 32 34 63 611

Godziny pracy
poniedziałek 15.00-17.00
wtorek 15.00-17.00
środa 15.00-17.00
czwartek 12.30-15.30
piątek 9.00-12.00

dodatkowo wyniki będą wydawane w poniedziałki  
i wtorki w godzinach 8.00-9.00

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Górnośląskie 
Stowarzyszenie „Wspólnota”.
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Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny 
Stowarzyszenia MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień w Częstochowie

ul. Ogrodowa 66, Częstochowa
tel.: 34 365 48 99
Godziny pracy: czwartek 17.00-20.00

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Stowarzyszenie 
MONAR.

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży 
NADZIEJA

ul. Barkowska 167C, Bielsko-Biała
tel.: 33 816 07 67, faks: 33 487 67 34
osrodek@nadzieja.bielsko.pl, www.nadzieja.bielsko.pl

Odbiorcy: od 15 do 18 r.ż., 
również rodzice z dziećmi za zgodą  
sądu rodiznnego, kobiety w ciąży  
w uzasadnionych przypadkach.
Podstawy teoretyczne programu: 
społeczność terapeutyczna, terapia poznawczo-
behawioralna, inne podstawy: społeczność terapeutyczna, 
model behawioralno-poznawczy,  
terapia – indywidualna, pogłębiona, rodzinna,  
grupa psychodramy.

Oferta: leczenie somatyczne, leczenie 
psychiatryczne,pomoc dla – uzależnionych  
od narkotyków, rodzin osób używających  
i uzależnionych od narkotyków, nauka szkolna  
na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej  
na terenie ośrodka w indywidualnym toku nauczania,  
inne działania – praktyki zawodowe w gastronomii,  
zajęcia prawne, kurs tańca, zajęcia muzyczne, plastyczne, 
filmowe, sportowe, obozy letnie i zimowe, weekendy 
rodzinne.

Liczba miejsc w placówce: 34.
Długość programu rehabilitacyjnego: 
12-18 tygodni.

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki 
Społecznej. Ośrodek Rehabilitacyjno- 
-Wychowawczy dla Młodzieży

ul. Rejtana 7b, Częstochowa
tel.: 34 363 97 57
faks: 34 363 97 54
cztps@wp.pl, www.cztps.gre.pl

Odbiorcy: od 13 do 20 r.ż., również osoby  
zobowiązane przez sąd do leczenia, z zaburzeniami 
(napobudliwość psychoruchowa, ADHD), niepełnosprawne 
wzrokowo i ruchowo, uzależnieni behawioralnie 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta: społeczność terapeutyczna, program 
profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub 
używających szkodliwie, inne – zajęcia sportowe, uprawa 
roślin, nauka szkolna na terenie ośrodka i poza nim.
Liczba miejsc w placówce: 27.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Ośrodek Readaptacyjny Śląskiej Fundacji
BŁĘKITNY KRZYŻ

ul. Traugutta 21, Bielsko-Biała
tel.: 33 822 34 56, 33 817 20 49
faks: 33 822 34 56, 33 817 20 49
osrodek.readaptacyjny@bk-europe.pl, www.bk-europe.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., uzależnieni behawioralnie (hazard, 
Internet, praca, zakupy, seks).
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: nauka szkolna poza terenem ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 25.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych  
od Substancji Psychoaktywnych

ul. Kaszyska 35, Bielsko-Biała
tel.: 33 818 38 35, faks: 33 818 38 35
wapienica@o2.pl
www.wapienica.blogspot.com

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych
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Odbiorcy: od 20 do 45 r.ż., również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: nauka szkolna poza terenem ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 18.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od 
Substancji Psychoaktywnych STRASZNY DWÓR

ul. Stalmacha 9, Czechowice-Dziedzice
tel.: 32 215 50  05, faks: 32 215 50 05
osrodek9@o2.pl, www.osrodekczechowice.blogspot.com

Odbiorcy: od 21 do 50 r.ż.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna, inne podstawy – PCA podejście 
skoncentrowane na osobie.

Oferta: leczenie somatyczne, pomoc dla – używających 
narkotyków (nieuzależnionych), uzależnionych od 
narkotyków, nauka szkolna na poziomie szkoły 
podstawowej i ponadpodstawowej poza terenem ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 22.
Długość programu rehabilitacyjnego: 12-24 miesiące.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego 
Stylu Życia SZANSA

ul. Cmentarna 18, Pławniowice
tel.: 32 230 32 47, faks: 32 230 32 47
biuro@nzozszansa.pl, www.nzozszansa.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna, dialog motywujący.

Oferta: leczenie – somatyczne, psychiatryczne, pomoc dla 
– uzależnionych od narkotyków, utrzymujących abstynencję 
(po leczeniu), rodzin osób używających i uzależnionych od 
narkotyków, kursy zawodowe poza ośrodkiem.
Liczba miejsc w placówce: 35.
Długość programu rehabilitacyjnego: 
7-12 miesięcy i 12 miesięcy program postrehabilitacyjny 
poza ośrodkiem.

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia,  
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Dębowcu

Dębowiec 2, Poraj
tel.: 34 323 45 08
faks: 34 368 24 60
biuro@monar.com.pl 
www.monar.com.pl

Odbiorcy: od 18 do 40 r.ż., również osoby – zobowiązane 
przez sąd do leczenia, z zaburzeniami (nadpobudliwość 
psycho-ruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie umysłowe), 
niepełnosprawne – wzrokowo, ruchowo, uzależnieni 
behawioralnie przy współwystępowaniu uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: nauka szkolna poza terenem ośrodka – 
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.
Liczba miejsc w placówce: 42.
Długość programu rehabilitacyjnego: 13-18 
miesięcy.

Hostele i mieszkania readaptacyjne

Katolicki Ośrodek Wychowawczy i Terapii 
Młodzieży NADZIEJA Hostel Królowej Pokoju

ul. Kolonia 17, Bielsko-Biała
tel.: 33 818 92 90,faks: 33 487 67 34
hostelkp@o2.pl, www.nadzieja.bielsko.pl

Odbiorcy: rodzice z dziećmi za zgodą sądu rodzinnego, 
kobiety w ciąży w uzasadnionych przypadkach.

Oferta pomocy: pomoc – w szukaniu pracy, w 
uzupełnianiu wykształcenia, grupa wsparcia, terapia 

indywidualna, pomoc prawna i socjalna.
Długość programu: 7-12 miesięcy.

Fundacja NADZIEJA. Hostel Klimczokówka

ul. Zapory 100, Bielsko-Biała
tel.: 33 818 51 93, faks: 33 487 67 34
fundacja@nadzieja.bielsko.pl, www.nadzieja.bielsko.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., uzależnieni behawioralnie przy 
współwystępowaniu uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
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Oferta pomocy: pomoc w uzupełnianiu wykształcenia, 
grupa wsparcia, możliwość kontynuowania psychoterapii 
indywidualnej.

Hostel dla Uzależnionych POWRÓT Z U

ul. Makuszyńskiego 19/21, Częstochowa
tel.: 34 324 60 97, faks: 34 324 60 97
powrotzu34@gmail.com, www.powrotzu-czestochowa.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż.

Oferta pomocy: pomoc – w szukaniu pracy, 
w uzupełnieniu wykształcenia, grupa wsparcia,  
program aktywizacji życiowej.

Liczba miejsc w placówce: 11.
Długość programu: 
7-12 miesięcy.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych

Noclegownia

ul. Krakowska 2a, Bielsko-Biała
tel.: 33 498 74 17
Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 50.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Kruszcowa 22, m. Chorzów
tel.: 32 72 435 75

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.
Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 57.

Noclegownia Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czechowicach-Dziedzicach

ul. Ignacego Łukasiewicza 13,  Czechowice-Dziedzice
tel.: 32 215 35 37

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Schronisko dla Mężczyzn Bezdomnych

ul. Legionów 50 A,  Częstochowa
tel.: 728 523 417, 34 365 38 30

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, pralnia, łaźnia, pomieszczenie 
kuchenne.
Liczba miejsc w placówce: 59.

Schronisko dla Kobiet

ul. Staszica 5,  Częstochowa
tel.: 506 394 524, 34 368 05 82

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: nocleg, pralnia, łaźnia, pomieszczenie 
kuchenne.
Liczba miejsc w placówce: 11.

Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta

ul. Krakowska 80/2,  Częstochowa
tel.: 506 394 589

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: usługa całodobowa, pralnia, łaźnia, 
pomieszczenie kuchenne.
Liczba miejsc w placówce: 37.

Schronisko dla Mężczyzn Bezdomnych

ul. Krakowska 34,  Częstochowa
tel.: 34 365 38 30, 728 523 417

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, pralnia, łaźnia, pomieszczenie 
kuchenne.
Liczba miejsc w placówce: 21.

Noclegownia

ul. Wodzisławska 15,  Jastrzębie-Zdrój
tel.: 32 476 01 55

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 27.

Noclegownia dla Osób Bezdomnych

ul. Łukasiewicza 6,  Jaworzno
tel.: 32 618 18 29

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 67.

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Solskiego 3a,  Jaworzno
tel.: 32 615 19 30

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 45.

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Koszarowa,  Jaworzno
tel.: 32 616 25 57

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Dębowa 23,  Katowice
tel.: 32 355 51 60

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 50.

Schronisko

ul. Bracka 18,  Katowice
tel.: 730 930 112

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy:  schronienie, posiłek i niezbędne ubranie.
Liczba miejsc w placówce: 40.

Noclegownia dla Osób Bezdomnych

ul. Sienkiewicza 23,  Katowice
tel.: 32 251 16 54

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, posiłek i niezbędne ubranie.
Liczba miejsc w placówce: 25.

Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Krakowska 138,  Katowice
tel.: 32 202 38 73

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 88.

Schronisko

ul. Gliwicka 89a,  Katowice
tel.: 32 647 10 15

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, posiłek i niezbędne ubranie.
Liczba miejsc w placówce: 10.

Schroniska dla Bezdomnych Kobiet

ul. Orkana 7a,  Katowice
tel.: 32 203 12 60

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 146.

Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych

ul. Sądowa 1,  Katowice
tel.: 32 203 71 51
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Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, 
posiłek i niezbędne ubranie.
Liczba miejsc w placówce: 38.

Schronisko dla Bezdomnych

ul. Prosta 99,  Lubojenka
tel.: 501 396 099  
34 362 81 24

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: usługa całodobowa, 
pralnia, łaźnia, pomieszczenie kuchenne.
Liczba miejsc w placówce: 80.

Schronisko dla Bezdomnych

ul. Strażacka 9,  Mysłowice
tel.: 32 222 54 46

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, praca socjalna, łaźnia.
Liczba miejsc w placówce: 60.

Ogrzewalnia

ul. Strażacka 9,  Mysłowice
tel.: 32 222 54 46

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, 
praca socjalna, łaźnia.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych 
Mężczyzn

ul. Mikołowska 78,  Przegędza
tel.: 32 431 46 70

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie wraz z wyżywieniem.
Liczba miejsc w placówce: 80.

Schronisko dla Bezdomnych ARKA N

ul. Wiejska 18a,  Racibórz
tel.: 32 415 51 69

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: całodobowe schronienie, całodobowe 
wyżywienie, praca socjalna.
Liczba miejsc w placówce: 45.

Noclegownia przy Schronisku dla Bezdomnych 
ARKA N

ul. Wiejska 18a,  Racibórz
tel.: 32 415 51 69

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, możliwość kąpieli, zmiany 
odzieży, praca socjalna.
Liczba miejsc w placówce: 14.

Schronisko dla Bezdomnych im. św. Jana Pawła II

ul. 3 Maja 48B,  Rybnik
tel.: 32 441 42 93
503 903 558

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: ogrzewalnia.
Liczba miejsc w placówce: 10.

Noclegownia Miejska

ul. Mikołowska 122,  Tychy
tel.: 32 216 84 42

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: pobyt całodobowy.
Liczba miejsc w placówce: 62.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ALBERT

ul. Rzeczna 24,  Wodzisław Śląski
tel.: 603 062 509

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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Oferta pomocy: schronienie, wyżywienie, wsparcie 
psychologiczne, opieka medyczna, aktywizacja społeczna 
i zawodowa, mitingi dla osób uzależnionych, prowadzenie 
grup wsparcia.
Liczba miejsc w placówce: 14.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Kochanowskiego 26,  Zabrze
tel.: 32 630 11 23

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: całodobowa opieka, aktywizacja 
społeczno-zawodowa, wsparcie psychologiczne.
Liczba miejsc w placówce: 44.

Dom Noclegowy

ul. Trocera 63,  Zabrze
tel.: 32 271 26 39

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, posiłek, ubranie oraz 
wszystkie pomoce realizowane przez MOPR.
Liczba miejsc w placówce: 28.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

ul. Ofiar Katynia 48,  Zabrze
tel.: 32 630 11 20

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: całodobowa, kompleksowa pomoc dla 
kobiet (m.in. czasowe schronienie, pełne wyżywienie, 
pomoc specjalistyczna).
Liczba miejsc w placówce: 7.

Ogrzewalnia

ul. Stalmacha 7,  Zabrze
tel.: 695 950 656

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, poradnictwo.
Liczba miejsc w placówce: 30.

Schronisko

ul. Gwarków 5a,  Żory
tel.: 570 278 444

Oferta pomocy: schronienie całodobowe.

Liczba miejsc w placówce: 20.
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Franciszkańskie Centrum Profilaktyki 
i Leczenia Uzależnień SAN DAMIANO. 
Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Franciszkańska 10,  Chęciny
tel.: 41 315 11 40
faks: 41 315 11 40
terapia@franciszkanie.pl, www.terapia.franciszkanie.pl

Odbiorcy: od 12 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard,Internet).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
psychoterapia grupowa, grupy  wstępne/ edukacyjne, 
motywujące do leczenia, farmakoterapia, grupy wsparcia/
edukacyjne, testy na obecność metabolitów narkotyków 
w moczu płatnie, umożliwiające rozpoznanie dostarczonej 
substancji psychoaktywnej płatnie.

NZOZ Nadzieja Rodzinie

ul. Karczówkowska 36, Kielce
tel.: 41 345 56 65
faks: 41 366 94 18
sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl 
www.nadziejarodzinie.org.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, 
Internet, seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, 
konsultacje prawne, systemowa terapia rodzin, badania 
stwierdzające zakażenie HIV (bezpłatne), HCV (płatne), HBV 
(płatne).

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji 
w Kielcach

ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 65,  Kielce
tel.: 41 367 67 88
faks: 41 367 69 38
scpie@profilaktyka.com, www.profilaktyka.com

Odbiorcy: od 14 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, uzależnieni behawioralnie (Internet, praca, zakupy).

Oferta: psychoterapia dla młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem od narkotyków, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, poradnictwo.

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień

ul. Malików 150B,  Kielce
tel.: 41 367 38 93
faks: 41 367 38 93

Odbiorcy: od 15 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, praca, seks, 
zakupy).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/ edukacyjne, motywujące do 
leczenia, psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem od narkotyków, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, konsultacje prawne, warsztaty rozwoju 
osobistego, lekarz psychiatra, badania stwierdzające 
zakażenie HIV.

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

ul. Grunwaldzka 45,  Kielce
tel.: 41 367 12 08

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, praca, seks, 
zakupy).

Oferta: poradnictwo, grupy – wsparcia/edukacyjne, 
zapobiegania nawrotom, psychoterapia grupowa, lekarz 
psychiatra, testy na obecność metabolitów narkotyków 
w moczu bezpłatnie oraz umożliwiające rozpoznanie 
dostarczonej substancji psychoaktywnej bezpłatnie.

TOP MEDICUS Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 4,  Opatów
tel.: 15 868 27 33
topmedicus@op.pl
www.top-medicus.pl

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Placówki ambulatoryjne
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Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, lekarz psychiatra.

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji 
Psychoaktywnych PROMEDIC. Centrum 
Psychoterapii Agnieszki Nehrebeckiej

ul. Bednarska 3,  Pińczów
tel.: 531 515 222, terapeuta – 791 063 393
nzoz.promedic@gmail.com
www.poradniapromedic.twojeuti.pl

Odbiorcy: od 16 r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, 
praca, zakupy).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
współpraca z lokalnym systemem pomocy społecznej, 
grupy – wsparcia/edukacyjne, zapobiegania nawrotom, 
lekarz psychiatra.

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej. Poradnia 
Leczenia Uzależnień

ul. Radomska 70,  Starachowice
tel.: 41 273 98 16, 41 273 99 47
faks: 41 273 92 29
info@szpital.starachowice.pl

Odbiorcy: od 18 r. ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd  
do leczenia, uzależnieni behawioralnie  
(hazard, Internet).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, program leczenia substytucyjnego, lekarz 
psychiatra, badania stwierdzające zakażenie HiV i HCV, testy 
na obecność metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie.

Stowarzyszenie Nauczycieli ZDROWA SZKOŁA. 
Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych i ich Rodzin

ul. Harcerska 4,  Starachowice
tel.: 41 274 80 56, faks: 41 274 80 56
zdrowaszkola1@wp.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące do 
leczenia, psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem od narkotyków, współpraca z lokalnym 
systemem pomocy społecznej.

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji 
Psychoaktywnych PROMEDIC. Centrum 
Psychoterapii Agnieszki Nehrebeckiej

ul. Mickiewicza 24, Staszów
tel.: 535 88 22 44, terapeuta – 791 063 393
nzoz.promedic@gmail.com

Odbiorcy: od 16 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, praca, zakupy).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, grupowa, 
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, współpraca z 
lokalnym systemem pomocy społecznej, grupy – wsparcia/
edukacyjne, zapobiegania nawrotom, lekarz psychiatra.

Placówki prowadzące badania na obecność HIV

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy 
Stowarzyszeniu NADZIEJA RODZINIE

ul. Karczówkowska 36, Kielce
tel.: 41 345 56 65

Godziny pracy
wtorek 16.00-18.30
czwartek 9.00-10.30

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem 
punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Stowarzyszenie 
NADZIEJA RODZINIE.



89

Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE, 
Ośrodek Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych 
od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach

Pałęgi 80, Mniów
tel.: 41 373 75 67
faks: 41 373 75 67
osrodekpalegi@gmail.com, www.narkomania.kielce.pl

Odbiorcy: od 15 do 25 r.ż.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: leczenie psychiatryczne, pomoc dla osób 
uzależnionych od narkotyków.
Liczba miejsc w placówce: 25.
Długość programu rehabilitacyjnego: 
7-12 miesięcy.

Stowarzyszenie MONAR. Ośrodek Leczenia, Terapii 
i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży

Luta, Stąporków
tel.: 41 343 25 05, faks: 41 343 25 05, osrodek@monarluta.pl

Odbiorcy: od 14 do 24 r.ż., osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia, osoby niepełnosprawne – wzrokowo, słuchowo, 
ruchowo, uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: społeczność terapetyczna, nauka szkolna poza 
terenem ośrodka – szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 
ponadgimnazjalna.
Liczba miejsc w placówce: 40.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od 
Substancji Psychoaktywnych SAN DAMIANO 
Chęciny

ul. Franciszkańska 10, Chęciny
tel.: 41 315 11 40, faks: 41 315 11 40
terapia@granciszkanie.pl, www.terapia.franciszkanie.pl

Odbiorcy: od 18 do 37 r.ż., osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie 

przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: społeczność terapeutyczna, inne – nauka 
umiejętności przydatnych w życiu, sport.
Liczba miejsc w placówce: 23.
Długość programu rehabilitacyjnego: 6-12 miesięcy.

Hostele i mieszkania readaptacyjne

Franciszkańskie Centrum Profilaktyki  
i Leczenia Uzależnień SAN DAMIANO. Hostel 
dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych 
RIVOTORTO

ul. Franciszkańska 10,0 Chęciny
tel.: 41 315 11 40
faks: 41 315 11 40
terapia@franciszkanie.pl
www.terapia.franciszkanie.pl

Odbiorcy: od 18 do 37 r.ż., również malżeństwa/pary, 
uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Oferta pomocy: pomoc – w szukaniu pracy, 
w uzupełnianiu wykształcenia, grupa wsparcia.
Liczba miejsc w placówce: 11.
Długość programu: 6-12 miesięcy.

Stowarzyszenie MONAR. Hostel dla Osób 
Uzależnionych od Substancji  
Psychoaktywnych

ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 75, Kielce
tel.: 881 779 000
hostel@nadziejarodzinie.org 
www.hostel.nadziejarodzinie.org.pl

Hostele i mieszkania readaptacyjne
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Odbiorcy: od 18 r.ż., uzależnieni behawioralnie 
(hazard,Internet) przy współwystępowaniu uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych.

Oferta pomocy: grupa wsparcia, doradztwo socjalne.
Liczba miejsc w placówce: 12.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych

Przytulisko im.Jana Pawła II Schronisko dla 
Bezdomnych Mężczyzn Fundacja Gospodarcza  
św. Brata Alberta

ul. Sienna 5,  Kielce
tel.: 41 366 07 34

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: całodobowy pobyt z pełnym 
wyżywieniem.
Liczba miejsc w placówce: 80.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im.  
św. Brata Alberta – Koło Kieleckie Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta

ul. Żeromskiego 36A,  Kielce
tel.: 41 361 44 85

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, wyżywienie, pomoc w 
wychodzeniu z bezdomności.
Liczba miejsc w placówce: 42.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn im. 
św. Brata Alberta – Koło Kieleckie Towarzystwa 
Pomocy im. św.Brata Alberta

ul. Żeromskiego 36A,  Kielce
tel.: 41 361 44 85

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, śniadanie, kolacja.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Schronisko dla Kobiet Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Urzędnicza 7B,  Kielce
tel.: 41 366 48 47

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: schronienie z wyżywieniem, 
zabezpieczanie potrzeb higienicznych, psychologicznych.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy. 
Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK

ul. Olkuska 18,  Kielce
tel.: 41 345 90 66, 516 105 783

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.

Oferta pomocy: schronienie, wyżywienie, pomoc 
psychologiczna, praca socjalna.
Liczba miejsc w placówce: 15.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Samsonowicza 80, Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 41 247 40 48

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 22.

Ogrzewalnia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Samsonowicza 80, Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 41 247 40 48

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie w nocy w ogrzewanym 
pomieszczeniu, krzesełka.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Trześniowska 13,  Sandomierz
tel.: 15 644 55 85

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.
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Oferta pomocy: całodobowe schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 40.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Wileńska 34,  Skarżysko-Kamienna
tel.: 41 253 27 09, 41 253 88 00

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie w formie noclegu.
Liczba miejsc w placówce: 25.

Noclegownia

ul. Szkolna 14,  Starachowice
tel.: 53 540 01 19

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 30.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- 
-Konsultacyjna w Bartoszycach

ul. Sikorskiego 6, Bartoszyce
tel.: 89 764 09 28
bartoszyce@monar.org

Odbiorcy: od 19 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (Internet).

Oferta: poradnictwo, grupy – wstępne/edukacyjne, 
motywujące do leczenia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty 
umiejętności psychospołecznych, zajęcia alternatywne – 
taneczne, sportowe – tenis stołowy, plastyczne, doradztwo 
zawodowe, pedagog.

NZOZ PULS Jadwiga Wójcik-Kruk. Dzienny Ośrodek 
Zdrowia Psychiatryczno-Odwykowy. Oddział 
Dzienny Terapii Uzależnień w Braniewie

Plac Grunwaldu 18, Braniewo
tel.: 55 243 55 27, faks: 55 243 55 27
puls-braniewo@wp.pl, www.nzoz-puls.com.pl

Odbiorcy: od 16 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet,praca, seks, 
zakupy).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, wsparcia, 
zapobiegania nawrotom, motywujące do leczenia, 
współpraca z lokalnym systemem pomocy społecznej, 
warsztaty rozwoju osobistego, lekarz psychiatra.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

ul. Rydygiera 6, Działdowo
tel.: 23 697 29 82
faks: 23 697 29 82
dzialdowo@osrodek-dzialdowo.pl 
www.osrodek-dzialdowo.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 

uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, praca, seks, 
zakupy, zbieractwo).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, wsparcia/
edukacyjne, zapobiegania nawrotom, motywujące 
do leczenia, edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
konsultacje prawne, współpraca z lokalnym systemem 
pomocy społecznej, warsztaty rozwoju osobistego dla 
osób współuzależnionych, lekarz psychiatra, prawnik, 
psycholog, psychoterapeuta, pracownik socjalny, badania 
stwierdzające zakażenie HIV,  HCV, HBV.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki 
Leczenia i Terapii Uzależnień w Elblągu

ul. gen. J. Bema, Elbląg
tel.: 55 236 92 13
faks: 55 236 92 13
monar@elblag.com.pl

Odbiorcy: od 16 do 60 r.ż.

Oferta: pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, konsultacje 
lekarskie, konsultacje prawne.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny 
KARAN. NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny 
Dom Zacheusza w Elblągu

ul. Królewiecka 197, Elbląg
tel.: 55 649 69 49
faks: 55 649 69 49
karan@karan.elblag.pl, www.karan.elblag.pl

Odbiorcy: od 13 do 70 r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, również osoby zobowiązane do leczenia przez 
sąd, uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, seks, 
praca).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, wsparcia/
edukacyjne, zapobiegania nawrotom, motywujące do 
leczenia, współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, warsztaty rozwoju osobistego, farmakoterapia, 
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psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem od narkotyków, trening umiejętności 
prospołecznych ART, program Fred  goes net, lekarz 
psychiatra, badania stwierdzające zakażenie HIV, HCV, HBV.

PROMEDICA Sp. z o.o. Przychodnia Leczenia 
Uzależnień

ul. Armii Krajowej 29/31, Ełk
tel.: 87 610 20 37, faks: 87 610 20 37
ptui@szpital.elk.pl 
www.promedica.elk.com.pl/ul-armii-krajowej-29-31

Odbiorcy: od 16 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, wsparcia/
edukacyjne,  motywujące do leczenia, lekarz psychiatra, 
psycholog.

NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień

ul. Nowogródzka 3, Giżycko
tel.: 87 429 99 36, 531 707 538, 604 256 115
faks: 87 429 99 36
satoria@interia.pl, www.terapiagizycko.pl

Odbiorcy: od 16 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia  indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, warsztaty rozwoju osobistego, lekarz psychiatra, 
badania stwierdzające zakażenie HIV, HCV, HBV.

NZOZ PULS Jadwiga Wójcik-Kruk. Dzienny Ośrodek 
Zdrowia Psychiatryczno-Odwykowy. Poradnia 
Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

ul. Szkolna 1, Kajkowo
tel.: 89 642 18 63, faks: 89 642 18 63
puls-kajkowo@wp.pl, www.nzoz-puls.com.pl

Odbiorcy: od 16 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, praca, seks, 
zakupy).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, wsparcia/
edukacyjne, zapobiegania nawrotom, motywujące  
do leczenia, współpraca z lokalnym systemem pomocy 
społecznej, warsztaty rozwoju osobistego, lekarz psychiatra.

Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki I Leczenia 
Uzależnień Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Puszkina 13, Olsztyn
tel.: 89 535 71 15

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, osoby 
z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową,  
wzrokową, słuchową.

Oferta: pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, redukcja 
szkód, konsultacje lekarskie i prawne, program 
metadonowy, program Candis.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 
Dział Terapii

ul. Pstrowskiego 36, Olsztyn
tel.: 89 542 94 66, faks: 89 542 94 66
terapia@mzpitu.pl, www.mzpitu.pl

Odbiorcy: od 16 r.ż., z problemem narkotykowym i ich rodziny, 
również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, uzależnieni 
behawioralnie (hazard, Internet, praca, seks, zakupy).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem 
od narkotyków, konsultacje prawne, współpraca z lokalnym 
systemem pomocy społecznej, grupy zapobiegania 
nawrotom, lekarz psychiatra, testy na obecność 
metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- 
-Konsultacyjna

ul. Wojska Polskiego 8A/3, Olsztyn
tel.: 89 527 22 09, faks: 89 527 22 09
olsztynporadnia@monar.org
monarol@wp.pl, www.monarolsztyn.lh.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
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przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, 
Internet, praca, seks, zakupy).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, wsparcia/
edukacyjne, zapobiegania nawrotom, motywujące 
do leczenia, psychoterapia dla młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem od narkotyków, edukacja dotycząca 
szkód zdrowotnych, program wymiany igieł i strzykawek, 
współpraca z lokalnym systemem pomocy społecznej, 
warsztaty rozwoju osobistego.

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie SUKURS. Poradnia Rodzinna

ul. Kopernika 45, Olsztyn
tel.: 89 527 33 44, faks: 89 527 33 44
wm.spr.sukurs@op.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny.

Oferta: poradnictwo, grupy – wsparcia/edukacyjne, 
zapobiegania nawrotom, warsztaty rozwoju osobistego, 
specjalista ds. uzależnień.

NZOZ MEDICAL CENTER. Poradnia Leczenia 
Uzależnień

ul. Kościuszki 2, Ostróda
tel.: 89 646 32 26
milmar12@wp.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, 
z problemem narkotykowym i ich rodziny,  
również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie  
(hazard, Internet, praca, seks, zakupy).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne,  
motywujące do leczenia, wsparcia/edukacyjne,  
lekarz psychiatra, psychoterapia grupowa  
dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem  
od narkotyków, farmakoterapia, edukacja  
dotycząca szkód zdrowotnych, współpraca  
z lokalnym systemem pomocy społecznej,  
program Candis.

NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia  
i Współuzależnienia Ewa Tatka

ul. Żeglarska 10, Węgorzewo
tel.: 87 427 40 51
ewatatka@o2.pl

Odbiorcy: od 16 do 70 r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do 
leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, seks, 
praca, zakupy).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące do 
leczenia,warsztaty rozwoju osobistego, lekarz psychiatra, 
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.

Placówki prowadzące badania na obecność HIV

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny  
przy Poradni Specjalistycznej Szpitala  
Wojskowego w Ełku

ul. Tadeusza Kościuszki 30 (gabinet nr 31), Ełk

Godziny pracy
czwartek 15.00-17.00

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni 
pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem 
punktu.

Instytucja prowadząca placówkę: Stowarzyszenie 
Honorowych Dawców Krwi w Ełku.

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny  
przy Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej

ul. Żołnierska 16 (parter, pokój 15), Olsztyn

Godziny pracy
wtorek 15.00-18.00
czwartek 15.00-18.00

Uwagi
200 m. od dworca PKP. W celu zapewnienia wysokiej 
jakości poradnictwa ostatni pacjent przyjmowany jest pół 
godziny przed zamknięciem punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Polskie 
Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Olsztynie.
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Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny 
KARAN. NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny
Dom Zacheusza w Elblągu

ul. Królewiecka 197, Elbląg
tel.: 55 641 12 75
faks: 55 649 69 49
karan@karan.elblag.pl, www.karan.elblag.pl

Odbiorcy: od 14 do 20 r.ż., osoby z zaburzeniami 
(nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, lekkie 
upośledzenie umysłowe), niepełnosprawne wzrokowo, 

słuchowo, ruchowo, również osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, zakupy, 
Internet, seks).
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: program profilaktyczno-leczniczy dla osób 
uzależnionych lub używających szkodliwie.
Liczba miejsc w placówce: 28.
Długość programu rehabilitacyjnego: 13–18 
miesięcy.

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych

Stowarzyszenie MONAR. Ośrodek Leczenia,  
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień

ul. Gaudynki 43, Orzysz
tel.: 87 423 72 26, 87 423 72 82, faks: 87 423 7282
gaudynek@o2.pl, www.gaudynki-monar.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., osoby z zaburzeniami – 
nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, lekkie 
upośledzenie umysłowe, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie 
przy wspólwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: społeczność terapeutyczna, nauka szkolna poza 
terenem ośrodka – szkoła ponadgimnazjalna, szkoła 
wyższa (studia), hodowla zwierząt, uprawa roślin, zajęcia 
sportowe, działania proekologiczne.
Liczba miejsc w placówce: 35.
Długość programu rehabilitacyjnego: 13-18 
miesięcy.

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień STARE JUCHY

ul. Mazurska 33, Stare Juchy
tel.: 87 619 93 26, faks: 87 619 93 26
otu@otu.pl, www.otu.pl

Odbiorcy: od 25 r.ż., osoby z zaburzeniami – lekkie 
upośledzenie umysłowe, niepełnosprawne słuchowo, 
również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard).

Podstawy teoretyczne programu: model 
behawioralno-poznawczy.

Oferta: program rehabilitacyjny, nauka umiejętności 
potrzebnych w zdrowieniu.
Liczba miejsc w placówce: 34.
Długość programu rehabilitacyjnego: 6 tygodni.

Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych SP ZOZ DOREN 
im. Berty Trusiewicz

ul. Różewiec 1, Węgorzewo
tel.: 87 427 60 39, 87 427 60 39, faks: 87 427 60 39
doren@doren.pl, www.doren.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., osoby zobowiązane przez sąd 
do leczenia, osoby z zaburzeniami – współistniejące 
zaburzenia psychotyczne,  niepełnosprawne ruchowo, 
uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: program rehabilitacyjny.
Liczba miejsc w placówce: 45.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych
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Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny 
KARAN. Hostel Dom Zacheusza

ul. Królewiecka 197, Elbląg
tel.: 55 641 12 75
faks: 55 649 69 49
karan@karan.elblag.pl
www.karan.elblag.pl

Odbiorcy: od 17 do 25 r.ż., uzależnieni behawioralnie 
(hazard, Internet, zakupy, praca).

Oferta pomocy: pomoc – w szukaniu pracy,  
uzupełnieniu wykształcenia, grupa wsparcia, trening 
umiejętności prospołecznych ART.
Liczba miejsc w placówce: 3.

Hostele i mieszkania readaptacyjne

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych

Schronisko dla Bezdomnych (funkcjonujące  
pod tradycyjną nazwą Dom dla Bezdomnych  
im. św. Brata Alberta)

ul. Nowodworska 49,  Elbląg
tel.: 55 625 62 80 (81, 84)

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.
Oferta pomocy: całodobowe tymczasowe schronienie, 
posiłek, w miarę możliwości niezbędna odzież, pomoc 
socjalna, pielęgniarska, psychologiczna.
Liczba miejsc w placówce: 100.

Noclegownia dla Bezdomnych (funkcjonująca  
pod tradycyjną nazwą Dom dla Bezdomnych  
im. św. Brata Alberta)

ul. Nowodworska 49,  Elbląg
tel.: 55 625 62 80 (81, 84)

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: tymczasowa pomoc w postaci noclegu.
Liczba miejsc w placówce: 13.

Ogrzewalnia dla Bezdomnych (funkcjonująca  
pod tradycyjną nazwą Dom dla Bezdomnych  
im. św. Brata Alberta)

ul. Nowodworska 49,  Elbląg
tel.: 55 625 62 80 (81, 84)

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: interwencyjny bezpieczny pobyt 
w pomieszczeniach ogrzewanych, miejsca siedzące.
Liczba miejsc w placówce: 7.

Noclegownia przy Pogotowiu Socjalnym

ul. Królewiecka 102,  Elbląg
tel.: 55 625 62 40 (41, 45)

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: tymczasowa pomoc w postaci miejsca 
noclegowego.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR 
– MARKOT

ul.Dąbrowskiego 3 C,  Ełk
tel.: 87 562 55 78, 502 608 676

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: każda forma pomocy poza finansową.
Liczba miejsc w placówce: 36.

Noclegownia dla Osób Bezdomnych

ul. Henryka Sienkiewicza 15,  Ostróda
tel.: 89 646 08 97

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, korzystanie z urządzeń 
sanitarnych; możliwość – przygotowania śniadania  
i kolacji we własnym zakresie, spożycia posiłku w ramach 
funkcjonującej jadłodajni.
Liczba miejsc w placówce: 25.
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Punkt Wsparcia w Gostyniu

ul. Fabryczna 1, Gostyń
tel.: 65 575 21 31
mrajewska@um.gostyn.pl, www.gostyn.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, psychoterpia – indywidualna, 
grupowa, edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
współpraca z lokalnym systemem pomocy społecznej, 
grupy wsparcia/edukacyjne, radca prawny, psycholog, testy 
na obecność metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie, 
umożliwiające rozpoznanie dostarczonej substancji 
psychoaktywnej bezpłatnie.

NECESSARIUS. Ośrodek Terapii Uzależnień  
w Jarocinie

ul. T. Kościuszki 18, Jarocin
tel.: 62 747 15 22, faks: 62 747 15 22
otu-jarocin@prokonto.pl, www.necessarius.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie (hazard, 
praca, seks, zakupy).

Oferta: poradnictwo, psychoterpia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, wsparcia/
edukacyjne,  zapobiegania nawrotom, motywujące 
do leczenia, edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
współpraca z lokalnym systemem pomocy społecznej 
radca prawny, psycholog, testy na obecność metabolitów 
narkotyków w moczu odpłatnie, lekarz psychiatra, warsztaty 
rozwoju osobistego, badania stwierdzające zakażenie HIV, 
HCV, HBV.

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień 
KARAN

ul. 29 Pułku Piechoty 35, Kalisz
tel.: 62 741 41 97, faks: 62 741 41 97
osrodek.karan-kalisz@o2.pl, www.karan.kalisz.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), osób używających 
i uzależnionych od narkotyków, konsultacje prawne, 
diagnostyka metabolitów narkotyków w moczu, program 
Fred  goes net, program Candis, program opieki i terapii 
patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami 
behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień  
i Współuzależnienia

ul. Lipowa 5, Kalisz
tel.: 62 767 20 57
faks: 62 767 20 57
ptuiw.kalisz@gmail.com

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, Internet, praca, zakupy, 
seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterpia indywidualna, lekarz 
psychiatra, spotkania grupy anonimowych narkomanów.
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN.

Stowarzyszenie KARAN. Punkt Konsultacyjny 
ds. Narkomanii

ul. Graniczna 1, Kalisz
tel.: 62 764 22 60
faks: 62 764 22 60
osrodek.karan-kalisz@o2.pl, www.karan.kalisz.pl

Odbiorcy: od 8 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, praca, seks, zakupy).

Oferta: poradnictwo, psychoterpia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, wsparcia/
edukacyjne, zapobiegania nawrotom, motywujące 
do leczenia, psychoterapia dla młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem od narkotyków, współpraca z lokalnym 
systemem pomocy społecznej, prawnik, lekarz psychiatra, 
testy na obecność metabolitów narkotyków w moczu, 
program Candis.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Placówki ambulatoryjne
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NZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień  
i Współuzależnień

ul. PCK 8, Koło
tel.: 63 261 07 07
faks: 63 261 07 07
pluiw@op.pl

Odbiorcy: od 15 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, psychoterpia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/ edukacyjne, wsparcia/
edukacyjne, zapobiegania nawrotom, motywujące do 
leczenia, farmakoterapia, współpraca z lokalnym systemem 
pomocy społecznej, testy na obecność metabolitów 
narkotyków w moczu bezpłatnie, lekarz psychiatra.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-
-Konsultacyjna w Koninie

ul. Okólna 52, Konin
tel.: 63 240 00 66
pkkonin@monar.org

Odbiorcy: od 8 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, psychoterpia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/ edukacyjne, wsparcia/
edukacyjne, zapobiegania nawrotom,  motywujące do 
leczenia, psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem od narkotyków, współpraca z lokalnym 
systemem pomocy społecznej, warsztaty aktywizacji 
zawodowej, doradca zawodowy, pracownik pomocy 
społecznej.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie. Oddział 
Leczenia Uzależnień. Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Wyszyńskiego 1, Konin
tel.: 63 240 44 33 wew. 32/37
o.leczenia.uzaleznien@szpital.pl, www.szpital-konin

Odbiorcy: od 16 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard).

Oferta: poradnictwo, psychoterpia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, wsparcia/
edukacyjne, zapobiegania nawrotom, motywujące do 
leczenia, farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, warsztaty rozwoju osobistego, lekarz 
psychiatra, badania stwierdzające zakażenie HIV, HCV, 
HBV, testy na obecność metabolitów narkotyków w moczu 
bezpłatnie.

Gabinety Lekarskie MEDICOR. Poradnia Leczenia 
Uzależnień

Plac Paderewskiego 4, Kościan
tel.: 65 511 03 00
www.medicor-koscian.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterpia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, wsparcia/
edukacyjne, zapobiegania nawrotom,  motywujące do 
leczenia, farmakoterapia, współpraca z lokalnym systemem 
pomocy społecznej, lekarz psychiatra.

Centrum Profilaktyki „Akademia Zdrowia”

ul. Średnia, Leszno
tel.: 663 519 564
www.fundacjastrefapl.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, osoby 
z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, wzrokową.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla –  używających 
narkotyków (nieuzależnionych), uzależnionych od 
narkotyków, utrzymujących abstynencję (po leczeniu), 
rodzin osób używających i uzależnionych od narkotyków, 
konsultacje prawne, program Fred  goes net, szkoła dla 
rodziców i wychowawców, program Candis.

Młodzieżowe Centrum Profilaktyki ALTERNATYWA

ul. Jana Pawła II 6, Leszno
tel.: 65 529 74 94
nasza@alternatywa.leszno.pl, www.alternatywa.leszno.pl

Odbiorcy: od 12 do 22 r.ż., z problemem narkotykowym 
i ich rodziny, uzależnieni behawioralnie (Internet).
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Oferta: poradnictwo, psychoterapia dla młodzieży 
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków, warsztaty 
rozwoju osobistego.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień

ul. Przemysłowa 27, Leszno
tel.: 65 520 41 43
faks: 65 520 41 43
monarleszno@data.home.pl

Odbiorcy: od 9 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie (hazard, praca, seks, zakupy).

Oferta: poradnictwo, psychoterpia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, wsparcia/
edukacyjne, psychoterapia grupowa dla młodzieży 
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków, farmakoterapia, 
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, współpraca  
z lokalnym systemem pomocy społecznej, testy na obecność 
metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie, lekarz 
psychiatra, badania stwierdzjaące zakażenie HIV, HCV, HBV.

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień w Pile

Al. Niepodległosci 135, Piła
tel.: 67 215 22 50, faks: 67 215 22 50
poradnia-pila@monar.org

Odbiorcy: od 14 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, psychoterpia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/ edukacyjne, wsparcia/
edukacyjne, zapobiegania nawrotom, motywujące 
do leczenia, psychoterapia dla młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem od narkotyków, farmakoterapia, współpraca 
z lokalnym systemem pomocy społecznej, warsztaty 
rozwoju osobistego, lekarz psychiatra.

Ośrodek Psychoterapii dla Osób Uzależnionych  
i Ich Rodzin ZMIANA

ul. Lindego 4-6, Poznań
tel.: 61 223 12 56, 61 223 12 57
osrodekzmiana@tlen.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., osoby z niepełnosprawnością – 
intelektualną (w stopniu lekkim), ruchową, wzrokową.

Oferta: pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, redukcja 
szkód, konsultacje lekarskie, Program Wzmacniania Rodzin, 
program Candis, program leczenia osób uzależnionych od 
alkoholu i uzależnionych behawioralnie.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu

ul. Michała Sobeskiego 2, Poznań
tel.: 61 868 72 27, 61 867 98 04
poznan@monar.org, 
www.poznan.monar.org

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, konsultacje 
lekarskie, konsultacje prawne, grupy AN, program Fred  
goes net.

Centrum Profilaktyki Uzależnień Barbara Kęszycka, 
Hanna Olzacka, Wojciech Kęszycki s.c.

Al. Marcinkowskiego 21, Poznań
tel.: 61 855 73 54
faks: 61 855 73 54
barkesz@wp.pl 
www.leczenieuzaleznien-poznan.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, psychoterpia – indywidualna, grupowa, 
grupy – wstępne/edukacyjne, wsparcia/edukacyjne, 
motywujące do leczenia, psychoterapia dla młodzieży 
zagrożonej uzależnieniem od narkotyków, farmakoterapia, 
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, współpraca  
z lokalnym systemem pomocy społecznej, konsultacje 
prawne, program leczenia substytucyjnego, terapia par, 
rodzin, lekarz psychiatra, badania stwierdzjące zakażenie HIV, 
testy na obecność metabolitów narkotyków w moczu.

Placówki ambulatoryjne
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Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży Zagrożonej i Rodzin

Rynek Wildecki 4a, Poznań
tel.: 61 835 68 51
faks: 61 835 68 61
uzaleznienie@o2.pl

Odbiorcy: od 10 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo,konsultacje – prawne, psychologa, 
pedagoga, terapeuty, prawnika, kapłana.

Gabinety Lekarskie MEDICOR. Poradnia Terapii 
Uzależnień i Współuzależnień w Poznaniu

ul. Wielkopolskich 8A, Poznań
tel.: 61 855 28 33
www.medicor-poznan.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta: poradnictwo, psychoterpia – indywidualna, 
grupowa, grupy – wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód 
zdrowotnych, psychoterapia – par, małżeństw, rodzin 
indywidualna dla osób współuzależnionych, lekarz 
psychiatra, testy na obecność metabolitów narkotyków  
w moczu odpłatnie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek 
Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień

ul. Konińska 4, Turek
tel.: 63 289 19 87
faks: 63 278 84 14
ow@mops.turek.pl, www.mops.turek.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, z problemem 
narkotykowym i ich rodziny, również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterpia indywidualna, grupy – 
wstępne/edukacyjne, wsparcia/edukacyjne, motywujące 
do leczenia, edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
konsultacje prawne, psycholog.

Placówki prowadzące badania na obecność HIV

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich

Punkt Konsultacyjno–Diagnostyczny przy 
Laboratorium Diagnostyka (w budynku Noble Tower)

ul. Dąbrowskiego 77a (IV piętro, pokój 4.13), Poznań
tel.: 730 110 830 czynny we wtorki od 9:00 do 11:00
poznanpkd@gmail.com

Godziny pracy
poniedziałek 16.00-19.00, czwartek 16.00-19.00,
piątek 16.00-20.00

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości  
poradnictwa ostatni pacjent przyjmowany  
jest pół godziny przed zamknięciem punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Fundacja 
Simontonowski Instytut Zdrowia.

Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Katolicki 
Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień 
WIERZENICA

ul. Wierzenicka 12, Kobylnica
tel.: 61 815 99 81, 663 002 588, faks: 61 881 62 08
osrodek@wierzenica.org, www.wierzenica.org

Odbiorcy: od 14 do 21 r.ż., również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia,  uzależnieni behawioralnie 

przy wspołwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: nauka szkolna na terenie ośrodka, gimnazjum.
Liczba miejsc w placówce: 24.
Długość programu rehabilitacyjnego: 13-18 
miesięcy.



101

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii  
i Rehabilitacji Uzależnień w Nowolipsku

Nowolipsk 61, Chocz
tel.: 62 741 53 02
faks: 62 741 53 02
monar@post.pl
www.nowolipsk.pl

Odbiorcy: od 18 do 60 r.ż., również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, uzależnieni wraz z dziećmi, 
uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych, osoby 
z zaburzeniami – nadpobudliwość, ADHD, osoby 
niepełnosprawne – ruchowo, wzrokowo, słuchowo.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: nauka szkolna poza terenem ośrodka, inne – 
boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, siłownia, 
warsztaty do nauki rzemiosła, ogród warzywny, zarybiony 
staw z możliwością wędkowania, hodowla kur i świń.
Liczba miejsc w placówce: 50.
Długość programu rehabilitacyjnego: 13-18 
miesięcy.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych DZIEKANKA Oddział Leczenia Uzależnień 
dla Kobiet 25”A”

ul. Poznańska 15, Gniezno
tel.: 61 423 85 59, 61 423 85 25
faks: 61 426 11 18
olu25@dziekanka.net
www.dziekanka.net

Odbiorcy: wyłącznie kobiety, od 18 r.ż., kobiety w ciąży, 
również z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, 
wzrokową, słuchową.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna, model Minnesota, terapia poznawczo- 
-behawioralna, dialog motywujący.

Oferta: leczenie psychiatryczne, pomoc dla – 
uzależnionych od narkotyków, utrzymujących abstynencję 
(po leczeniu), rodzin osób używających i uzależnionych od 
narkotyków.
Liczba miejsc w placówce: 20.
Długość programu rehabilitacyjnego: 8 tygodni.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie. Oddział 
Leczenia Uzależnień z Pododdziałem Terapii 
Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

ul. Wyszyńskiego 1, Konin
tel.: 63 240 44 33 wew. 44
o.leczenia.uzaleznien@szpital-konin.pl, www.szpital-konin.pl

Odbiorcy: od 18 do 60 r.ż., również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, niepełnosprawni ruchowo, 
uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna, model Minnesota, terapia poznawczo- 
-behawioralna.

Oferta: program rehabilitacyjny.
Liczba miejsc w placówce: 15.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy, 
7-12 miesięcy.

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia,  
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Rożnowicach

Rożnowice 33, Rogoźno
tel.: 67 267 13 52, faks: 67 267 13 52
ośrodek.palegi@gmail.com, www.monar-markot.poznan.pl

Odbiorcy: od 18 do 65 r.ż., również kobiety w ciąży, osoby 
z niepełnosprawnością ruchową.
Podstawy teoretyczne programu: model Minnesota, 
terapia poznawczo-behawioralna, inne elementy 
społeczności terapeutycznej.

Oferta: leczenie – somatyczne, psychiatryczne, pomoc dla 
– uzależnionych od narkotyków, utrzymujących abstynencję 
(po leczeniu).
Liczba miejsc w placówce: 30.
Długość programu rehabilitacyjnego: inna 8 tygodni.

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia,  
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień

Rożnowice 34, Rogoźno
tel.: 67 261 08 52, 662 057 055, monar.roznowice@onet.pl

Odbiorcy: od 25 do 35 r.ż.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych
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Oferta: pomoc dla uzależnionych od narkotyków, nauka 
szkolna na poziomie szkoły ponadpodstawowej na terenie 
ośrodka.

Liczba miejsc w placówce: 45.
Długość programu rehabilitacyjnego: 12 miesięcy.

Hostele i mieszkania readaptacyjne

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-
-Konsultacyjna w Koninie

ul. Okólna 52, Konin
tel.: 63 240 00 66
pkkonin@monar.org

Odbiorcy: od 18 r.ż., rodzice/rodzice z dziećmi, 
małżeństwa lub pary, uzależnieni behawioralnie 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta pomocy: pomoc – w szukaniu pracy, 
w uzupełnianiu wykształcenia, grupa wsparcia,  
współpraca z – MOPR, z Urzędem Pracy w Koninie.
Liczba miejsc w placówce: 12.

Caritas Archidiecezji Poznańskiej. 
Hostel Victoria

ul. Ostrów Tumski 2, Poznań
tel.: 61 835 68 50
faks: 61 835 68 61
hostelvictoria@gmail.com

Odbiorcy: od 18 do 25 r.ż., uzależnieni behawioralnie 
przy współwystępowaniu uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

Oferta pomocy: pomoc – w szukaniu pracy, 
w uzupełnieniu wykształcenia, grupa wsparcia, 
indywidualna terapia, grupa terapii pogłębionej.

Ośrodek Pomocy Bliźniemu Markot

Zieliniec 73, Kołaczkowo
tel.: 61 438 58 72

Oferta pomocy: schronisko całodobowe z 3 posiłkami, 
pomoc socjalna, terapeuta.
Liczba miejsc w placówce: 45.

Schronisko dla Osób Bezdomnych

Dębno 14, Dębno
tel.: 612 874 049

Oferta pomocy: całodobowe, 
tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane  
na wzmacnianie aktywności społecznej,  
wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności 
życiowej.
Liczba miejsc w placówce: 25.

Ośrodek New Life Center

Długa Goślina 1, Długa Goślina
tel.: 60 499 11 00

Oferta pomocy: schronienie, 3 posiłki, 
odzież, pomoc terapeutyczna,  
środki higieny osobistej, pomoc socjalna,  
aktywizacja zawodowa i społeczna,  
integracja społeczna.
Liczba miejsc w placówce: 14.

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Pocztowa 6, Gniezno
tel.: 61 633 43 38

Oferta pomocy: całodobowe schronienie,
nocleg i wyżywienie.
Liczba miejsc w placówce: 45.

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Kawiary 40, Gniezno
tel.: 61 633 43 38

Oferta pomocy: całodobowe schronienie,
nocleg i wyżywienie.
Liczba miejsc w placówce: 15.
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Schronisko im. św. Brata Alberta
ul. Warszawska 93a, Kalisz
tel.: 62 757 30 45

Oferta pomocy: schronienie całodobowe, pełne 
wyżywienie, odzież, środki czystości, pomoc w terapii 
odwykowej.
Liczba miejsc w placówce: 40.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Dobrzecka 2, Kalisz
tel.: 62 502 68 77

Oferta pomocy: schronienie, 
gorący posiłek, odzież,  
możliwość toalety.
Liczba miejsc w placówce: 40.

Noclegownia przy MGOPS w Krotoszynie

ul. Kobylińska10a, Krotoszyn
tel.: 62 725 36 68

Oferta pomocy: schronienie, pomoc – rzeczowa, 
finansowa, gorące posiłki.
Liczba miejsc w placówce: 7.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Towarowa 10, Leszno
tel.: 65 537 50 95

Oferta pomocy: nocleg, pomoc finansowa i rzeczowa, 
poradnictwo, terapia uzależnień, posiłki.
Liczba miejsc w placówce: 37.

Schroniska dla Bezdomnych

ul. Śremska 12, Nochowo
tel.: 509 371 775

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 40.

Noclegownia

ul. Śremska 12, Nochowo
tel.: 509 371 775

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 2.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn  
im. św. Brata Alberta

Ul. Olszynowa 53a, Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 738 36 46

Oferta pomocy: schronienie całodobowe.
Liczba miejsc w placówce: 18.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn  
im. św. Brata Alberta

ul. Olszynowa 53a, Ostrów Wielkopolski
tel.: 63 738 36 46

Oferta pomocy: nocleg. 
Liczba miejsc w placówce: 17.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Dom  
św. Franciszka

ul. Ledóchowskiego 8, Ostrów Wielkopolski
tel.: 502 790 943

Oferta pomocy: schronienie całodobowe.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Stowarzyszenie MONAR Schronisko  
dla Bezdomnych Kobiet

Al. Niepodległości 135, Piła
tel.: 67 214 41 21, 
faks: 67 214 41 21
markotpila@poczta.onet.pl 
www.markot.pila.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, kobiety w ciąży, 
osoby z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową.

Oferta pomocy: nocleg, wyżywienie, konsultacje 
psychologiczne, program wychodzenia z bezdomności, 
pracownik socjalny.  
Liczba miejsc w placówce: 20.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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Stowarzyszenie MONAR Schronisko  
dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Długosza 33, Piła
tel.: 67 214 41 21, 
faks: 67 214 41 21
markotpila@poczta.onet.pl 
www.markot.pila.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, również osoby 
z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową.

Oferta pomocy: nocleg, wyżywienie, konsultacje 
psychologiczne, program wychodzenia z bezdomności, 
pracownik socjalny.
Liczba miejsc w placówce: 65.

Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób 
Przebywających na Terenie Miasta Piły

ul. Długosza 33, Piła
tel.: 67 214 41 21
faks: 67 214 41 21
markotpila@poczta.onet.pl, www.markot.pila.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, również osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną.

Oferta pomocy: nocleg, wyżywienie, pracownik socjalny.
Liczba miejsc w placówce: 10.

Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta

Piaski 41, Pleszew
tel.: 50 279 09 43

Oferta pomocy: udzielenie schronienia.
Liczba miejsc w placówce: 41.

Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum 
Pomocy Bliźniemu – Schronisko dla Osób 
Bezdomnych MARKOT

ul. Borówki 8, Poznań
tel.: 61 876 88 38
faks: 61 876 88 38
poznan@monar-markot.poznan.pl 
www.monar-markot.poznan.pl

Odbiorcy: w wieku od 18 r.ż., osoby z niepełnosprawnością 
– intelektualną, ruchową, wzrokową, słuchową.

Oferta pomocy: nocleg, wyżywienie, konsultacje 
psychologiczne, program wychodzenia z bezdomności, 
pracownik socjalny, inne działania – konsultacje terapeuty 
uzależnień, zaradność informatyczna, doradztwo 
zawodowe.
Liczba miejsc w placówce: 68.

Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum 
Pomocy Bliźniemu – Schronisko dla Osób 
Bezdomnych MARKOT (noclegownia)

ul. Borówki 8, Poznań
tel.: 61 876 88 38
faks: 61 876 88 38
poznan@monar-markot.poznan.pl
www.monar-markot.poznan.pl

Odbiorcy: w wieku od 18 r.ż., osoby 
z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, 
wzrokową, słuchową.

Oferta pomocy: nocleg, wyżywienie, konsultacje 
psychologiczne, program wychodzenia z bezdomności, 
pracownik socjalny, inne działania – edukacja teapeutyczna.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Schronisko św. Brata Alberta

ul. Widłakowa 3, Poznań
tel.: 61 820 64 81

Oferta pomocy: ciepły posiłek, zmiana odzieży, 
zabiegi higieniczne, nocleg, pomoc socjalna.
Liczba miejsc w placówce: 26.

Dom Readaptacji Społecznej dla Osób Objętych 
Eksmisją

ul. Starołęcka 36/38, Poznań
tel.: 61 879 33 54

Oferta pomocy: ciepły posiłek, zmiana odzieży, 
zabiegi higieniczne, nocleg, pomoc socjalna i wsparcie 
psychologiczne, terapeutyczne.
Liczba miejsc w placówce: 60.

Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1

Michałowo 68, Poznań
tel.: 61 879 82 12
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Oferta pomocy: ciepły posiłek, zmiana odzieży, zabiegi 
higieniczne, nocleg, pomoc w wychodzeniu z bezdomności, 
terapia zajęciowa, programy psychoterapeutyczne, 
odwykowe.
Liczba miejsc w placówce: 95.

Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum 
Pomocy Bliźniemu – Schronisko dla Osób 
Bezdomnych MARKOT w Rożnowicach

Rożnowice, Rogoźno
tel.: 67 267 13 01
faks: 67 267 13 01
osrodekpalegi@gmail.com, 
www.monar-markot.poznan.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., małżeństwa, pary, osoby 
z niepełnosprawnością – wzrokową, słuchową.

Oferta pomocy: nocleg, wyżywienie, opieka 
pielęgniarska, konsultacje – lekarskie, psychiatryczne, 
psychologiczne, program wychodzenia z bezdomności, 
pracownik socjalny, inne działania – aktywizacja społeczno- 
-zawodowa, rehabilitacja, warsztaty terapeutyczne.
Liczba miejsc w placówce: 99.

Schronisko dla Bezdomnych

ul. Dutkiewicza 8a, Śrem
tel.: 509 371 775

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 18.

Gminne Schronisko dla Osób Bezdomnych

Świętne 12,  Świętne
tel.: 632 683 514

Oferta pomocy: schronienie tymaczasowe.
Liczba miejsc w placówce: 6.

Noclegownia dla Bezdomnych

ul. 8-Go Marca 16, Złotów
tel.: 67 263 30 34, 67 263 39 23

Oferta pomocy: tymczasowa pomoc w postaci miejsca 
noclegowego.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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Stowarzyszenie KROPKA – WOLNI od UZALEŻNIEŃ. 
Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych  
i Współuzależnionych

ul. 1 Maja 47, Kołobrzeg
tel.: 600 964 749
stowarzyszenie.kropka@gmail.com 
www.kolobrzeg.kropka.pl

Odbiorcy: od 12 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, grupy 
– wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia, edukacja 
dotycząca szkód zdrowotnych, Program Fred  goes net, 
testy na obecność metabolitów narkotyków  
w moczu odpłatnie, rozpoznanie dostarczonej substancji 
psychoaktywnej odpłatnie.

Pracownia Motywacja i Działanie Sp. z o.o. 
Poradnia Terapii Uzależnień

ul. Książąt Pomorskich 8, Międzyzdroje
tel.: 506 591 164, 504 587 341
motywacjaidzialanie@o2.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, konsultacje 
– lekarskie, prawne, pracownik socjalny, program Fred  
goes net, inne działania – pomoc dla osób uzależnionych 
od alkoholu.

Pracownia Motywacja i Działanie Sp. z o.o. 
Poradnia Terapii Uzależnień

ul. Norwida 7/12, Międzyzdroje
tel.: 600 964 749
motywacjaidzialanie@o2.pl
www.motywacjaidzialanie.pl

Odbiorcy: od 12 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni behawioralnie.

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, 
grupy wstępne/edukacyjne, psychoterapia grupowa dla 
młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków, 
edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, testy na obecność 
metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie, program Fred  
goes net, lekarz psychiatra.

Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin 
i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych POWRÓT Z U, 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia 
Profilaktyczno-Społeczna 

ul. Klonowica 1A, Szczecin
tel.: 91 488 83 55, 519 142 906
faks: 91 488 83 55
powrotzuszczecin@interia.pl 
www.powrotzuszczecin.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających 
narkotyków(nieuzależnionych), uzależnionych od 
narkotyków, utrzymujących abstynencję (po leczeniu), 
rodzin osób używających i uzależnionych od narkotyków, 
konsultacje – lekarskie, prawne, pracownik socjalny, 
Program Wzmacniania Rodzin, program Candis, inne 
działania – profilaktyka selektywna dla osób zagrożonych 
i eksperementujących z substancjami psychoaktywnymi 
(zajęcia indywidualne i grupowe), wsparcie indywidualne/
interwencja kryzysowa dla rodzin i bliskich osób 
zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od środków 
psychoaktywnych innych niż alkohol, spotkania 
interwencyjne oraz terapeutyczne dla eksperymentujących 
i okazjonalnie używających substancji psychoaktywnych 
mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, terapia 
indywidualna dla osób nadużywających i uzależnionych 
od narkotyków, grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób 
z problemem uzależnienia od narkotyków, warsztaty – 
umiejętności wychowawczych dla rodziców, umiejętności 
psychospołecznych dla rodzin i bliskich osób z problemem 
uzależnienia behawioralnego, interwencja kryzysowa oraz 
indywidualne spotkania terapeutyczne dla osób  
z problemem uzależnienia behawioralnego, poradnictwo 
– telefoniczne, pierwszego kontaktu, rodzinne, systemowa 
terapia rodzin, program – dla osób nieletnich mających 
problem z alkoholem i ich rodzin, profilaktyki selektywnej, 
realizowany poza poradnią (bursy, szkoły, internaty) 
adresowany do młodzieży w wieku 15-18 lat, rodziców  
i pedagogów.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Placówki ambulatoryjne
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Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- 
-Konsultacyjna

ul. Małkowskiego 9/2, Szczecin
tel.: 91 433 46 10, faks: 91 433 46 10
admin@monarszczecin@strefa.pl
www.monarszczecin.strefa.pl

Odbiorcy: od 12 r.ż. do 70 r.ż.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), dla rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, redukcja 
szkód, program Candis, wczesna interwencja ANTYRAMY.

SPS ZOZ Zdroje Centrum Psychiatryczne, 
Poradnia dla Osób Uzależnionych od Środków 
Psychoaktywnych

ul. Żołnierska 55, Szczecin
tel.: 91 433 00 82, faks: 91 487 26 49
poradnian@szpital-zdroje.szczecin.pl 
www.szpital-zdroje.szczecin.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., z problemem narkotykowym i ich rodziny, 
również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, uzależnieni 
behawioralnie (hazard, Internet, praca zakupy, seks).

Oferta: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, 
farmakoterapia, edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
lekarz psychiatra, program leczenia substytucyjnego, 
współpraca z lokalnym systemem pomocy społecznej, 
badanie stwierdzające zakażenie HIV, HCV, HBV.

Punkt Konsultacyjny w Szczecinku

ul. Władysława Bartoszewskiego 12/16, Szczecinek
tel.: 606 367 281
faks: 94 372 20 89
lanemen@wp.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, osoby 
z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, 
wzrokową, słuchową.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków, szkoła dla 
rodziców i wychowawców, program dla młodzieżowych 
liderów profilaktyki „Naszym Zdaniem”, Alternatywa dla 
zachowań ryzykownych „Akademia Sztuki”.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- 
-Konsultacyjna

ul. Gen. Leopolda Okulickiego 32/1, Wałcz
tel.: 67 350 99 59
walcz@monar.org

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, osoby 
z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową,  
wzrokową.

Oferta: profilaktyka, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), rodzin osób 
używających i uzależnionych od narkotyków.

Placówki prowadzące badania na obecność HIV

Placówki prowadzące badania na obecność HIV

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej Medical Beta w Koszalinie

ul. Modrzejewskiej 4, Koszalin
tel.: zaufania: 692 590 884 (czynny w godzinach pracy PKD)

Godziny pracy
Czwartek 15.30-18.30

Uwagi
W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa ostatni klient 
przyjmowany jest na 30 minut przed zamknięciem punktu.
Instytucja prowadząca placówkę: Stowarzyszenie 
Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym”.

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Granicznej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

ul. Wojska Polskiego 160, Szczecin
tel.: 91 486 00 25 w godzinach pracy punktu

Godziny pracy
poniedziałek 15.30-19.30
środa 15.30-19.30
piątek 15.30-17.30

Uwagi
Dojazd tramwajem 1 i 9 w kierunku J. Głębokie lub 
autobusem linii 53, 60,67 przystanek ul. Traugutta. Wejście 
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od podwórza (parter). W celu zapewnienia wysokiej jakości 
poradnictwa ostatni pacjent przyjmowany jest pół godziny 
przed zamknięciem punktu.

Instytucja prowadząca placówkę: Stowarzyszenie 
Wolontariuszy DA DU.

Placówki stacjonarne dla osób niepełnoletnich

Placówki stacjonarne dla osób dorosłych

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia,  
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień  
w Babigoszczy

Babigoszcz 19, Łożnica
tel.: 91 418 93 60
babigoszcz.monar@wp.pl
www.babigoszczmonar.org

Odbiorcy: od 15 do 21 r.ż. bez podwójnej diagnozy.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: pomoc dla – uzależnionych od narkotyków, 
utrzymujących abstynencję (po leczeniu), artterapia.
Liczba miejsc w placówce: 30.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy, 
7-12 miesięcy.

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia,  
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień

Kamień 5, Rymań
tel.: 94 35 83 249, faks: 94 35 83 391
kamrym@poczta.onet.pl

Odbiorcy: od 15 do 21 r.ż., osoby z zaburzeniami 
– nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, również 
osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, uzależnieni 
behawioralnie przy współwystępowaniu uzależnienia  
od substancji psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność terapeutyczna.

Oferta: nauka szkolna poza terenem ośrodka – 
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.
Liczba miejsc w placówce: 24.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień 
Stowarzyszenie MONAR

Grabowo 1, Grabowo
tel.: 91 397 50 00
faks: 91 397 09 02
monar_grabowo@tlen.pl
www.grabowo.org

Odbiorcy: od 18 do 35 r.ż., 
osoby z niepełnosprawnością – ruchową, 
wzrokową, słuchową.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna, terapia poznawczo-behawioralna, dialog 
motywujący.

Oferta: leczenie – somatyczne, psychiatryczne, pomoc dla 
– uzależnionych od narkotyków, utrzymujących abstynencję 
(po leczeniu), rodzin osób używających i uzależnionych 
od narkotyków, nauka szkolna na poziomie szkoły 
ponadpodstawowej poza terenem ośrodka.
Liczba miejsc w placówce: 36.
Długość programu rehabilitacyjnego:  
7-12 miesięcy.

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, 
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Marianówku

Wszemierzyce 1, Siemyśl
tel.: 943 512 563
faks: 94 351 25 63
marianowek@o2.pl
www.marianowek.pl

Odbiorcy: od 18 do 24 r.ż. (sporadycznie – rodzice 
z dziećmi).
Podstawy teoretyczne programu: 
społeczność terapeutyczna, 
terapia poznawczo-behawioralna, 
dialog motywujący.

Oferta: leczenie – somatyczne, 
psychiatryczne, pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
nauka szkolna na poziomie 
szkoły ponadpodstawowej.
Liczba miejsc w placówce: 75.
Długość programu rehabilitacyjnego:  
7-12 miesięcy.
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Noclegownia

Budno 35, Budno
tel.: 506 116 501

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: całodobowe schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Boh.Warszawy 17, Choszczno
tel.: 95 765 79 72

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: nocleg, jeden gorący posiłek.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Demokracji 12, Dębno
tel.: 95 76 03 086

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: zapewnienie osobom bezdomnym, 
które podpisały kontrakt socjalny, całodobowego 
tymczasowego schronienia oraz usług 
ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności 
społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie 
samodzielności życiowej.
Liczba miejsc w placówce: 30.

Noclegownia

ul. Demokracji 12, Dębno
tel.: 95 76 03 086

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie – tymczasowa pomoc 
w postaci noclegu.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Schronisko Monar – Markot Dom dla Osób Bezdomnych 
i Najuboższych SZKOŁA ŻYCIA

Łagiewniki 1, Łagiewniki
tel.: 91 395 00 28

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, wyżywienie, podstawowe 
środki czystości.
Liczba miejsc w placówce: 39.

Schronisko

ul. Krasińskiego 10, Stargard
tel.: 91 578 08 30

Oferta pomocy:  schronienie, posiłki ciepłe i suchy 
prowiant, magazyn odzieży używanej.
Liczba miejsc w placówce: 45.

Schronisko dla Osób Bezdomnych WILGA

ul. Tczewska, Szczecin
tel.: 91 420 19 15

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 45.

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Piaseczna, Szczecin, tel.: 91 46 21 329

Odbiorcy: wyłącznie kobiety.
Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 45.

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Racibora,  Szczecin
tel.: 91 45 39 350

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.
Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych

Noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych
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Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Strzałowska, Szczecin
tel.: 91 42 14 921

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 20.

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Nehringa, Szczecin
tel.: 91 42 16 998

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 70.

Noclegownia Miejska

ul. Wiejska 4, Szczecinek
tel.: 94 372 80 00

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie, możliwość samodzielnego 
przygotowania ciepłych psiłków.
Liczba miejsc w placówce: 14.

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Strumykowa 1, Trzebiatów
tel.: 798 139 227

Odbiorcy: wyłącznie mężczyźni.

Oferta pomocy: schronienie.
Liczba miejsc w placówce: 15.
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Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji. 
Oddział Leczenia Zaburzeń Funkcjonowania

ul. Kościelna 9, Radwanice k.Wrocławia
tel.: 71 364 33 24
71 364 50 23
biuro@cpp.info.pl

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego 
Oddział Leczenia Zespołów Abstynenckich po 
Substancjach Psychoaktywnych

ul. Wybrzeże Conrada Korzeniowskiego 18, Wrocław
tel.: 71 776 62 81
sekretariat@dczp.wroclaw.pl, www.dczp.wroclaw.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż.
Przeciętny czas trwania detoksykacji (dni): 14.

Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych  
dla Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych

ul. Szpitalna 9, Złotoryja
tel.: 76 877 93 74
faks: 76 877 83 30

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.
Przeciętny czas trwania detoksykacji (dni): 14 dni.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych  
po Substancjach Psychoaktywnych

ul. Sądowa 18, Świecie
tel.: 52 330 83 09
52 330 83 24
faks: 52 332 45 41
sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż.
Przeciętny czas trwania detoksykacji (dni): 14.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

SP ZOZ Oddział Detoksykacyjny Szpital 
Neuropsychiatryczny

ul. Abramowicka 2, Lublin
tel.: 81 744 30 61 wew. 362, 363
faks: 81 744 10 79

Odbiorcy: od 18 r.ż.
Przeciętny czas trwania detoksykacji (dni): 18.

Prywatny Ośrodek Odwykowy – Terapia Nałęczów 
– Tomasz Jankowski

Uniszowice 1A, Motycz
tel.: 536 199  199, 536 288 288
biuro@terapianaleczow.pl

Odbiorcy: od 18 do 60 r.ż.
Przeciętny czas trwania detoksykacji (dni): 7.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Ciborzu. Całodobowy 
Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po 
Substancjach Psychoaktywnych

Cibórz 18, Cibórz
tel.: 68 341 95 50 wew 218
faks: 68 341 94 94
j.kotowski@ciborz.eu

Odbiorcy: od 14 r.ż.
Przeciętny czas trwania detoksykacji (dni): 14 dni.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Szpital im. dr. J. Babińskiego

ul. Aleksandrowska 159, Łódź
tel.: 42 652 96 39
izbapp@babinski.home.pl 
www.babinski.home.pl

ODDZIAŁY/PODODDZIAŁY DETOKSYKACYJNE
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WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia,  
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie. 
Oddział Detoksykacji

ul. Suchy Jar 4, Kraków
tel.: 12 645 06 10
faks: 12 645 06 10
kontakt@dommonarukrakow.pl

Odbiorcy: od 18 do 60 r.ż.
Przeciętny czas trwania detoksykacji (dni): 14 dni.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

NZOZ FENIX 2 dr med. Tomasz Nowak. Oddział 
Detoksykacji

ul. Zabytkowa 2, Płochocin
tel.: 22 722 50 26
detox@detox.com.pl, www.detox.com.pl

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół 
Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  
im. dr Barbary Borzym

ul. Krychnowicka 1, Radom
tel.: 48 3322 306
szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 
www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii. Oddział 
Detoksykacyjny. Zespół Profilaktyki i Leczenia 
Uzależnień

ul. Sobieskiego 9, Warszawa
tel.: 22 458 27 40

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych 
Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  
w Warszawie Oddział VII Detoksykacji. Narkotyki  
i Inne Substancje Psychoaktywne

ul. Nowowiejska 25, Warszawa
tel.: 22 825 20 31 wew. 281
faks: 22 825 10 34
sekretariat@szpitalnowowiejski.pl, www.szpitalnowowiejski.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż.

Stowarzyszeni MONAR Izba Chorych w Warszawie. 
Oddział Detoksykacyjny od Alkoholu

ul. Marywilska 44a, Warszawa
tel.: 22 679 99 97 wew. 111
faks: 22 679 99 97 wew. 102
dyrektor@cpb.waw.pl
www.cpb.waw.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż.
Przeciętny czas trwania detoksykacji (dni): 10 dni.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych 
po Substancjach Psychoaktywnych Oddziału 
Psychiatrii dla Dorosłych „C” Wojewódzki 
Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny

u Wodociągowa 4, Opole
tel.: 77 541 42 00
faks: 77 541 42 37
sekretariat@wszn.opole.pl
www.wszn.opole.pl

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

SP PZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Pl. dr. Z. Brodowicza 1, Choroszcz
tel.: 85 719 10 91 wew 251
faks: 85 719 28 00
szpital@sppchoroszcz.med.pl
www.sppchoroszcz.med.pl

Odbiorcy: od 13 r.ż.
Przeciętny czas trwania detoksykacji (dni): 14 dni.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Oddział Detoksykacji od Substancji 
Psychoaktywnych SP ZOZ Człuchów

ul. Szczecińska 31, Człuchów
tel.: 59 834 22 81 wew. 386
faks: 59 834 24 59
spzozczluchow@wp.pl
www.spzoz-czluchow.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż.
Przeciętny czas trwania detoksykacji (dni): 14 dni.

ODDZIAŁY/PODODDZIAŁY DETOKSYKACYJNE
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WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia 
Uzależnień FAMILIA Sp. z o.o. Oddział Leczenia 
Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach 
Psychoaktywnych (Detoksykacja)

ul. Dębowa 5, Gliwice
tel.: 32 231 86 15, 
faks: 32 270 37 58
czpilu@mp.pl 
www.familia.org.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż..
Przeciętny czas trwania detoksykacji (dni): 14 dni.

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych w Rybniku.  
Oddział XVa – Psychiatryczny Koedukacyjny – WZW  
z Pododdziałem dla Narkomanów

ul. Gliwicka 33, Rybnik
tel.: 32 432 81 00  32 432 82 98, 
faks: 32 422 68 75
szpital@psychiatria.com  
www.psychiatria.com

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Wojewódzki Zespół Leczenia Psychiatrycznego 
w Olsztynie. Oddział Leczenia Alkoholowych 
Zespołów Abstynencyjnych z Pooddziałem 
Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po 
Substancjach Psychoaktywnych

ul. Wojska Polskiego 35, Olsztyn
tel.: 89 678 52 84
www.wzlp.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż.
Przeciętny czas trwania detoksykacji (dni): 14 dni.

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Bema 24, Węgorzewo
tel.: 87 427 27 66
spspzozw@wp.pl  
www.spspzozwegorzewo.republika.pl

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej. 
Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych 
z Pododdziałem Alkoholowych Zespołów 
Abstynencyjnych

Sokołówka 1, Koźminek
tel.: 62 763 72 15
faks: 62 763 72 16
info@sokolowka.pl 
www.sokolowka.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż.
Przeciętny czas trwania detoksykacji (dni):  
10-14 dni.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Szpital NZOZ MEDISON

ul. Słoneczna 15, Koszalin
tel.: 94 347 07 54 wew. 12, 94 347 07 55
www.medison.com.pl

SP SZOZ ZDROJE
ul. Mączna 4, Szczecin
tel.: 91 466 02 00
szpital@szpital-zdroje.szczecin.pl 
www.szpital-zdroje.szczecin.pl/zdroje

Przeciętny czas trwania detoksykacji (dni):  
10-14 dni.

ODDZIAŁY/PODODDZIAŁY DETOKSYKACYJNE
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Ośrodek Profilaktyczno–Leczniczy Chorób 
Zakaźnych i Terapii Uzależnień Wrocławskie 
Centrum Zdrowia SPZOZ Program Substytucyjny

ul. Wszystkich świętych 2, Wrocław
tel.: 48 713 56 07 80
metadon@spzoz.pl 
www.spzoz.wroc.pl, www.podwale-siedem.pl

Odbiorcy: od 18 do 60 r.ż., osoby z niepełnosprawnością 
– intelektualną, ruchową, wzrokową, słuchową.

Oferta pomocy: wydawanie środka substytucyjnego, 
pomoc dla rodzin, redukcja szkód, konsultacje lekarskie, 
pracownik socjalny, testy na obecność HIV, inne działania – 
stomatolog, opieka pielęgniarska.

Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu

u Warszawska 37A, Zgorzelec
tel.: 75 775 87 00, 571 334 647
faks: 75 775 87 00
stowarzyszenie.subsidium@wp.pl, www.subsidium.arrakis.pl

Odbiorcy: od 18 do 60 r.ż., osoby z niepełnosprawnością 
– intelektualną, ruchową,  wzrokową, słuchową.

Oferta pomocy: wydawanie środka substytucyjnego, 
pomoc dla rodzin, redukcja szkód, konsultacje lekarskie, 
konsultacje prawne, pracownik socjalny, testy na obecność 
HIV, współpraca z OPS.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

MEDSEVEN SP. zo.o. Poradnia Terapii Uzależnień  
od Substancji Psychoaktywnych

ul. Rzeźniackiego 1D, Bydgoszcz
tel.: 52 343 37 37
faks: 52 343 37 37
poradnia.bydgoszcz@medseven.eu

Odbiorcy: od 18 r.ż., osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną.

Oferta pomocy: wydawanie środka substytucyjnego, 
pomoc dla rodzin, redukacja szkód, konsultacje lekarskie, 

pracownik socjalny, diagnostyka metabolitów narkotyków 
w moczu.

Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień  
i Współuzależnienia

ul. Sądowa 18, Świecie
tel.: 52 330 83 03
faks: 52 332 45 41
sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl  
www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

SP ZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień

ul. Tysiąclecia 5, Lublin
tel.: 81 532 77 37
faks: 81 463 96 64
osrodek.leczenia.uzaleznien@neostrada.pl,  
administracja@olu.lublin.pl

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób 
Uzależnionych i Współuzależnionych LOPIT

ul. Jelenia 1A, Zielona Góra
tel.: 68 453 20 00
faks: 68 453 20 00
lopit@interia.pl, www.lopit.pl

Odbiorcy: od 18 do 60 r.ż., osoby z niepełnosprawnością 
– intelektualną, ruchową, wzrokową, słuchową.

Oferta pomocy: wydawanie środka substytucyjnego, 
pomoc dla rodzin, redukcja szkód, konsultacje – lekarskie, 
prawne, pracownik socjalny, diagnostyka metabolitów 
narkotyków w moczu, aktywizacja zawodowa, grupa 
wsparcia.

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Poradnia 
Leczenia Uzależnień z Programem Leczenia 
Substytucyjnego

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 23, Kostrzyn nad Odrą
tel.: 95 728 46 59

PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO
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poradnia.kostrzyn@nowydworek.com
www.nowydworek.com

Odbiorcy: od 18  r.ż., osoby z niepełnosprawnością – 
intelektualną, ruchową, wzrokową, słuchową.

Oferta pomocy: wydawanie środka substytucyjnego, 
pomoc dla rodzin, konsultacje – lekarskie, prawne, 
pracownik socjalny, diagnostyka metabolitów narkotyków w 
moczu, testy na obecność HIV, inne działania – współpraca 
z lokalnym systemem pomocy społecznej.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny im. Babińskiego

ul. Aleksandrowska 159, Łódź
tel.: 42 715 57 99

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Szpital Specjalistyczny im. L.Rydygiera w Krakowie 
Sp. z o.o. Centrum Zdrowia Psychicznego. 
Lecznictwo Ambulatoryjne. Poradnia Leczenia 
Uzależnień

Os. Złotej Jesieni 1, Kraków
tel.: 12 646 83 17
plu@rydygierkrakow.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. 
Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny

ul. Działkowa 13, Kazuń Bielany
tel.: 22 794 02 97 
600 078 987
faks: 22 632 24 01
mor288@wp.pl 
www.wtd-mor.waw.pl

Centrum Leczenia Uzależnień PPL MAŁY RYCERZ

ul. Brzeska 13, Warszawa
tel.: 22 670 02 26
faks: 22 670 02 26 wew 108
metadon@op.pl 
www.detoks.pl

Stowarzyszenie ELEUTERIA. NZOZ Ośrodek 
Leczenia Uzależnień

ul. Dzielna 7, Warszawa
tel.: 22 831 78 43
faks: 22 636 64 31
eleuteria@op.pl, www.eleuteria.org.pl

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych 
Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  
w Warszawie. Poradnia Leczenia Uzależnień. 
Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień

ul. Nowowiejska 25, Warszawa
tel.: 22 825 20 31
faks: 22 825 10 34
sekretariat@szpitalnowowiejski.pl 
www.szpitalnowowiejski.pl

Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień  
Volta-Med.

ul.Kijowska 7/3, Warszawa
tel.: 22 465 95 89
uzaleznienia@voltamed.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż.

Oferta pomocy: wydawanie środka substytucyjnego, 
redukcja szkód, konsultacje lekarskie, pracownik socjalny, 
pomoc terapeutyczna.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

NZOZ Poradnia ds. Uzależnień

ul. Sandomierska 4, Opole
tel.: 77 441 75 69, faks: 77 441 75 69
poradnia.opole@gmail.com, www.poradnia.opole.pl

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień  
w Gdańsku. Poradnia Leczenia Uzależnień. 
Program Leczenia Substytucyjnego

ul. Srebrniki 9, Gdańsk-Wrzeszcz
tel.: 58 346 15 03, faks: 58 683 51 29
metadon@wotu.pl, www.wotu.pl

PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO
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NZOZ MEDSEVEN. Poradnia Leczenia Uzależnień

ul.Szczecińska 23, Gdańsk
tel.: 732 888 147
poradnia.gdansk@medseven.eu

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie. Poradnia 
Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych 
i Współuzależnień

ul. Zjednoczenia 10, Chorzów
tel.: 32 346 36 13, 32 346 36 93
bozeke@wp.pl

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej. Poradnia 
Leczenia Uzależnień

ul. Radomska 70, Starachowice
tel.: 41 273 98 16, 41 273 99 47, faks: 41 273 92 29
info@szpital.starachowice.pl

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia 
Uzależnień. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Puszkina 13, Olsztyn
tel.: 89 535 71 15, faks: 89 535 71 15
kotpiotr@gmail.com

Odbiorcy: osoby z niepełnosprawnością – intelektualną, 
ruchową, wzrokową, słuchową.

Oferta pomocy: wydawanie środka substytucyjnego, 
pomoc dla rodzin, konsultacje – lekarskie, prawne, 
diagnostyka metabolitów narkotyków w moczu.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Centrum Profilaktyki Uzależnień  Barbara 
Kęszycka, Hanna Olzacka, Wojciech Kęszycki s.c.

Al. Marcinkowskiego 21, Poznań
tel.: 61 855 73 54
faks: 61 855 73 54
barkesz@wp.pl, centrum_uzaleznien@hotmail.com

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE. Centrum 
Psychiatryczne Poradnia dla Osób Uzależnionych 
od Środków Psychoaktywnych

ul. Żołnierska 55, Szczecin
tel.: 91 433 00 82
faks: 91 487 26 49
poradnian@szpital-zdroje.szczecin.pl  
www.szpital-zdroje.szczecin.pl
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Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne 
RETURN

ul. Kościuszki 67, Wrocław
tel.: 71 311 24 06
faks: 71 311 24 06
return-return@wp.pl
www.return-wroclaw.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż.

Oferta pomocy: edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
program wymiany igieł i strzykawek, punkt drop-in, 
współpraca z lokalnym systemem pomocy społecznej.

Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Wykluczonych Zagrożonych 
Wykluczeniem Społecznym 
PODWALE SIEDEM

ul. Wszystkich Świętych 2B, Wrocław
tel.: 71 356 07 80
faks: 71 356 08 80
www.podwale-siedem.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż.

Oferta pomocy: edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
współpraca z lokalnym systemem pomocy społecznej, 
konsultacje – lekarz ogólny, psychiatra, pracownik 
socjalny, lekarz specjalista chorób zakaźnych, poradnictwo 
dietetyczne, psycholog.

Fundacja SALIDA

pl. Strzelecki 2/19, Wrocław
tel.: 534 018 323
fundacja.salida@onet.eu

Odbiorcy: bez ograniczeń.

Oferta pomocy:  
pomoc dla – używających narkotyki,  
uzależnionych, redukcja szkód,  
porady prawne,  
program pracowników ulicznych.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki  
i Terapii Uzależnień w Puławach

Aleja Krakowska 3A, Puławy
tel.: 81 886 42 36
faks: 81 886 42 36
monar_pulawy@poczta.onet.pl, www.monarpulawy.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, również osoby z 
niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, wzrokową.

Oferta pomocy: profilaktyka, pomoc dla – używających 
narkotyków (nieuzależnionych), uzależnionych od 
narkotyków, rodzin osób używających i uzależnionych 
od narkotyków, redukcja szkód, konsultacje – lekarskie, 
prawne, pracownik socjalny, program pracowników 
ulicznych, stacjonarny program wymiany igieł i strzykawek, 
testy na obecność HIV, HCV, HBV.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób 
Uzależnionych i Współuzależnionych LOPIT

ul. Jelenia 1a, Zielona Góra
tel.: 68 327 14 63
faks: 68 453 20 00
lopit@interia.pl 
www.lopit.pl

Odbiorcy: osoby z problemem narkotykowym.

Oferta pomocy: program wymiany igieł i strzykwek, 
punkt drop-in, program leczenia substytucyjnego, 
konsultacje prawne, współpraca z lokalnym systemem 
pomocy społecznej.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie

ul. Św. Katarzyny 3, Kraków
tel.: 12 430 61 35
faks: 12 430 61 35
poradnia@monar.krakow.pl
www.monar.krakow.pl

PROGRAMY REDUKCJI SZKÓD
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Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.

Oferta pomocy: edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
program wymiany igieł i strzykawek, punkt drop-in, 
konsultacje prawne, współpraca z lokalnym systemem 
pomocy społecznej, lekarz psychiatra, psycholog, prawnik, 
pracownik socjalny.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Fundacja Redukcji Szkód. DROP-IN PORT

ul. Kickiego 1, Warszawa
tel.: 517 504 761
fundacja@redukcjaszkod.pl
www.redukcjaszkod.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych z problemem 
narkotykowym.

Oferta pomocy: edukacja dotycząca szkód zdrowotnych, 
program wymiany igieł i strzykwek, punkt drop-in, współpraca 
z lokalnym systemem pomocy społecznej, pomoc  
i asystowanie w załatwianiu spraw życiowych, pomoc 
osobom uzależnionym osądzonym w zakładach karnych.

Poradnia Terapii Uzależnień Stowarzyszenia JUMP 93

ul. Marszałkowska 85, Warszawa
tel.: 22 400 50 43
faks: 22 119 17 55
jump93@politykanarkotykowa.com
www.jump93.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń.

Oferta pomocy: pomoc dla osób uzależnionych od 
narkotyków, redukcja szkód, konsultacje prawne,  
testy na obecność HIV.

Stowarzyszenie MONAR Krótkoterminowy Ośrodek 
Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Warszawie

ul. Gen. Wł. Andersa 12, Warszawa
tel.: 22 425 58 06
wenedow@monar.org, www.andersa.monar.org

Odbiorcy: bez ograniczeń.

Oferta pomocy: pomoc dla osób uzależnionych od 
narkotyków, redukcja szkód.

Mobilny Punkt Redukcji Szkód Fundacji Edukacji 
Społecznej

ul. Sewerynów 4 lok. 100, Warszawa
tel.: 22 616 48 86
faks: 22 646 48 86
fes@op.pl
www.fes.edu.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., osoby w terapii substytucyjnej.

Oferta pomocy: pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, redukcja 
szkód, konsultacje prawne, program pracowników 
ulicznych, pracownik socjalny, testy na obecność HIV  
(i kiły), mobilny punkt wymiany igieł i strzykawek.

Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód 
– Drop-in Warszawa Fundacji Polityki Społecznej 
– PREKURSOR

Al. Solidarności 83/2 (domofon 1), Warszawa
tel.: 517 504 761, 22 119 92 73
fundacja@prekursor.org
www.prekursor.org

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, osoby w terapii 
substytucyjnej.

Oferta pomocy: punkt pobytu dziennego, możliwość 
skorzystania z prysznica, wyprania ubrań, przygotowania 
posiłku, konsultacje prawne, wsparcie psychologiczne, 
pracownik socjalny, doradctwo zawodowe, usługi 
pielęgniarskie, uliczny i stacjonarny program wymiany igieł 
i strzykawek; od stycznia 2018 r. – mobilny serwis pomocy 
i redukcji szkód (wspólnie z Fundacją Edukacji Społecznej).

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku

ul. Srebrniki 9, Gdańsk
tel.: 58 302 04 42
faks: 58 302 63 89
gdanskporadnia@monar.org 
www.monar.org

Odbiorcy: od 16 r.ż., z problemem narkotykowym i ich 
rodziny, również osoby zobowiązane przez sąd do leczenia, 
uzależnieni od substancji psychoaktywnych, uzależnieni 
behawioralnie przy współwystępowaniu uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych.

PROGRAMY REDUKCJI SZKÓD
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Oferta pomocy: program wymiany igieł i strzykawek, 
konsultacje prawne, lekarz psychiatra, testy na obecność 
metabolitów narkotyków w moczu, rozpoznania 
dostarczonej substancji psychoaktywnej.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień w Częstochowie

ul. Ogrodowa 66, Częstochowa
tel.: 34 365 48 99
faks: 34 365 48 99
poradnia@monar.czest.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych, osoby w terapii 
substytucyjnej.

Oferta pomocy: pomoc dla – używających narkotyków 
(nieuzależnionych), uzależnionych od narkotyków, 
redukcja szkód, konsultacje – lekarskie, prawne, program 
pracowników ulicznych, diagnostyka metabolitów 
narkotyków w moczu, testy na obecność HIV, telefon 
zaufania.

PKD Górnośląskie Stowarzyszenie WSPÓLNOTA

ul. Zjednoczenia 10, Chorzów
tel.: 31 346 36 11
kontakt@stowarzyszenie-wspolnota.pl 
www.stowarzyszenie-wspolnota.pl

Oferta pomocy: redukcja szkód, testy na obecność HIV, 
stacjonarny program wymiany igieł i strzykawek.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- 
-Konsultacyjna

ul. Wojska Polskiego 8A/3, Olsztyn
tel.: 89 527 22 09
faks: 89 527 22 09
olsztynporadnia@monar.org 
www.monarolsztyn.lh.pl

Odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych.
Oferta pomocy: program wymiany igieł i strzykawek.

PROGRAMY REDUKCJI SZKÓD
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WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek

Nowy Dworek, Świebodzin
tel.: 68 381 10 91
rum@nowydworek.com
www.nowydworek.com

Odbiorcy: od 18 r.ż., również osoby z iepełnosprawnością 
– intelektualną, ruchową, wzrokową, słuchową.
Podstawy teoretyczne programu: terapia poznawczo-
-behawioralna.

Oferta: leczenie psychiatryczne, pomoc dla – używających 
narkotyków (nieuzależnionych), uzależnionych od 
narkotyków, utrzymujących abstynencję (po leczeniu), 
rodzin osób używających i uzależnionych od narkotyków, 
pracownik socjalny, kursy zawodowe, nauka szkolna na 
poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej poza 
terenem ośrodka, inne działania –  sport, badanie  
w kierunku HIV, AIDS, hipoterapia, terapia zajęciowa,  
grupa wsparcia dla kobiet, realizacja programu dla osób  
ze współustępującym uzależnieniem behawioralnym.
Długość programu rehabilitacyjnego: do 12 miesięcy.

Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób 
Uzależnionych i Współuzależnionych LOPIT

ul. Jelenia 1A, Zielona Góra
tel.: 68 453 20 00
faks: 68 453 20 00
lopit@interia.pl
www.lopit.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż. (oddział dzienny), poradnia – bez 
ograniczeń wiekowych, rodzice z dziećmi, kobiety w ciąży, 
również osoby z niepełnosprawnością – intelektualną, 
ruchową, wzrokową, słuchową.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna, terapia poznawczo-behawioralna, dialog 
motywujący.

Oferta: leczenie psychiatryczne, pomoc dla – używających 
narkotyków (nieuzależnionych), uzależnionych od 
narkotyków, utrzymujących abstynencję (po leczeniu), 
rodzin osób używających i uzależnionych od narkotyków, 
pracownik socjalny, kursy zawodowe.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy 
hostel i oddział, 7-12 miesięcy poradnia.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

SP ZOZ w Łodzi. Oddział Terapii dla Uzależnionych 
od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi 
i Innymi Zaburzeniami Psychicznymi

ul. Aleksandrowska 159, Łódź
tel.: 42 715 59 32, faks: 42 652 80 30
oteruza@babinski.home.pl
www.babinski.home.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., również osoby zobowiązane przez 
sąd do leczenia, osoby z zaburzeniami: współistniejące 
zaburzenia psychotyczne, lekkie upośledzenie umysłowe, 
uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna, autorski program terapeutyczny łączący 
różne podejścia terapeutyczne.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Szpital Miejski w Garwolinie. Ośrodek Rehabilitacji  
i Terapii Psychiatrycznej dla Osób z Podwójną Diagnozą

Al. Legionów 11, Garwolin
tel.: 25 682 22 52 wew. 231
faks: 25 684 32 31
szpital@smwg.pl
www.smwg.pl

Odbiorcy: od 13 r.ż. do 21 r.ż., z zaburzeniami – 
współistniejące zaburzenia psychotyczne, nadpobudliwość 
psychoruchowa, ADHD, również osoby z lekkim 
upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawne – wzrokowo, 
słuchowo, ruchowo, zobowiązane przez sąd do leczenia.
Podstawy teoretyczne programu: model 
behawioralno-poznawczy.

Oferta: nauka szkolna na terenie ośrodka – szkoła 
podstawowa, szkoła ponadpodstawowa.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Ośrodek Rehabilitacji i Uzależnień Podwójnej Diagnozy

ul. Kochanowskiego 27/29, Otwock
tel.: 22 468 26 60, 22 779 20 12
uzaleznienia@centrumzagorze.pl
www.centrumzagorze.pl
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Odbiorcy: od 13 do 19 r.ż.
Podstawy teoretyczne programu: terapia poznawczo- 
-behawioralna, dialog motywujący.

Oferta: leczenie – somatyczne, psychiatryczne, korekcyjna 
grupa rówieśnicza, terapia rodzinna, psychoterapia 
rozwojowa młodzieży z podwójną diagnozą, terapia 
rozwojowa, pomoc dla osób utrzymujących abstynencję, 
pracownik socjalny, nauka szkolna na poziomie szkoły 
podstawowej i ponadpodstawowej na terenie ośrodka 
i poza terenem ośrodka, studio nagrań i pracownia 
muzyczna, siłownia zewnętrzna, sala gimnastyczna, obozy 
terapeutyczne, terapia biofeedback.
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy, 
7-12 miesięcy.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. 
w Zagórzu k. Warszawy. Ośrodek Rehabilitacji 
Uzależnień i Podwójnej Diagnozy

ul. Kochanowskiego 27/29, Otwock
tel.: 22 779 20 12, 22 468 26 60
uzaleznienia@centrumzagorze.pl
www.centrumzagorze.pl

Odbiorcy: od 13 r.ż. do 19 r.ż., również osoby zobowiązane 
przez sąd do leczenia, osoby z zaburzeniami: współistniejące 
zaburzenia psychotyczne, nadpobudliwość psychoruchowa, 
ADHD, uzależnieni behawioralnie przy współwystępowaniu 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Podstawy teoretyczne programu: model behawioralno-
-poznawczy, integracja psychoterapia adolescentów.

Oferta: nauka szkolna na terenie ośrodka – gimnazjum, 
szkoła ponadgimnazjalna.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Centrum Leczenia Uzależnień Górnośląskiego 
Stowarzyszenia FAMILIA

ul. Huberta 60, Gliwice
tel.: 32 231 30 33, faks: 32 270 37 58
cmfamilia.gliwice@gmail.com 
www.familia.org.pl

Odbiorcy: od 18 do 50 r.ż., również osoby 
z niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna, terapia poznawczo-behawioralna, dialog 
motywujący, inne podstawy: farmakoterapia.

Oferta: leczenie – somatyczne, psychiatryczne, pomoc dla 
– uzależnionych od narkotyków, utrzymujących abstynencję 
(po leczeniu), rodzin osób używających i uzależnionych 
od narkotyków, pracownik socjalny, nauka szkolna na 
poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej poza 
terenem ośrodka, inne działania: pomoc prawna, wsparcie 
socjalne po leczeniu – hostel, programy postrehabilitacyjne, 
program aktywizacji zawodowej, program terapii uzależnień 
behawioralnych, sekcje rozwojowe – sportowe, artystyczne 
i inne.
Długość programu rehabilitacyjnego: 7-12 miesięcy.

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia 
Uzależnień FAMILIA Sp. z o.o. (ośrodek stacjonarny, 
oddział dzienny i detoks)

ul. Dębowa 5, Gliwice
tel.: 32 217 37 58
faks: 32 231 86 15 wew. 20
czpilu@mp.pl
www.familia.org.pl

Odbiorcy: od 18 r.ż., również osoby z 
niepełnosprawnością – intelektualną, ruchową, wzrokową.
Podstawy teoretyczne programu: społeczność 
terapeutyczna.

Oferta: leczenie – somatyczne, psychiatryczne, pomoc dla 
–uzależnionych od narkotyków, utrzymujących abstynencję 
(po leczeniu), rodzin osób używających i uzależnionych od 
narkotyków, pracownik socjalny (motywowanie do dalszej 
terapii – detoks).
Długość programu rehabilitacyjnego: 3-6 miesięcy, 
2 tyg. – detoks.
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PRZYDATNE STRONY I TELEFONY

Telefon Zaufania NARKOTYKI-NARKOMANIA 801 199  990, czynny codziennie w godz. 16-21

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE 801 889  880, czynny codziennie w godz. 17-22

PORADNIA INTERNETOWA www.narkomania.org.pl

PORADNIA INTERNETOWA www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Stowarzyszenie MONAR (profilaktyka, terapia) www.monar.org

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 111

Strona TELEFONU ZAUFANIA – edukacja, porady www.116111.pl

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS 801 888 848

KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA 116 123

FUNDACJA ITAKA – zaginięcie dziecka/nastolatka 116 000

TELEFON ALARMOWY 112

POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA 800 12 02 26, czynny codziennie w godzinach 8-22

INFOLINIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w sprawie DOPALACZY 800 060  800 (całodobowo)
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