
Nazwa jednostki Zakres poradnictwa Adres Telefon, e-mail, www
Dostępność                            

(dni i godziny)
Kryteria dostępu

10

Punkt Konsultacyjny dla 

osób uzależnionych i 

ich rodzin w 

Czernikowie

87-640 Czernikowo ul. 

Słowackiego 10 

(Ośrodek Zdrowia)

11

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Czernikowie

87-640 Czernikowo ul. 

Słowackiego 12

 606 478 195

pomoc z zakresu poradnictwa 

rodzinnego, psychologicznego, 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych 

uzależnień, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Informacja w Urzędzie Gminy

mieszkańcy Gminy 

Łysomice

14

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w Złejwsi 

Wielkiej

pomoc w rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i 

innych uzależnień, 

przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie 

ul. Handlowa 7,                             

87-134 Zławieś Wielka

Informacja w 

Urzędzie Gminy

mieszkańcy Gminy Zławieś 

Wielka

13

Koordynator ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych i 

Uzależnień na terenie 

Gminy Łysomice 

pomoc z zakresu poradnictwa 

rodzinnego, psychologicznego, 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych 

uzależnień, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Urząd Gminy                               

w Łysomicach                                          

ul. Warszawska 8,                                 

87-148 Łysomice

czwartki w godz. 

15:00-17:00
 606 478 195

 56 678 09 13

mieszkańcy Gminy 

Czernikowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

mieszkańcy Gminy 

Czernikowo

12

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Łysomicach

prawa pacjenta, ubezpieczenia 

społeczne, prawo pracy, 

podatkowe

87-148 Łysomice                           

ul. Warszawska 19 

(siedziba GOPS)

środy w godz. 12:00-

14:00

mieszkańcy Gminy 

Łysomice



801 033 242

aa@aa.org.pl

www.aa.org.pl

801 19 99 90

bramka e-mail na stronie www serwisu

Ogólnopolski telefon 

zaufania Narkotyki - 

Narkomania

telefon zaufania www.narkomania.org.pl

e-mail można 

przesyłać o każdej 

porze

(22) 823 65 31

pomoc@monar.org

www.monar.org.pl

801 14 00 68

pomoc@pomaranczowalinia.pl

www.pomaranczowalinia.pl

osoby z problemem 

alkoholowym, członków 

rodziny alkoholika i osób 

zawodowo zajmujących się 

problemem alkoholowym

Poradnia internetowa  

narkomania.org.pl
wsparcie dla osób, których 

problemem są narkotyki i 

uzależnienie od narkotyków, 

anonimowa i bezpłatna pomoc 

specjalistów

serwis internetowy

tel. zaufania czynny 

codziennie w godz. 

16:00-21:00
każdy, kto styka się z 

problemem narkomanii

pn.-pt. 14:00-20:00

rodzice i młodzież 

borykający się z piciem 

alkoholu, zażywaniem 

narkotyków i innymi 

zachowaniami o cechach 

uzależnienia

Wspólnota 

Anonimowych 

Alkoholików

15

16

Wspólnota AA zapewnia 

anonimowość i wspiera w 

przejściu Programu 12 kroków 

czyli zmiany określonych 

nawyków, utartych schematów 

myślenia, dotychczasowego 

oglądu siebie i świata. Program 

pozwala osiągnąć trzeźwość i 

trwać w niej w codziennym życiu 

poza Wspólnotą.

Fundacja Biuro Służby 

Krajowej AA w Polsce                                     

adres do koresp.                                    

00-950 Warszawa 1                        

skr.poczt. 243

codziennie od 8:00 

do 20:00

Telefon zaufania 

uzależnień MONAR
17

pomoc osobom uzależnionym, 

szeroko pojęta profilaktyka 

zachowań ryzykownych

Stowarzyszenie 

MONAR - Ośrodek 

Leczenia, Terapii                                  

i Rehabilitacji 

Uzależnień 

pn.-pt. 9:00-21:00

osoby z problemem 

uzależnień, znajomi i 

rodziny osób 

uzależnionych 

POMARAŃCZOWA 

LINIA Dla Młodzieży i 

Rodziców

18

Informacyjno – konsultacyjny 

program  dla rodziców dzieci 

pijących alkohol i zażywających 

narkotyki. Cel - wstępna 

konsultacja telefoniczna lub on-

line oraz pomoc w dotarciu do 

specjalistycznych placówek 

zajmujących się tego rodzaju 

problematyką.

Profilaktyczno-

Rozwojowy Ośrodek 

Młodzieży i Dzieci 

PROM                                                         

ul. Jaracza 40                                              

90-252 Łódź


