GMINA
ZB¥SZYÑ POMAGA
Je¿eli masz problem,
bo w Twojej rodzinie wystêpuje

alkoholizm
narkotyki
przemoc

POMOC OSOBOM UZALE¯NIONYM
I ICH RODZINOM
punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym
œwietlica (budynek Szko³y Podstawowej)
Zb¹œzyñ ul. Mostowa 10
Tel. 68 3869 406 - czynny w godzinach dy¿urów
- pierwszy poniedzia³ek
miesi¹ca w godz. od 14.00
do 16.00
PSYCHOLOG

Czujesz, ¿e tracisz kontrolê nad swoim ¿yciem?
W Twojej rodzinie zaczyna siê dziaæ Ÿle?
Doznajesz przemocy, jesteœ bita/y?
Alkohol, narkotyki sta³y siê Twoim problemem?
Myœlisz, ¿e Twoje ¿ycie nie ma ju¿ sensu?
Je¿eli ktoœ z Twoich bliskich sta³ siê
ofiar¹ przemocy ze strony cz³onka rodziny,
je¿eli Twój partner, dziecko
lub inna osoba krzywdzi Ciebie
lub Twoich bliskich

- w ka¿d¹ œrodê w godz. od
17.00 do 20.00


udzielanie porad rodzinom osób z problemem alkoholowym
oraz motywowanie do uczestnictwa w grupie wsparcia dla
osób wspó³uzale¿nionych;

- drugi pi¹tek miesi¹ca w
godz. od 15.00 do 20.00


motywowanie do podjêcia leczenia oraz wsparcie dla osób,
które odby³y terapiê odwykow¹ do utrzymania abstynencji;

- pierwszy pi¹tek miesi¹ca w
godz. od 17.00 do 20.00


konsultacje dla osób uzale¿nionych od narkotyków i ich
rodzin oraz wsparcie dla osób, które odby³y terapiê
odwykow¹;

- ka¿dy pierwszy wtorek
miesi¹ca w godz. od 18.00 do
20.00


udzielanie porad dla ofiar przemocy w rodzinie oraz pomoc
w pisaniu pism procesowych do S¹du i ró¿nego rodzaju pism
urzêdowych

- ka¿dy 2,3,4 wtorek miesi¹ca
w godz. od 18.00 do 20.00


informowanie cz³onków rodziny osoby z problemem
alkoholowym o istocie choroby alkoholowej oraz
mo¿liwoœciach i formach pomocy dla osób uzale¿nionych i ich
rodzin - przyjmowanie wniosków o wezwanie osoby z
problemem alkoholowym na posiedzenie Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych;

TERAPEUTA

KURATOR
ZAWODOWY

Nie wstydŸ siê
Szukaj pomocy.


informowanie osób uzale¿nionych o chorobie alkoholowej
oraz mo¿liwoœci leczenia odwykowego. Wstêpne
motywowanie do terapii, prowadzenie terapii indywidualnej w
stosunku do osób, które zdecydowa³y siê dosta³ych
kontaktów, udzielanie porad rodzinom z problemem
alkoholowym;

PE£NOMOCNIK
BURMISTRZA
DS.
ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Grupy samopomocowe
Wniosek o skierowanie osoby nadu¿ywaj¹cej
alkoholu nale¿y zg³osiæ do Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
na adres:

Ktoœ

œwietlica (budynek Szko³y Podstawowej)
Zb¹œzyñ, ul. Mostowa 10
tel. 68 3869 406

z Twoich bliskich, znajomych, s¹siadów
doœwiadcza przemocy?
- jest bity i krzywdzony w³aœnie Ty mo¿esz pomóc!

Spotkania Grupy AA „£abêdzie”
w poniedzia³ki od godz. 19.00

Urz¹d Miejski w Zb¹szyniu
ul. por. ¯wirki 1, pokój nr 18
tel. 68 3847 420 lub 68 3866 009 wew. 318

Nawet jeœli tylko podejrzewasz istnienie przemocy, warto
o tym porozmawiaæ z pracownikiem socjalnym Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej, pedagogiem szkolnym,
psychologiem szkolnym lub nauczycielem,
dzielnicowym, kuratorem. Sytuacja zostanie
przeanalizowana przez cz³onków Zespo³u
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdzia³ania
przemocy w rodzinie. Pokrzywdzeni otrzymaj¹ wsparcie
i ochronê, a sprawcy - mo¿liwoœæ pomocy w zmianie
swojego zachowania.

Anonimowi Alkoholicy s¹ wspólnot¹
mê¿czyzn i kobiet, którzy dziel¹ siê
nawzajem doœwiadczeniem, si³¹ i nadziej¹,
aby rozwi¹zaæ swój wspólny problem
i pomagaæ innym w wyzdrowieniu
z alkoholizmu. Jedynym warunkiem
uczestnictwa w AA jest chêæ zaprzestania
picia, a podstawowym celem jest trwaæ w
trzeŸwoœci i pomaganiu innym alkoholikom
w jej osi¹gniêciu.

Posiedzenia Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
odbywaj¹ siê
w ka¿dy pierwszy Poniedzia³ek
miesi¹ca od godz. 16.30
Urz¹d Miejski w Zb¹szyniu
ul. por. ¯wirki 1, pokój nr 18
tel. 68 3847 420

ZESPÓ£ INTERDYSCYPLINARNY - to grupa
profesjonalistów, którzy wspó³pracuj¹ ze sob¹
w skoordynowany sposób, ³¹cz¹ca swoj¹
wiedzê, umiejêtnoœci oraz mo¿liwoœci
wynikaj¹ce z instytucji, któr¹ reprezentuj¹,
zapewniaj¹ca skuteczne reagowanie na
doniesienia o krzywdzeniu i zaniedbywaniu
dzieci i doros³ych.

Urz¹d Miejski
64-360 Zb¹szyñ
ul. por. ¯wirki 1
lub osobiœcie u
Pe³nomocnika Burmistrza do spraw
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

ZESPÓ£ INERDYSCYPLINARNY
DZIA£A PRZY
OŒRODKU POMOCY SPO£ECZNEJ
W ZB¥SZYNIU
UL. GARCZYÑSKICH 5
TEL. 68 3847 926

Spotkania grupy AA „Têcza”
w czwartki od godz. 18.00

Spotkania grupy Al. Anon
w œrody od godz. 18.00.
Grupy AL.- Anon s¹ wspólnot¹ krewnych
i przyjació³ alkoholików. Istniej¹ w tym celu,
aby rozwi¹zywaæ wspólnie problemy
poprzez dzielenie siê swoim
doœwiadczeniem, si³¹ i nadziej¹. Jedynym
motywem dzia³ania w AL.- Anon jest
niesienie pomocy rodzinom alkoholików
poprzez realizowanie Dwunastu Stopni,
serdeczne przyjmowanie i dodawanie
otuchy rodzinom alkoholików oraz
zrozumienie i dodawanie odwagi samemu
alkoholikowi.

