
 
 
 
 
 
 Kto chce wyjść z alkoholizmu NIE POZOSTAJE SAM!  
Możesz skorzystać z usług instytucji, których adresy podajemy poniżej: 

 
1. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Przyjmuje codziennie od poniedziałku do piątku 
w godz. 800 -1430 
Urząd Miejski  
Strzegom, Rynek 38 
tel. 74 856-05-66 
  

2. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
Przyjmuje codziennie od poniedziałku do czwartku   w godz. 800-1500 
Strzegom, ul. Armii Krajowej 23 
 

3. GRUPA SAMOPOMOCOWA AA „KROKUS” 
W każdą środę o godz. 17 00 mityng dla osób uzależnionych. 
W pierwszą środę każdego miesiąca mityng otwarty o godz. 1700 

Strzegom, pl. Jana Pawła II (Dom Parafialny) 
 

4. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
                   Przyjmuje w: środę w godz. 1600 -1900 

     czwartek w godz. 1600 -1900  
 
Strzegom, pl. Jana Pawła II (Dom Parafialny) 

 
Udziela pomocy w zakresie: 

 
- zapobiegania przemocy domowej w tym molestowania seksualnego nieletnich, 
- wsparcie dla ofiar przemocy domowej, terapia w indywidualnym kontakcie, 
- interwencje w domu i różnych instytucjach w sprawie przemocy domowej, 
- motywowanie do podjęcia leczenia, kierowanie na leczenie, 
- przygotowanie interwencji rodzinnych i sesji rodzinnych, 
- porady prawne i administracyjne, pisanie pism procesowych, 
- diagnoza na każdym etapie chorobowym osób uzależnionych od alkoholu 
   i narkotyków, 
- pomoc w radzeniu sobie w sytuacji przynależności do grup subkulturowych i sekt     
  religijnych, 

 



 
 
 

5. GRUPA MOTYWACYJNA DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM                 
I NARKOMANII 

Przyjmuje w  środę w godz. 1600 -1900   
           czwartek w godz. 1600 -1900 
 
Strzegom, pl. Jana Pawła II (Dom Parafialny)  

 
Udziela pomocy w zakresie: 

 
- zwiększenia świadomości na temat problemu alkoholowego, narkomanii, 
  lekomanii i tytoniu, 
- motywacja do podjęcia leczenia w tych zakresach oraz opieka nad osobami    
  opuszczającymi zakłady lecznictwa odwykowego, 
- prowadzenie warsztatów zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej innych według   
  potrzeb, rozmowy indywidualne oraz pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów, 
- budowanie motywacji do dalszego utrzymania abstynencji i trzeźwości 
- przeprowadzanie sesji rodzinnych na życzenie klienta 
 

6. GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH  I OFIAR 
PRZEMOCY  W RODZINIE 

  
Przyjmuje w środę w godz. 1600 -1900 
Strzegom, pl. Jana Pawła II (Dom Parafialny) 

 
Udziela pomocy w zakresie: 

 
- udzielania wsparcia ofiarom przemocy domowej, współuzależnionym DDA i DDD, 
- rozwiązywanie doraźnych życiowych problemów w/w osób, 
- doraźna pomoc prawna, administracyjna, edukacyjna, rozmowy terapeutyczne,   
  resocjalizacyjne kształtujące prawidłowe postawy społeczne, 
- prowadzenie sesji rodzinnych, pojednawczych oraz interwencji rodzinnych 
 

7. GRUPA SAMOPOMOCOWA AL-ANON 
 
W każdy poniedziałek godz. 1900 
Mityng otwarty w trzeci poniedziałek każdego miesiąca.  
Strzegom, pl. Jana Pawła II (Dom Parafialny)  
 
 

 
 


