
Gminny Punkt Konsultacyjny  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień     

Kobierzycach 

          

Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  

w Kobierzycach, ul. W. Witosa 15 

 

Punkt powstał z myślą o osobach, które mają problem z m.in. z alkoholem ; 

narkotykami, przemocą w rodzinie oraz dla ich rodzin.  

      

Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest: 

-         dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii, 

-         motywowanie i kierowanie do leczenia, 

-         udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii   

odwykowej i ich rodzin, 

-         propagowanie zdrowego trybu życia. 

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej   

w Kobierzycach. 

Informacji udziela Inspektor d\s Profilaktyki Uzależnień i Przemocy w Rodzinie 

 Bożena Noga 

  tel:7198018 lub71 3698000 wew.18, e-mail: info@gopskobierzyce.pl 

 

Uwaga! Grupy młodzieżowe mają zajęcia w roku szkolnym i rozpoczynają zajęcia od 

miesiąca września 

Zajęcia odbywają się wg. harmonogramu j.n. 

 

 

 



 

  GMINNY PUNKT PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA 
PROBLEMÓW UZALE ŻNIEŃ 

w Kobierzycach , ul. Witosa 15, I piętro, telefon ( 0-71) 3111328 

HARMONOGRAM na 2011 rok 

Lp . Nazwa zadania dzień godzina Adresaci 

1 Grupa młodzieżowa- 
Gimnazjum Kobierzyce 

poniedziałek 15.00-
16.00 

16.00-
19.00 

Konsultacje z rodzicami 

Młodzież gimnazjalna:  

• eksperymentująca  

z narkotykami, 
alkoholem, 

• szukająca wsparcia 

2 Konsultacje, dyżur, 
telefon zaufania AN- 
problemy narkomanii 

wtorek 15.00 - 
18.00 

Osoby potrzebujące wsparcia, 
informacji o uzależnieniu od 
narkotyków 
(współuzależnione, 
uzależnione, inne) 

3 Grupa wsparcia dla 
rodziców 

wtorek 18.00 - 
20.00 

Rodzice dzieci: 

• uzależnionych od 
narkotyków, 

• eksperymentujących  

z narkotykami,  

• lub szukający wsparcia 

4 Grupa młodzieżowa- 
Gimnazjum w Bielanach 
Wrocławskich 

piątek 

obiekt 
wielofunkcyjny 
w Ślęzy 

14.00-
16.00 

 

 

 

Młodzież gimnazjalna:  

• eksperymentująca  

z narkotykami, 
alkoholem, 

• szukająca wsparcia 



16.00-
17.00 

• konsultacje z rodzicami 

5 Grupa motywująca 
osoby uzależnione od 
alkoholu do leczenia 
przed lub po terapii 

środa 18.00 - 
21.00 

Osoby uzależnione od alkoholu 
przed podjęciem terapii 
podstawowej w ośrodku 
odwykowym lub po 
podstawowej terapii 
odwykowej  

6 Program dla młodzieży 
z grup ryzyka 

czwartek 15.00 - 
18.00 

Młodzież: 

• eksperymentująca  

z narkotykami, 

• szukająca wsparcia 

7 Grupa motywująca 
osoby uzależnione od 
narkotyków do leczenia 
przed lub po terapii 

czwartek 18.00 - 
20.00 

Osoby uzależnione od 
narkotyków przed podjęciem 
podstawowej terapii lub po 
podstawowej terapii 
odwykowej  

8 Grupa dla osób 
Konsultacje, dyżur, 
telefon zaufania AA – 
problemy alkoholowe 

czwartek 15.00 - 
19.00 

Osoby potrzebujące wsparcia, 
informacji o chorobie 
alkoholowej 
(współuzależnione, 
uzależnione, inne)  

9 Stowarzyszenie Krzewienia 
Abstynencji i Trzeźwości 
„ ISKRA” 

środa 15.00 - 
18.00 

Osoby ceniące zdrowy styl 
życia  

10 Grupa AA NADZIEJA piątek   

18.00-
20.00 

Osoby uzależnione od 
alkoholu, w każdy ostatni 
piątek miesiąca mityng otwarty 

            
         Dyrektor GOPS 

         L. T. Oszczyk 

           

 

    



 


