
Gdzie szukać pomocy 
na wypadek podejrzenia zażywania przez dziecko

substancji psychoaktywnych?

Stowarzyszenie MONAR.
poradnia profilaktyki, Leczenia i terapii 
uzależnień w Gdańsku

Gdańsk
80-282, ul. Srebrniki 9
Telefon: 58 302 04 42
Fax: 58 302 63 89
e-mail: gdanskporadnia@monar.org
www.monar.org
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 9.00–20.00
sobota 10.00–14.00
Placówka przyjmuje:
• osoby od 16 roku życia
• osoby z problemem narkotykowym i ich 
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie, przy 
współwystępowaniu uzależnienia od 
substancji 
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku 
angielskim, włoskim

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia
• farmakoterapia
• program wymiany igieł i strzykawek
• konsultacje prawne.
Dla rodzin osób z problemem 
narkotykowym:
• poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
Dla osób uzależnionych utrzymujących 
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• warsztaty rozwoju osobistego
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
Konsultacje:
• lekarz psychiatra.
W placówce istnieje możliwość:
• wykonania testu na obecność metabolitów 
narkotyków w moczu
• rozpoznania dostarczonej substancji 
psychoaktywnej.
Testy na obecność metabolitów narkotyków 
w moczu wykonuje się sporadycznie, 
głównie 
w ramach kontraktu w programie dla osób 
z nakazem leczenia. Możliwość zakupu 
testów.
Spotkania grupy Anonimowych 
Narkomanów 
środa 17.30
Placówka wystawia skierowania do:
• oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych

Stowarzyszenie MROWISKO. 
Młodzieżowy 
Ośrodek terapeutyczny. Poradnia

Sopot 
81-810, Aleja Niepodległości 817A
Telefon: 58 550 26 69; 505 165 924
Fax: 58 550 26 69

Dla osób z problemem narkotykowym:
• poradnictwo
• psychoterapia indywidualna
• psychoterapia grupowa
• grupy wstępne/edukacyjne, motywujące 
do leczenia
• psychoterapia grupowa dla młodzieży 
zagrożonej 



e-mail: poradnia@mrowisko.org.pl
www.motsopot.org
Godziny otwarcia placówki:
poniedziałek – piątek 9.00–20.00
Placówka przyjmuje:
• osoby bez ograniczeń wiekowych
• osoby z problemem narkotykowym i ich 
rodziny
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard, 
internet, zakupy, praca, seks)
• cudzoziemców mówiących w języku 
polskim, 
ubezpieczonych i nieubezpieczonych 
(odpłatnie)

uzależnieniem od narkotyków
• farmakoterapia
• edukacja dotycząca szkód zdrowotnych.
Dla rodzin osób z problemem 
narkotykowym:
• poradnictwo
• grupy wsparcia/edukacyjne
• psychoterapia grupowa.
Dla osób uzależnionych utrzymujących 
abstynencję:
• grupy wsparcia/edukacyjne
• grupy zapobiegania nawrotom
• warsztaty rozwoju osobistego
• warsztaty aktywizacji zawodowej.
Realizacja programów rekomendowanych:
• FreD Goes Net
• Candis.
Konsultacje:
• lekarz psychiatra
Placówka wystawia skierowania do:
• oddziałów detoksykacyjnych
• ośrodków rehabilitacyjnych.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-
-leczniczy dla osób uzależnionych lub 
używających 
szkodliwie, skierowanych do programu w 
związku 
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii.

Stowarzyszenie MONAR.
Ośrodek Leczenia, terapii i Rehabilitacji 
uzależnień dla dzieci i Młodzieży 
w Gdańsku

Gdańsk 
80-298, ul. Agrarna 2
Telefon: 58 349 46 90, 349 49 54
Fax: 58 349 46 90
e-mail: matarnia@monar.org
www.monar-gdansk.com.pl
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 13 do 20 roku życia
• osoby z zaburzeniami: nadpobudliwość 
psychoruchowa, ADHD, lekkie upośledzenie
umysłowe
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie przy 
współwystępowaniu uzależnienia od 
substancji 
psychoaktywnych.

Liczba  miejsc  w  ośrodku  rehabilitacyjnym:
40
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy
• 13–18 miesięcy.
Model pracy placówki:
• społeczność terapeutyczna.
Nauka szkolna na terenie ośrodka:
• szkoła podstawowa
• gimnazjum.
Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
• szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna
• szkoła wyższa (studia).
Placówka prowadzi program profilaktyczno-
-leczniczy dla osób uzależnionych lub 
używających 
szkodliwie skierowanych do programu w 
związku 
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii.
Działania wykraczające poza standard 



leczenie 
stacjonarnego:
kursy zawodowe (budowlane), zajęcia 
taneczne, 
teatralne, muzyczne, uprawa roślin

Towarzystwo MROWISKO.
Młodzieżowy Ośrodek terapeutyczny

Sopot 
81-810, Aleja Niepodległości 817A
Telefon: 58 550 26 69; 508 352 257
Fax: 58 550 26 69
e-mail: poradnia@mrowisko.org.pl
www.motsopot.org
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 12 do 18 roku życia
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie przy 
współwystępowaniu uzależnienia od 
substancji 
psychoaktywnych
• cudzoziemców mówiących w języku 
polskim, 
ubezpieczonych i nieubezpieczonych 
(odpłatnie).

Liczba  miejsc  w  ośrodku  rehabilitacyjnym:
14
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Model pracy placówki:
• społeczność terapeutyczna.
Nauka szkolna na terenie ośrodka:
• szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.
Nauka szkolna poza terenem ośrodka:
• szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.
Placówka prowadzi program profilaktyczno-
-leczniczy dla osób uzależnionych lub 
używających 
szkodliwie skierowanych do programu w 
związku 
z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii.
Działania wykraczające poza standard 
leczenie 
stacjonarnego:
nauka umiejętności przydatnych w życiu 
– gastronomia, krawiectwo

Ośrodek Leczenia uzależnień
w Smażynie

Szemud
84-217, Smażyno 9
Telefon: 58 676 82 01
Fax: 58 676 82 72
e-mail: sekretariat.smazyno@wotu.pl
www.smazyno.eu
Placówka koedukacyjna.
Placówka przyjmuje:
• osoby od 21 roku życia
• osoby niepełnosprawne słuchowo
• osoby niepełnosprawne ruchowo
• osoby niepełnosprawne wzrokowo
• osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
• osoby uzależnione behawioralnie (hazard)
• cudzoziemców mówiących w języku 
polskim, 
ubezpieczonych.

Liczba  miejsc  w  ośrodku  rehabilitacyjnym:
40
Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 7–12 miesięcy.
Model pracy placówki:
• społeczność terapeutyczna.


