
PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE 
informuje,  że  przyznał  środki  finansowe  Stowarzyszeniom
Abstynenckim działającym na terenie miasta Mysłowice na wspieranie
działalności  związanej  z  organizacją  miejsc  wsparcia  i  działań
samopomocowych  służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
oraz  wspomaganie  działalności  związanej  z  integracją  osób
uzależnionych i ich rodzin.
Każdy mieszkaniec Mysłowic nie tylko osoba uzależniona od alkoholu, narkotyków oraz innych
uzależnień może skorzystać z formy pomocy (z zachowaniem anonimowości) w postaci:
1/ zajęć uwzględniających elementy programów profilaktycznych i terapeutycznych z zakresu
    przeciwdziałania uzależnieniom   (w szczególności od alkoholu, narkotyków oraz innych  
       uzależnień),
2/ spotkań promujących trzeźwe obyczaje, 
3/  porad  z  zakresu  przeciwdziałania  uzależnieniom,  dla  osób  uzależnionych  i  ich  rodzin,  
      a także osób współuzależnionych,
4/ aktywności ukierunkowanej na wsparcie abstynencji i trzeźwienia, 
5/ pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, 
6/ pomocy w nawiązywaniu kontaktu z osobami uzależnionymi, 
7/ motywowania ich do leczenia odwykowego.

Powyższe działania prowadzone są przez:

Stowarzyszenie Klub Abstynentów „GÓRNIK”
41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 18
Nr telefonów kontaktowych dla mieszkańców: 504 034 291 ; 606 161 213
Dni oraz godziny funkcjonowania Stowarzyszenia: 
wtorek w godz.            1700-2000         - zajęcia z terapeutą
środa w godz.               1700-2000       - spotkania społeczności
sobota                           wg potrzeb - spotkania społeczności

Punkt konsultacyjno – informacyjny:
Nr telefonu  504 034 291;  606 161 213                  sobota

Telefon Zaufania:
Nr telefonu  504 034 291;    606 161 213               wtorek w godz.     1700-2000

                                                                                       środa    w godz.     1700-2000

                                                                                       sobota w godz.       800- 1600



Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „OGNIWO”
41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 18
Nr telefonów kontaktowych dla mieszkańców: 886 493 980;  501 527 140
Dni oraz godziny funkcjonowania Stowarzyszenia: 
poniedziałek w godz. 1700- 2000    - zajęcia z terapeutą
czwartek        w godz. 1700- 2000    - zajęcia z terapeutą/spotkania społeczności
piątek           w godz. 1800- 2000    - spotkania społeczności
sobota            wg potrzeb              - spotkania społeczności

Punkt konsultacyjno – informacyjny:
Nr telefonu 886 493 980;  501 527 140          czwartek w godz.  1715 - 1915 

Telefon Zaufania:
Nr telefonu:  32 307 45 91                                 poniedziałek w godz.  1715 - 1915

                                                                                czwartek       w godz.   1715 - 1915

Stowarzyszenie Trzeźwościowo - Abstynenckie „WSPARCIE”
41-400 Mysłowice, ul. Gwarków 1 
Nr telefonów kontaktowych dla mieszkańców: 607 602 623
Dni oraz godziny funkcjonowania Stowarzyszenia: 
środa           w godz. 1700 -  1930    - grupa kobieca
czwartek        w godz. 1700 -  1800     - spotkania indywidualne
piątek           w godz. 1700 - 2000     - spotkania społeczności
Grupa AA     
sobota           w godz. 1700  - 1830

Punkt konsultacyjno – informacyjny:       
Nr telefonu:   607 602 623,   792 215 573 

Telefon Zaufania  
Nr telefonu: 607 602 623                w godz. 800 - 2200

    PREZYDENT MIASTA
          MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ


