
GMINNY PUNKT 
KONSULTACYJNY

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH ORAZ 
WSPÓŁUZALEŻNIONYCH 

OD ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, 
SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 

ORAZ DOROSŁYCH I DZIECI 
Z UZALEŻNIENIAMI 
BEHAWIORALNYMI!

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich 
ma problem z alkoholem, narkotykami, 

substancjami psychoaktywnymi, 
uzależnieniami behawioralnymi 

i nie wiesz co zrobić?
Jak pomóc sobie, 

komuś bliskiemu?

Poszukaj bezpłatnej 
pomocy w Gminnym 

Punkcie Konsultacyjnym

Urząd Gminy w Słupcy 
ul. Sienkiewicza 16, pokój numer 15

W Punkcie przyjmują:

• Terapeuta uzależnień od alkoholu, 
narkotyków i innych środków psychoaktywnych,  

środa (2 i 4 miesiąca) w godzinach od 15:00 do 18:00.

• Psycholog dla osób dorosłych i dzieci  
z uzależnieniami behawioralnymi (uzależnienie np.  

od hazardu, Internetu lub komputera, telefonu),  
wtorek (2 i 4 miesiąca), w godzinach od 16:00 do 18:00.

Dostępne są 
również konsultacje 
psychologiczne 
dla osób uwikłanych 
w przemoc domową, 
prowadzone w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Słupcy, dwa razy w tygodniu.

Zapisy pod numerem tel. 63 2743676 wew. 40 
lub osobiście w siedzibie GOPS w Słupcy, pok. nr 17.

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ, POMÓŻ SOBIE LUB INNYM!
WIZYTA JEST BEZPŁATNA.

Punkt Konsultacyjny współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Słupcy.



Specjalista terapii 
uzależnień:

• Wspiera osoby uzależnione, 
współuzależnione i będące  

w kryzysie;

• Prowadzi działalność 
informacyjną i edukacyjną  

w zakresie profilaktyki  
oraz rozwiązywania problemów 

uzależnień w rodzinie;

• Wspomaga osoby pijące 
ryzykownie i szkodliwie  

w podjęciu decyzji w sprawie 
zmiany szkodliwego wzoru picia;

• Motywuje osoby uzależnione do 
podjęcia leczenia odwykowego  

oraz psychoterapii w zakładach 
lecznictwa odwykowego;

• Udziela wsparcia osobom 
po zakończonym leczeniu 

odwykowym poprzez rozmowy 
podtrzymujące lub udział  

w grupach wsparcia;

W jakich sprawach 
możesz zgłosić się  

do psychologa?
• jeśli podejrzewasz u siebie 

zaburzenia behawioralne, czyli 
niekontrolowane wykonywanie 
pewnych czynności, takich jak: 

korzystanie z sieci  
i mediów społecznościowych, 

gier komputerowych, telefonu 
komórkowego, telewizji, 

patologiczny hazard;

• jeśli przeżywasz trudności 
emocjonalne (nasilone  

i utrudniające funkcjonowanie 
emocje: lęk, smutek, złość, 

poczucie winy lub inne) związane 
z zaburzeniami behawioralnymi;

• jeśli podejrzewasz zaburzenia 
behawioralne u swoich bliskich: 

współmałżonka, dziecka.

Telefony zaufania dla osób  
w trudnej sytuacji życiowej:
 
0 800 12 01 48  - „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny).

800 12 02 26 - Policyjny Telefon Zaufania., czynny w godzinach 
od 8 do 22 (linia bezpłatna)

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 
- jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących 
pomocy. Linia działa w godzinach od 8:15  do 16:15 (połączenie jest 
bezpłatne). Więcej informacji na stronie brpd.gov.pl.

801 12 00 02 - Niebieska Linia. Osoby pokrzywdzone domową 
przemocą, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu  uzyskają 
wsparcie oraz niezbędną pomoc.

801 19 99 90 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - 
Narkomania. Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, 
gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie
od narkotyków. Telefon jest czynny w godzinach 16 - 21. Informacje 
związane z problematyką   narkotyków  
i narkomani oraz zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również 
na stronie: 
www.narkomania.org.pl


