AMBULANTNÍ ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY
Velká Hradební 13/47, Ústí nad Labem
Tel.: 720 347 918
E-mail: ambulance@drugout.cz
Otevírací doba:
PO - ČT 8:00 - 18:00
Pá
8:00 - 16:00
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Skupina pro klienty závislé na alkoholu

Skupina pro klienty závislé na alkoholu

Skupina nabízí bezpečný prostor pro setkávání mužů a žen, řešících svůj problém
se závislostí na alkoholu. Probíhá s účastí terapeuta a nabízí místo pro sdílení
zkušeností a vzájemnou podporu. Cílem je trvalá abstinence.
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Kdy setkávání probíhá: každou první středu v měsíci od 16:30 – 18:00 hod.
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Kde: Skupinová místnost Ambulantních adiktologických služeb DRUG-OUT Klub,
z.s., Velká Hradební 13/47, Ústí nad Labem
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Kdo se může zúčastnit: muži i ženy po absolvování rezidenční léčby, ale i ti, již
takovou léčbou neprošli, jsou však motivováni k abstinenci. Podmínkou je účast
na 2 individuálních setkáních, která slouží ke vstupnímu zhodnocení. Skupiny se
rovněž mohou zúčastnit i rodinní příslušníci závislých na alkoholu. Maximální
kapacita skupiny je 12 osob.
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Průběh setkání: skupina je svépomocná, otevřená, s účastí terapeuta. Účastníci si
vzájemně poskytují podporu a sdílí zkušenosti s cílem vyřešit svůj společný
problém. Skupina dodržuje stanovená pravidla.
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Objednání: přímo v Ambulantních adiktologických službách prostřednictvím
telefonu 720 347 918, nebo e-mailem na ambulance@drugout.cz.
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Setkání jsou bezplatná a anonymní!
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Další informace najdete na webu: ambulance@drugout.cz
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