
OŚRODKI REHABILITACYJNE W POLSCE 
 

          WYKAZ OŚRODKÓW/ODDZIAŁÓW REHABILITACYJNYCH  W POLSCE 
 

*   ośrodki przyjmujące dzieci i młodzieŜ 
WOJEWÓDZTWO DOLNO ŚLĄSKIE  

Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności 
Centrum 
Psychoprofilaktyki i 
Psychoedukacji 

51-137 Wrocław 
Al. Kasprowicza 58/60 
Tel:(071) 326-22-72 
fax:(071) 325-15-13 
cpp@medon.pl 
www.cpp.medon.pl 
dyr. ElŜbieta Lipnicka 
 

Liczba miejsc: 10 
• Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń 

wiekowych 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Program rehabilitacyjny - 30 dni + 

motywowanie do dalszego leczenia 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
NZOZ Ośrodek 
Leczenia UzaleŜnień 
“MONAR”* 

53-120 Wrocław 
ul. Jarzębinowa 14/16 
tel./fax: (071) 337-24-08 
kier. Jarosław Kosiński 

Ilość miejsc: 40 
• Wiek pacjentów: od 15 do 20 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny                                                
• Program rehabilitacyjny 7-12 miesięcy 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób uzaleŜnionych  
• Kursy zawodowe 
• nauka szkolna-poza terenem ośrodka  

(poziom  podstawowy, gimnazjalny, 
ponadgimnazjalny, wyŜszy) 

Centrum 
Psychoprofilaktyki i 
Psychoedukacji – 
Oddział Wczesnej 
Rehabilitacji dla 
Osób UzaleŜnionych 
od Środków 
Psychoaktywnych i 
Alkoholu* 

52-424 Wrocław 
al. Piastów 85 A 
tel.:  (071) 364-50-23 
fax: (071) 364-56-48 
zpp@medon.pl 
www.cpp.medon.pl 
dyr. ElŜbieta Lipnicka 

Liczba miejsc: 10 
• Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń 

wiekowych 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny - 30 dni + 

motywowanie do dalszego leczenia 
• Model pracy – społeczność  terapeutyczna 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
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• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób uzaleŜnionych 
• Dodatkowo: po miesięcznej terapii pacjenci 

trafiają do ośrodków na terapie 
długoterminowe lub w placówkach 
ambulatoryjnych CPP. 

Ośrodek 
Resocjalizacyjno – 
Rehabilitacyjny dla 
MłodzieŜy 
UzaleŜnionej – Dom 
Monaru w Jeleniej 
Górze* 

58-500 Jelenia Góra 
ul. Wolności 180 
tel: (075) 64-733-92, 75-
230-04 
monar-jg@dip.pl 
free.ngo.pl/monarjg 
kier. Józef Leśniak 

Liczba miejsc: 30 
• Przyjmowani pacjenci od 15 do 20 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
•  Program rehabilitacyjny 7-12 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna  
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych 
• Kursy zawodowe 
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka 

 (podstawowa, gimnazjum, 
ponadgimnazjalna, studia) 

• Dodatkowo: treningi ( autogenny, 
relaksacyjny, asertywności, interpersonalny, 
indywidualny – intrapsychiczny), elementy 
psychoterapii psychodynamicznej, jogi, 
muzykoterapia, arteterapia, pedagogika 
zabawy, współpraca z podobnymi 
placówkami w Czechach i Niemczech 

Wrocławskie 
Centrum Pomocy 
Bliźniemu 
Stowarzyszenie 
Monar 

55-020 Milejowice 
gmina śórawina 
ul. Milejowice 1A 
tel/fax: (071)316-45-00 
dyr. Jarosław Kosiński 

Liczba miejsc: brak danych 
• Przyjmowani pacjenci od 18 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Ośrodek przyjmuje matki uzaleznione wraz z 

ich dziećmi 
•  Program rehabilitacyjny 12-24 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna  
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 
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uzaleŜnionych 
• Kursy zawodowe 
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka 

 (podstawowa, gimnazjum, 
ponadgimnazjalna, studia) 

ZOZ Ośrodek 
Resocjalizacji 
“MONAR”  

58-533 Mysłakowice 
Powiat jeleniogórski 
ul. Czerwony Dworek 5 
tel./fax (075) 713-15-37 
kier. Beata Piniś 
 

Liczba miejsc: 36 
• Przyjmowani pacjenci od 23 do 40 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Przyjmowani uzaleŜnieni od środków 

pobudzających, opiatów, halucynogenów 
• Program rehabilitacyjny 12-24 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Leczenie somatyczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób uzaleŜnionych  
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka 

 (poziom ponadgimnazjalny, studia) 
• Dodatkowo: piesze rajdy, górskie wycieczki, 

wspinaczki 
NZOZ  
Ośrodek Terapii 
Uzaleznienia i 
WspółuzaleŜnienia 
Radzimowiace 

58-580 Szklarska Poręba  
ul. Dolna 4 
tel/fax: (075) 717-47-22 
otuiw_radzimowice@ 
poczta.onet.pl 
kier. Piotr Barczak 
 

Liczba miejsc: 22 
• Przyjmowani pacjenci od 17 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 6 tygodni 
• Model pracy – model Minnesota 
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych 
• Dodatkowo: autorski program terapeutyczny, 

ośrodek specjalizuje się w terapii uzaleŜnień 
krzyŜowych 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE  
Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności 
Wojewódzki  
Ośrodek Terapii 
UzaleŜnień i 
WspółuzaleŜnień 
Ośrodek Terapii 

87-100 Toruń 
ul. Tramwajowa 2/4 
tel. (056) 62-362-14 
fax: (056) 62-360-50 
kier. ElŜbieta Rachowska 

Liczba miejsc: 34 
• Przyjmowani pacjenci od 19 do 40 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 7-12 mies. 
• Model pracy Minnesota z elementami 
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Odwykowej 
UzaleŜnień i 
Pododział 
MłodzieŜowej 
Terapii UzaleŜnień 

społeczności terapeutycznej 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne             
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób uzaleŜnionych 

(w tym społeczność terapeutyczna) 
• Dodatkowo: takŜe program dla uzaleŜnień 

krzyŜowych, oddzielne programy dla róŜnych 
grup wiekowych (program dla 19-22 latków, 
program dla 22-40 latków), treningi 
umiejętności. 

Wojewódzki 
Ośrodek Terapii 
Uzaleznień i 
WspółuzaleŜnień 
Całodobowy 
MłodzieŜowy 
Oddział Leczenia 
UzaleŜnień* 

87-100 Toruń 
ul. Włocławska 233 
tel: ( 056) 622-93-21 wew. 
40 
fax: (056) 62-228-50 
kier. Lech Grodzki 

Liczba miejsc: 32 
• Przyjmowani pacjenci od 14 do 20 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 3-6 mies. 
• Przyjowani pacjenci uzaleznieni od środków 

wziwnych, pobudzających oraz uzeleŜnieni 
krzyŜowo ( np.: alkohol, marihuana) 

• Model pracy społeczność terapeutyczna 
• Leczenie somatyczne 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka 
 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE  
Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności 
NZOZ “MONAR”  
Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny 

21-050 Piaski 
powiat: Świdnik 
gmina: Piaski 
miasto: Majdan Kozic 
Dolnych 29 
tel. (081) 745-10-01 
kom. 609-672-797 
fax: (081) 745-10-01 
kier. Grzegorz Pająk 

Liczba miejsc: 34 
• Przyjmowani pacjenci od 18 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Ośrodek przyjmuje pacjentów uzaleŜnionych 

od następujących środków: środki 
pobudzające, halucynogeny, opiaty, mieszane  

• Program rehabilitacyjny:7-12 mies.; 12-24 
mies. 

• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób uzaleŜnionych  
• Kursy zawodowe 
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka ( na 

poziomie ponadgimnazjalnym) 
• Dodatkowo: moŜliwość uprawiania łucznictwa 

sportowego, sekcja TAI-CHI, kowalstwo 
artystyczne 
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WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  
Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności 
WSS dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych 
Całodobowy Oddział 
Terapii UzaleŜnień 
od  Srodków 
Psychoaktywnych 

66-212 Cibórz 
tel. (068) 34-19-455,525, 
550 
kier. Beata Kotus 

Liczba miejsc: 40 
• Placówka koedukacyjna 
• Program rehabilitacyjny - średnio i 

długoterminowy ( 7-12mies.  lub 12-24 mies.) 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna - poza terenem ośrodka 

     poziom pondgimnazjalny, studia), na 
teraenie ośrodka – poziom gimnazjalny 

• Dodatkowo: ośrodek w strukturze szpitala 
psychiatrycznego 

 
Osada 
Readaptacyjna 
Stowarzyszenia 
“SOLIDARNI 
PLUS” 
Lutynka,  
(Placówka nie ma 
statutu ZOZ, 
przeznaczona dla 
osób z 
wielokrotnymi 
nawrotami choroby) 

68-131 Wymiarki 
Powiat śagań 
Gmina Wymiarki 
miasto Lutynka 
tel.  (068) 360-45-15 
kier. Krystyna Sujka 

Liczba miejsc: 35 
• Przyjmowani pacjenci od 19 do 50 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Ośrodek przyjmuje matki uzaleŜnione wraz z 

dziećmi 
• Program rehabilitacyjny 12-24 mies. 
• Model pracy oparty na społeczności 

terapeutycznej 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych 
SP ZOZ w Nowym 
Dworku Ośrodek dla 
Osób UzaleŜnionych  

Powiat Świebodzin 
Gmina Świebodzin 
Miasto Jordanowo 
Nowy Dworek 46 
66-200 Świebodzin 
telefax (0-68)381-10-91 
dyrektor Artur Karkocki 
 

Ilość miejsc : 213 
• Ośrodek przyjmuje osoby pełnoletnie 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny : 7-12 mies.,  

    12-24 mieś. 
• Model pracy – minnesota , społeczność 

terapeutyczna 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych od 

narkotyków 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych od narkotyków 
• Psychoterapia grupowa dla osób uzaleŜnionych 
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od narkotyków  
• Kursy zawodowe 
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka  
 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  
Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności 
N ZOZ MONAR* 93-305 Łódź 

ul. Tuszyńska 106 
tel. (042) 646-40-12 
  645-98-32 
fax: (042) 645-98-32 
kier. Piotr Adamiak 
 

Liczba miejsc: 26 
• Przyjmowane osoby od 14 (dziewczęta); 15 

(chłopcy) do 20 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 10-15 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna: na terenie ośrodka i  poza 

terenem ośrodka 
• Dodatkowo: autorski program terapeutyczny 

ośrodka oparty na  indywidualnej pracy z 
pacjentem oraz diagnozie problemowej. 
Warunkiem przyjęcia do ośrodka jest zgoda 
rodziców na ścisłą współpracę z ośrodkiem. 
Przed przyjęciem odbywa się wstępna 
rozmowa kwalifikacyjna z pacjentem. 

Ośrodek Leczenia 
dla Osób z Podwójną 
Diagnozą 
Przy Centrum 
Profilaktyki i Terapii 
UzaleŜnień PTZN* 

91-084 Łódź 
ul. Bardowskiego 1 
tel: (042) 651-43-12  
     0691-881-787 
fax: (042) 675-74-03 
kier.  
A. Dietrich-Muszalska 

Oddział pomocy dziennej dla osób z podwójną 
diagnozą -–liczba miejsc: 20 
Przyjmowani pacjenci od 15 do 21 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Przyjmowane matki wraz z dziećmi 
• Program rehabilitacyjny 3-7 mies., 7-12 

mies. 
• Model pracy placówki – społeczność   

terapeutyczna 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 
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uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Psychoterapia grupowa dla rodzin  osób 

uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna: poza terenem ośrodka na 

poziomie gimnazjum, ponadgimnazjalnym oraz 
wyŜszym 

Dodatkowo: zajęcia psychoedukacyjne, 
specjalistyczne konsultacje psychiatryczne i 
psychologiczne, ekspertyzy dla potrzeb sądu, 
ośrodek wsparcia dla rodzin pacjentów 

Szpital Wojewódzki 
w Bełchatowie 
Oddział Leczenie 
UzaleŜnień 
 

97-400 Bełchatów 
ul. Czapliniecka 123 
tel: (044) 635-82-75 
Ordynator Leszek 
Dobrowolski 

Liczba miejsc: 25 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Czas trwania programu rehabilitacji 3-6mies. 
• Model pracy oparty na modelu Minnesota 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne             
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych 
 

NZOZ “MONAR”  
w Kęblinach 

95-001 Biała 
powiat zgierski 
gmina Zgierz 
miasto Kębliny 
ul. Strykowska 3 
tel./fax: (042)717-80-08 
                      717-84-38 
malgas@laser.net.pl 
kier. Małgorzata Sioma 
               

Liczba miejsc: 45 
• Przyjmowani pacjenci od 17 do 25 roku 
Ŝycia 

• Ośrodek koedukacyjny 
• Przyjmowane matki wraz z dziećmi 
• Program rehabilitacyjny 7-12 mies. 
• Model pracy placówki – społeczność   

terapeutyczna 
• Leczenie somatyczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych (w tym społeczność 
terapeutyczna) 

• Nauka szkolna: poza terenem ośrodka na 
poziomie gimnazjum, ponadgimnazjalnym oraz 
wyŜszym 

• Dodatkowo: placówka nastawiona na 
psychoterapię, mniej na prace. 

N ZOZ 
Stowarzyszenie 
“MONAR”  

95-039 Sokolniki  
powiat zgierski 
gmina Ozorków 

Liczba miejsc: 35 
• Przyjmowani pacjenci od 18 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
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Ośrodek 
Resocjalizacji w 
Sokolnikach 

ul. Kasprowicza 68 
tel./fax:(042) 710-12-80 
  666-12-02 
sylmajda@poczta.onet.pl 
kier. Cezary Majdański 

• Przyjmowane matki wraz z dziećmi 
• Program rehabilitacyjny 7-12 mies., 12-24 

mies. 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych  
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych -  w tym społeczność 
terapeutyczna 

• Nauka szkolna poza terenem ośrodka  
(poziom gimnazjum, ponadgimnazjalny) 

• Dodatkowo: obozy terapeutyczne letnie i 
zimowe, basen poza terenem ośrodka, boisko 
do piłki noŜnej oraz siatkówki na terenie 
ośrodka, prace porządkowe i remontowe, kursy 
zawodowe 

Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
readaptacyjny  
 
Fundacji ARKA 

98-290 Warta 
powiat sieradzki 
miasto: Małków 
Park Reymonta- Małków 
97 
Tel: 0600-138-408 
Kier. Jarosław Kielak 

Liczba miejsc 25 
• Przyjmowani pacjenci od 18 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Przyjmowane matki wraz z dziećmi 
• Program rehabilitacyjny 12-24 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
•     Psychoterapia indywidualna i grupowa dla 

osób uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka 

(pozimom ponadgimnazjalny) 
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE  

Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności 
Ośrodek Leczenia 
UzaleŜnień 
“FORMACJA” 

30-305 Kraków 
ul. RóŜana 3 
tel./fax: (012)267-33-06 
kier. Marek Hanusz 
 

Liczba miejsc 12 
• Przyjmowani pacjenci od 18 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 7-12 mies. 
• Model pracy-społeczność terapeutyczna 
• Leczenie somatyczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla  osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób uzaleŜnionych  
• Dodatkowo: Ośrodek działa w oparciu o 

chrześcijański system wartości 
Ośrodek 
Rehabilitacyjno – 
Readaptacyjny 
“DOM GWAN” 

31-983 Kraków  
ul. Nadbrzezie 25  
tel./fax. (012)681-00-66 
kier. Małgorzata 
Nowobilska-Stanios 

Ilość miejsc :28 
• Ośrodek przyjmuje osoby w wieku od 20 lat 

• Ośrodek jest koedukacyjny 

• Przyjmuje matki uzaleŜnione wraz a dziećmi 
• Program rehabilitacyjny trwa 12-24 
miesięcy(długoterminowy) 
• Model pracy – połączenie społecznośći 

terapeutycznej oraz modelu Minnesota 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Leczenie psychiatryczne 
• Psychoterapia  indywidualna dla osób 
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uzaleŜnionych  
• Psychoterapia grupowa dla osób uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka (poziom 

ponadgimnazjalny) 
• Dodatkowo: w placówce mogą leczyć się pary 

NZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno- 
Readaptacyjny 
“DOM MONARU” 

31-983 Kraków  
ul. Suchy Jar 4 
tel./fax: (012) 645-09-67 
dom@monar.krakow.pl 
 

Liczba miejsc 40 
• Przyjmowani pacjenci od 18 r.Ŝ. 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 12-24 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka ( na 

poziomie gimnazjum, ponadgimnazjalnym, 
wyŜszym) 

• Dodatkowo: grupa nauki komunikacji – 
poniŜej 6 mieś. w ośrodku, grupa pracy nad 
otwartościa – powyŜej 6 mieś. w ośrodku, 
obozy terapeutyczne – letni i zimowy 

NZOZ Dom 
MONARU 
Filia: Ochotnica 
Dolna 

34-452 Ochotnica Dolna 
Powiat Nowotarski 
Ul. Hologówka 194 
tel: ( 018) 262-46-22 
kier. Jarosław Jarzyna 
 

Liczba miejsc: 35 
• Przyjmowani pacjenci od 18 do 25r.Ŝ. 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 7-12 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka ( na 

poziomie gimnazjum, ponadgimnazjalnym, 
wyŜszym) 

Dodatkowo: ośrodek na Podhalu, zajęcia 
sportowe, górskie wycieczki, wędrówki rowerowe, 
spływy łodziami flisackimi, Ŝegluga jachtowa po 
zalewie Czorsztyńskim, nauka jazdy na nartach 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE  
Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności 
NZOZ Centrum 
Interwencji 
Kryzysowej 
“KARAN”* 
 

03-750 Warszawa 
ul. Grodzieńska 65 
tel. (022) 618-65-97 
fax:(022) 618-65-97 
karan@karan.pl 
www.karan.pl 
mgr ElŜbieta Łyczewska 

Liczba miejsc: 20 
• Przyjmowani pacjenci od 14 do 19 roku Ŝycia 
• ośrodek koedukacyjny 
• program rehabilitacyjny 12-24 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne             
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 
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uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna:  na terenie ośrodka,  poza 

terenem ośrodka ( poziom podstawowy, 
gimnazjalny, ponadgimnazjalny, studia) 

• Dodatkowo: terapia rodzinna 
 

Izba Chorych i 
Pogotowie MONAR 

03-042 Warszawa 
ul. Marywilska 44 
tel. (022) 614-46-03 
dyr. Sławomir 
Karaszewski 

Liczba miejsc: 60 
• Przyjmowani pacjenci od 18 do 30 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• MoŜliwość pobytu matek uzaleŜnionych wraz 

z ich dziećmi 
• Program rehabilitacyjny 12-24 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Leczenie somatyczne 
 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób uzaleŜnionych 
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka (poziom 

ponadgimnazjaly, studia) 
 

NZOZ Ośrodek 
Wczesnej 
Rehabilitacji 
"MONAR" 

00-223 Warszawa 
ul. Wenedów 2 
tel. (022) 635-00-01 
kier. Paweł Białek 

Ilość miejsc: 24 
Przyjmowani pacjenci od 18 roku Ŝycia 
Program rehabilitacyjny - krótkoterminowy  
(3-6 mies.) 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Leczenie somatyczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Dodatkowo: w ośrodku przebywają czynnie   
uzaleŜnione wyraŜające chęć dalszego leczenia – 
stale lub czasowo bezdomne  

Mazowieckie 
Centrum 
Neuropsychiatrii i 
Rehabilitacji 
Szpital w 
Garwolinie* 
 

08-400 Garwolin 
Al. Legionów 11 
Centr. (025) 682-22-51 
Fax. (025) 684-32-13 
Kier. Piotr Kędzierski 

Ilość miejsc: 25 
Ośrodek przyjmuje osoby w wieku 15-20 lat 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 3-6 miesięcy  
•   Model pracy-społeczność terapeutyczna 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne 
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• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych 
• Nauka szkolna na terenie ośrodka  

(poziom podstawowy,gimnazjalny, 
ponadgimnazjalny) 

• Dodatkowo: w oddziale prowadzona jest 
takŜe terapia osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

 
NZOZ “ MONAR “ 
Ośrodek 
Resocjalizacji 

07-400 Ostrołęka  
ul. Inwalidów Wojennych 
21 
telefax: (0-29)764-39-70 
kier. Jolanta Szałańcka 

Ilość miejsc: 30 
• Ośrodek przyjmuje osoby w wieku 18-40 lat 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 12-24 miesięcy 

(długoterminowy) 
• Model pracy-społeczność terapeutyczna 
• Ośrodek prowadzi: leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna na i poza terenem ośrodka 
(poziom gimnazjum i pondangimnazjalny) 
• Dodatkowo: ścisła współpraca z Urządem 

Miasta, ośrodek połoŜony w centrum miasta, 
darmowe seanse filmowe 

 
NZOZ  “MONAR” 
Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny* 
 

08-412 Głosków 43 
Powiat Garwolin 
Gmina Borowie 
tel. (025) 681-64-24 
683-05-33 
fax: (025) 681-64-24 
kier. ElŜbieta Zielińska 
 

Liczba miejsc: 35 
• Przyjmowani pacjenci od 16 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny przyjmuje matki 

uzaleŜnione wraz z dziećmi 
• Program rehabilitacyjny ,12-24 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Leczenie somatyczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka( poziom 

gimnazjalny, ponadgimnazjalny, studia) 
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• Dodatkowo: ośrodek kładzie szczególny nacisk 

na edukacje i wykształcenie pacjentów 
Ośrodek 
Rehabilitacjyjno-
Readaptacyjny ZG 
PTZN dla 
MłodzieŜy* 

09-151 Grodziec 
powiat płoński 
Gmina: Czerwińsk 
wieś: Wólka Przybojewska 
tel. (022) 785-26-74 
 (024) 231-81-06 
fax:(024) 231-80-47 
wolkaprzybojewska1@poc
zta.onet.pl 
dyr. ElŜbieta Pawłosek         

Liczba miejsc: 60 
• Przyjmowani pacjenci od 15 do 21 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 12-24 mies. ; 7-12 
mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna na terenie ośrodka – poziom 

gimnazjum 
• Dodatkowo: kursy językowe - odpłatnie 

Ośrodek Leczenia 
Osób UzaleŜnionych 
od Środków 
Psychoaktywnych – 
Oddział 
Rehabilitacyjny 

96-321 Grzmiąca 
gmina śabia Wola 
tel: (046) 857-17-97 
kier. Krystyna Grzywińska 
 

Liczba miejsc: 28 
• Przyjmowani pacjenci od 18 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Ośrodek nie przyjmuje osób uzaleŜnionych 

od środków wziewnych 
• Program rehabilitacyjny: 3-6 mies. 
• Model pracy – społecznośc terapeutyczna, 

edukacja, praca z rodziną, zajęcia integracji 
psychofizycznej 

• Konsultacje lekarskie oraz psychiatryczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla  osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka 

Ośrodek Readaptacji 
Ministerstwa 
Zdrowia Oddział w 
Anielinie 

05-480 Karczew 
powiat Otwock 
Anielin 2 
tel. (022)788-79-44 
  779-10-43 
fax: (022)788-13-07 
kier. ElŜbieta Głowacka 

Liczba miejsc: 60 
• Przyjmowani pacjenci od 18 roku Ŝycia 

uzaleŜnieni od środków pobudzających, 
opiatów i substancji mieszanych 

• Ośrodek koedukacyjny 
• Programy rehabilitacyjne: 3-6 mies. ; 7-12 

mies. 12-24 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
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• Leczenie somatyczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka 

 (poziom ponadgimnazjalny, studia) 
• Dodatkowo: pobyt powyŜej 12 mies. wiąŜe się 

z zawarciem kontraktu hostelowego 
MłodzieŜowy 
Ośrodek 
Rehabilitacji  

05-152 Kazuń-Bielany 
Gmina Czosnów 
Ul. Działkowa 288 
tel.  (022) 632-24-01 
kier. Katarzyna Puławska-
Popielarz 
 

Liczba miejsc: 30 
• Przyjmowani pacjenci pełnoletni 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 12-24 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych 
• Dodatkowo: przy placówce istnieje punkt 

konsultacyjny kwalifikujący pacjentów do 
ośrodka, opieka postrehabilitacyjna nad 
pacjentami oraz program hostelowy 

Ośrodek 
Readaptacyjny 
Ministerstwa 
Zdrowia Oddział w 
Konstancinie 

05-510 Konstancin 
gmina Piaseczno 
ul. Graniczna 30 
tel. (022) 756-30-07 
kier. Marta Nawrocka 

Liczba miejsc: 12 
• Przyjmowane osoby od 18 do 30 roku Ŝycia 

uzaleŜnione od środków pobudzających, 
opiatów, substancji mieszanych 

• Ośrodek koedukacyjny 
• Programy rehabilitacyjne: 3-6 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób uzaleŜnionych  
• Dodatkowo: po pobycie w Konstańcinie 

terapia kontynuowana jest w Ośrodku MZ w 
Anielinie 
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NZOZ Ośrodek 
Resocjalizacji 
Ostrołęka 
MONAR 
Filia Lipianka 

07-440 Lipianka 
gmina Goworowo 
tel./fax.: (029) 768-24-01 
                768-24-00               
monarlipianka@yahoo.co
m 
kier. Mariusz Kowarski 

Liczba miejsc: 50 
Przyjmowani pacjenci od 18 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Przyjmuje matki wraz z dziećmi 
• Programy rehabilitacyjne: 12-24 mies 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Kursy zawodowe 
• Nauka szkoln poza terenem ośrodka  

(poziom ponadgimnazjalny, studia) 
• Dodatkowo: ośrodek w lesie, posiada 

infrastrukturę do uprawiania sportów 
zespołowych, pracownie komputerową, 
hodowlę zwierząt, pracownię plastyczną, 
siłownię oraz warsztat mechaniczny 

 
Mazowieckie 
Centrum 
Neuropsychiatrii i 
Rehabilitacji 
 
Oddział Diagnostyki 
i Krótkoterminowej 
Terapii dla 
MłodzieŜy 
UzaleŜnionej* 

05-400 Otwock 
ul. Borowa  6/12 
tel. (022) 779-20-12 
kier. ElŜbieta Sobkowiak 

Liczba miejsc: 24 
• Przyjmowani pacjenci od 15 do 19 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Przyjmowane osoby uzaleŜnione od środków 

pobudzających, halucynogenów, opiatów, 
substancji mieszanych 

• Program rehabilitacyjny 3-6 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna na terenie ośrodka 

 (poziom gimnazjalny i ponadgimnazjalny) 
• Dodatkowo:program w systemie – grupa 

wstępna (Poradnia na ul. Dzielnej 7), terapia w 
oddziale – II etap: grupa postrehabilitacyjna 
(poradnia ul. Dzielna 7) zarówno dla 
pacjentów jak i ich rodziców, zajecia dla 
pacjentów w odziale – 1 raz w miesiącu 
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Ośrodek Readaptacji 
Ministerstwa 
Zdrowia Oddział w 
Piastowie 

05-820 Piastów 
powiat Pruszków 
ul. Reymonta 27 
tel. (022) 723-70-65 
kier. Małgorzata Górska 
 

Liczba miejsc: 20 
• Przyjmowani pacjenci od 18 do 40 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• UzaleŜnieni od środków pobudzających, 

opiatów i substancji mieszanych 
• Programy rehabilitacyjne: 3-6 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Dodatkowo: po pobycie w Piastowie terapia 

kontynuowana jest w Ośrodku MZ w 
Anielinie 

 
NZOZ Ośrodek 
Wczesnej 
Rehabilitacji 
“MONAR”* 

96-313  
Powiat grodzki 
Gmina Jaktorów 
Budy Zosine 109 
tel./fax: (046) 856-51-91 
kier. Tomasz Górski 

Liczba miejsc: 25 
• Przyjmowani pacjenci od 15 do 20 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 7-12 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Kursy zawodowe 
• Nauka szkolna na terenie ośrodka lub poza 

nim ( na poziomie gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym) 

• Dodatkowo: opieka nad zwięrzętami w 
ośrodku,  program indywidualnego nauczania 
na poziomie gimnazjum 

NZOZ Ośrodek 
Readaptacyjny 
Dla Osób 
Uzaleznionych 
Stowarzyszenie 
“KARAN” 

26-600 Radom 
ul. Łąkowa 122 
tel. (048) 360-46-05 
kier. Ks mgr P. Rosik 

Liczba miejsc: 50 
• Przyjmowani pacjenci od 17 do 30 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 12-24 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne             
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
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• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka 

 (pozimom gimnazjalny, ponadgimnazjalny, 
studia) 

NZOZ EKO-ART 
KARAN w Radomiu 
Filia Bogucin 

26-930 Bogucin 
tel.: (048) 384-82-22 

Liczba miejsc: 50 
• Przyjmowani pacjenci od 17 do 30 roku Ŝycia 
• Ośrodek dla męŜczyzn 
• Program rehabilitacyjny 12-24 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne             
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka 

 (pozimom gimnazjalny, ponadgimnazjalny, 
studia) 

Samodzielny 
Wojewódzki  
Publiczny ZOZ 
Oddział Terapii 
UzaleŜnień 
Od Środków 
Psychoaktywnych 

26-600 Radom 
ul. Krychnowicka 1 
tel: (048) 332-21-21 wew. 
312, 286 
fax: (048) 332-15-08 

Liczba miejsc: 18 
• Przyjmowani pacjenci od 18 do 40 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Terapia krótkoterminowa 3 tyg. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych 
• Dodatkowo: Oddział przygotowywuje 

pacjentów do terapii w ośrodkach 
 

NZOZ “MONAR” 
Ośrodek 
Rehabilitacji 

07-200 Wyszków 
ul. 3 maja 65 
tel.  (029) 74-248-43, 74-
230-34 
fax: (029) 742-48-43 

Liczba miejsc: 29 
• Przyjmowani pacjenci od 18 do 25 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Czas trwania terapii – 7-12 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
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kier. Stanisław Knobloch • Leczenie somatyczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Kursy zawodowe 
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka  
   (poziom ponadgimnazjaly, studia) 
• Dodatkowo: hipoterapia, socjoterapeutyczny 

model kontaktu ze społecznościa lokalną 
 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE  
Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności 
N ZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
readaptacyjny 
Stowarzyszenie 
“MONAR” 

49-150 Gracze 
Gmina Niemodlin 
Ul. 20-lecia PRL 12 
tel: (077) 460-98-19 
kier. Wojciech Fijałkowski 

Liczba miejsc: 40 
• Przyjmowani pacjenci od 18 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 7-12 mies,12-14 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych 
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka ( na 

poziomie ponadgimnazjalnym oraz 
wyŜszym) 

• Dodatkowo: Zajęcia teatralne, hipnoterapia 
indywidualna i grupowa, obozy turystyczne, 
spływy kajakowe, wycieczki krajoanawcze 

•  
NZOZ ZBICKO 
Stowarzyszenie 
“MONAR” 

46-053 Lędziny-Zbicko 
Powiat opolski 
Gmina Chrząstkowice 
tel./fax:  (077) 455-09-16 
kier. Roman Piniaś 
 

Liczba miejsc: 45 
• Przyjmowani pacjenci od 18 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 7-12 mies,12-14 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych (w tym społeczność 
terapeutyczna) 
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• Nauka szkolna poza terenem ośrodka ( poziom 
gimnazjalny, ponadgimnazjalny, wyŜszy) 

• Dodatkowo: ośrodek mieści się w 
zabytkowym dworku, hodowla koni, 
ogrodnictwo, sadownictwo, nauka 
jeździectwa, obozy stacjonarne, spływy 
kajakowe, zawody sportowe, pracownia 
komputerowa, zajęcia teatralne, warsztaty 
plastyczne, zespół muzyczny, warsztat 
stolarski.  

WOJEWÓDZTWO  PODKARPACKIE 
Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności 
NZOZ Centrum 
Interwencji 
Kryzysowej 
Stowarzyszenia 
“KARAN” 

35-959 Rzeszów 
ul. Targowa 9A 
tel./fax: (017) 852-86-48  
tel. (017)853-45-72 
kier. Ks. mgr B.P. Rosik 
 

Liczba miejsc: 20 
• Przyjmowani pacjenci od 17 roku Ŝycia 
• Ośrodek przyjmuje wyłącznie męŜczyzn 
• Program rehabilitacyjny trwa 12-24 mies.  
• Model prcy placówki oparty jest na 

załoŜeniach – społeczności terapeutycznej 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych  
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych (w tym społeczność 
terapeutyczna) 

• Nauka szkolna: poza terenem ośrodka , na 
poziomie ponadgimnazjalnym 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE  
Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności 
Katolicki Ośrodek 
Wychowania i 
Terapi UzaleŜnień “ 
Metanoia”* 

16-020 Czarna Białostocka 
Skr. Poczt 45 
tel./fax: (085) 720-32-41 
osrodek_metanoia@poczta.
onet.pl 
kier. Wojciech 
Powichrowski 

Liczba miejsc: 25 
• Przyjmowani pacjenci od 13 do 18 roku 

Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 12 mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych 
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka 
• Dodatkowo: ośrodek katolicki 
 

NZOZ Ośrodek 
Resocjalizacji 
“MONAR” 

16-070 Zaczerlany 25 
gmina Choroszcz 
tel. (085) 719-33-14 
tel./fax  (085) 652-62-34 
kier. Wiesław Wojtecki 

Liczba miejsc: 32 
• Przyjmowani pacjenci od 21 r.Ŝ. 
• Ośrodek koedukacyjny 
• MoŜliwość pobytu matek uzaleŜnionych 

wraz z dziećmi 
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• Program rehabilitacyjny 12-24 mies. 
• Model pracy placówki oparty jest na 

społeczności terapeutycznej 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych (w tym społeczność 
terapeutyczna) 

• Nauka szkolna poza terenem ośrodka na 
poziomie szkoły gimnazjalnej , 
ponadgimnazjalnej , wyŜszej  

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE  
Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności 
N ZOZ " MONAR" 
Ośrodek 
Rehabilitacyjno 
Readaptacyjny dla 
Dzieci i MłodzieŜy* 

80-298 Gdańsk 
ul. Agrarna 2 
tel. (058) 349-49-54 
telefax: (058) 349-46-90 
tcmatarnia@post.pl 
kier. Jolanta 
Łazuga-Koczurowska 

Liczba miejsc 50 
• Ośrodek przyjmuje osoby do 20 r.Ŝ. 
• Ośrodek jest koedukacyjny 
• Programy rehabilitacyjny 7-12 i 12-24 mies.  
• Model pracy placowki oparty jest na 

załoŜeniach społeczności terapeutycznej i 
autorski program Jolanty Łazugi-
Kaczurowskiej –“ Odnaleźć Siebie” 

• Leczenie somatyczne  
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna poza i na terenie ośrodka , na 

poziomie szkoły podstawowej , gimnazjalnej , 
ponadgimnazjalnej  

NZOZ "Mrowisko" 
MłodzieŜowy 
Ośrodek 
Terapeutyczny  * 
 

81-00 Sopot  
al. Niepodległości 817 a 
tel. (058) 550-26-69  
fax.(058) 550-34-77 
Mrowisko2@onet.pl 
Dyr. Jolanta  
Łazuga-Koczurowska 

Liczba miejsc :15 
• Placówka przyjmuje osoby w wieku14-19 lat 
• Ośrodek jest koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 7-12 mies. 

(średnioterminowy) 
• Model pracy placówki oparty jest na 

załoŜeniach społeczności terapeutycznej 
• Leczenie somatyczne  
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
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• Psychoterapia indywidualna dla rodzin  osób 
uzaleŜnionych 

• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 
uzaleŜnionych 

• Psychoterapia grupowa dla osób 
uzaleŜnionych  

• Nauka szkolna na terenie ośrodka i poza , na 
poziomie szkoły podstawowej , gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej 

Ośrodek 
Resocjalizacji 
Stowarzyszenia 
"Solidarni Plus" 

Województwo: Pomorskie 
Powiat: Słupsk 
Gajki 3 
Kod: 76-206 skr. Poczt. 
301 
Tel/fax: (059) 814-12-55 
Kier. Sławomir Kulig 

Liczba miejsc: 30 
• Placówka przyjmuje osoby od 18 r.Ŝ. 
• Ośrodek jest koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 12-24 mies. 

(długoterminowe) 
• Model pracy placówki oparty jest na 

załoŜeniach społeczności terapeutycznej 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna poza terenem  ośrodka , na 

poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i 
wyŜszej 

• Placówka udziela pomocy psychosocjalnej  
osobom zakaŜonym wirusem HVI , 
znajdującym się w cięŜkiej sytuacji 
Ŝyciowej 

Chrześcijański 
Ośrodek Dla Osób 
UzaleŜnionych 
“TEEN 
CHALLENGE” 

77-203 Dretyń 
powiat: Bytów 
gmina: Trzebielino 
ul. Broczyna 11 
tel. (059) 858-16-60 
fax. (059) 858-16-88 
tcpoland@poczta.wp.pl 
www.teenchallenge.pl 
dyr.  Z. Urbaniak 
 
 

Liczba miejsc: 24 
• Przyjmowani pacjenci od 18 do 35 roku 
Ŝycia 

• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 12-24 mies. 
• Model pracy placówki oparty jest na 

załoŜeniach chrześcijańskiego systemu 
wartości 

• Leczenie somatyczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
Wojewódzkie 
Centrum Leczenia 
UzaleŜnień w 
Zapowiedniku* 

Powiat Starogard Gdański 
Gmina Skarszewy 
83-250 Skaryszewy 
tel./fax: (0-58) 588-25-45 

Liczba miejsc: 30 
• Ośrodek przyjmuje osoby   od 16 r.Ŝ 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Ośrodek przyjmuje matki uzaleŜnione wraz z 
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dyr. Barbara Karaczyńska  ich dziećmi 
• Program rehabilitacyjny  trwa  12-24 

miesięcy(długoterminowy) 
• Model pracy placowki oparty jest na 

załoŜeniach społeczności terapeutycznej 
• Leczenie somatyczne  
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych (w tym społeczność 
terapeutyczna) 

• Kursy zawodowe 
• Nauka szkolna  na terenie ośrodka , na 

poziomie szkoły ponadgimnazjalnej 
• Na terenie ośrodka odbywają się zajęcia 

sportowe , kursy wspinaczkowe, nauka j. 
Angielskiego , znajduje się siłownia 

SP ZOZ Ośrodek 
Terapii UzaleŜnień 

Powiat Wejherowo 
Gmina Linia  
Wieś SmaŜyno 
SmaŜyno 9 
Tel.  (0-58) 676-82-01 
Fax: (0-58) 676-82-72 
pinoalto@pg.gda.pl 
dyr. Jacek Sękiewicz 

Liczba miejsc: 30 
• Placówka przyjmuje osoby  od 21 
• Ośrodek tylko dla męŜczyzn 
• Program rehabilitacyjny 12-24 miesiące 

(długoterminowy) 
• Model pracy placówki oparty jest na 

załoŜeniach społeczności terapeutycznej 
• Leczenie somatyczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Kursy zawodowe 
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka , na 

poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i wyŜszej 
Ośrodek Readaptacji 
Stowarzyszenia 
Solidarni “Plus” Eko 
“Szkoła śycia “ w 
Wandzinie 
 

Powiat Człuchów  
Gmina Przechlewo 
77-323 Polnica  
Wandzin 1 
tel./fax: (059) 832 34 13 
dyr. Donat Kuczewski 

Liczba miejsc: 110 
• Placówka przyjmuje osoby pełnoletnie 
• Ośrodek  koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny trwaja 7-12 miesięcy  
• Model pracy placówki oparty jest na 

załoŜeniach społeczności terapeutycznej 
• Leczenie somatyczne  
• Leczenie psychiatryczne 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin  osób 

uzaleŜnionych 
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• Psychoterapia grupowa dla osób 
uzaleŜnionych  

• Nauka szkolna poza terenem ośrodka , na 
poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i wyŜszej 

• Pierwszeństwo w przyjęciu do osirodka mają 
osoby zaraŜone wirusem HIV i chorzy na 
AIDS 

 
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności 
Katolicki Ośrodek 
Wychowania i 
Resocjalizacji 
MłodzieŜy * 

43-346 Bielsko-Biała 
ul. Barkowska 167 c 
tel./fax: (033) 816-07-67 
dyr. Ks. Józef Walusiak 

Liczba miejsc: 31 
• Przyjmowani pacjenci od  13 do 18 roku 
Ŝycia 

• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 7-12 mies. 
• Model pracy placowki oparty jest na 

załoŜeniach społeczności terapeutycznej 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna na terenie  , na poziomie 

szkoły gimnazjalnej 
• Przyjmowani są takrze nosiciele wirusa HIV 

Ośrodek 
Rehabilitacji 
MłodzieŜy 
Nieprzystosowanej i 
UzaleŜnionej 
Lekowo 
Specjalistyczny 
Psychiatryczny ZOZ 

43-382 Bielsko-Biała 
ul. Kaszyska 35 
tel. (033) 818-38-35 
ormul@go2.pl 
kier. E. Makówka 

Liczba miejsc: 15 
• Przyjmowani pacjenci od 18 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 7-12 mies. 
• Model pracy placówki oparty jest na 

załoŜeniach społeczności terapeutycznej 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
Katolicki Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wychowawczy  
“Dom Nadziei” * 

41-900 Bytom 
ul. Konstytucji 9 
tel./fax: (032) 286-06-23 
domnadziei@gliwice.opoka
.org.pl 
www.domnadziei.gliwice.o
poka.org.pl 
dyr. Ks. Bogdan Peć 

Liczba miejsc: 24 
Przyjmowani pacjenci od 14 do 18 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 7-12 mies. 
• Model pracy placówki oparty jest na 

załoŜeniach spoleczności terapeutycznej 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne             
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
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• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka , na 

poziomie szkoły podstawowej , gimnazjalnej , 
ponadgimnazjalnej 

Wojewódzki 
Ośrodek 
Psychoterapii 
UzaleŜnień 
Lekowych 

43-502 Czechowice -  
Dziedzice 
Stalmacha 9 
tel. (032) 215-50-05 
kier. Mgr Jarosław Straszny 

Liczba miejsc: 18 
• Przyjmowani pacjenci powyŜej 18 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Przyjmowani pacjenci uzaleŜnieni od 

róŜnych substancji psychoaktywnych (oprócz 
substancji wziewnych) 

• Program rehabilitacyjny 7-12 mies. 
• Model pracy placówki opart jest na 

załoŜeniach spoleczności terapeutycznej 
• Leczenie somatyczne 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych ( 
• Nauka szkolna: poza terenem ośrodka , na  

poziomie szkoły podstawowej , gimnazjalnej , 
ponadgimnazjalnej i wyŜszej 

Częstochowskie 
Towarzystwo 
Profilaktyki 
Społecznej  Ośrodek 
Rehabilitacyjno 
Wychowawczy dla 
MłodzieŜy 
UzaleŜnionej* 
 

42-200 Częstochowa 
ul. Rejtana 7b 
tel. (034) 363-97-57 
tel./fax. (034) 363-97-54 
dyr. Towarzystwa Marzena 
Mroczkowska  
kier. ośrodka Grzegorz 
Dychto 

Liczba miejsc: 30 
• Przyjmowani pacjenci od 13 do 17 roku 
Ŝycia 

• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 12-24 mies. 
• Model pracy placówki opart jest na 

załoŜeniach społeczności terapeutycznej 
• Leczenie somatyczne  
• Leczenie pzychiatryczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna: na terenie (gimnazjum) i 

poza ośrodkiem – na poziomie 
ponadgimnazjalnym 

• Na terenie ośrodka odbywają się zajęcia 
twatralne , plastyczne i fotograficzne 
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Centrum Zdrowia 
Psychicznego i 
Leczenia UzaleŜnień 
-oddział 
psychiatryczny dla 
pacjentów z 
podwójną diagnozą 

44-100 Gliwice 
ul. Dębowa 5 
tel./fax: (032) 270-37-58,  
czpilu@mp.pl 
dyr. Andrzej  
May-Majewski 
 

Liczba miejsc: 27 
• Oddział psychiatryczny dla osób 

uzaleŜnionych z zaburzeniami psychicznymi 
(podwójne diagnozy) 

• Model pracy – społeczność terapeutyczna w 
fazie Entry dla pacjentów z podwójną 
diagnozą 

• Przyjmowani pacjenci od 18 roku Ŝycia 
• Oddział koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny do 2 miesięcy 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Dodatkowo: po hospitalizacji pacjenci 

kontynuują rehabilitację w programie 
średnioterminowym “FAMILIA” 

Centrum Leczenia 
UzaleŜnień 
“FAMILIA” 

44-100 Gliwice 
ul. Huberta 60 
tel./fax. (032) 270-37-58 
czpilu@mp.pl 
familia.gliwice.net.pl 
dyr. Andrzej  
May-Majewski 

Liczba miejsc: 50 
• Przyjmowani pacjenci od 18 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 3-6 mies. , 7-12 

mies. 
• Model pracy placówki oparty jest na 

załozeniach społeczności terapeutycznej 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa osób uzaleŜnionych 
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka , na 

poziomie szkoły podstawowej , gimnazjalnej , 
ponadgimnazjalnej i wyŜszej 

• Po zakończeniu leczenia rehabilitacyjnego 
placówka proponuje pacjentom program 
adaptacyjny w oparciu o hostel i zapewnia 
opiekę ambulatoryjną 

Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny dla 
Osób UzaleŜnionych 
“ Betania” 

42-244 Mstów  
ul. Leśna 13/14  
tel. (034)366-59-96 
tel./fax. (034) 328-40-72 
betania@pro.onet.pl 
kier. bp. Antoni Dlugosz 

Liczba miejsc : 28 
Ośrodek przyjmuje osoby pełnoletnie  
• Przyjmowane są matki uzaleŜnone wraz z 

dziećmi 
• Program rehabilitacyjny : 12-24 mies 
• Model pracy placowki oparty jest na 

zaloŜeniach spoleczności terapeutycznej 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
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• Psychoterapia indywidualna dla osób 
uzaleŜnionycj 

• Psychoterapia dla osob uzaleznionych 
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka na 

poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i 
wyŜszej 

Ośrodek o charakterze katolickim 
 

Wojewódzki 
Ośrodek Leczenia 
UzaleŜnień w 
Pławniowicach 

44-171 Pławniowice 
powiat gliwicki 
gmina Rudziec 
ul. Cmentarna 18 
tel./fax. (032) 230-32-47 
kier. Krzysztof Czekaj 

Liczba miejsc: 25 
• Przyjmowani pacjenci od 18 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny  
• Program rehabilitacyjny 7-12 mies. 
• Model pracy oparty jest na załoŜeniach 

spoleczności terapeutycznej i modelu 
Minnesota 

• Leczenie psychiatryczne                                            
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Kursy zawodowe 
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka na 

poziomie szkoły podstawowej , gimnazjalnej , 
ponadgimnazjalnej , wyŜszej 

• W ośrodku działa program 
postrehabilitacyjny  i psychoedukacyjny dla 
rodzin , pacjenci realizują 
zindywidualizowany program w ramach 
pocedyry Indywidualnych Planów Terapii i 
grup zadaniowych 

Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny 
Stowarzyszenia 
”MONAR” 

42-297 Poraj 
powiat: Częstochowa 
gmina:  Poczesna 
Dębowiec 2 
tel.  (034) 323-45-08 
tel./fax. (034) 324-32-56 
kier. Marek Świderski 

Ilość miejsc: 60 
• Przyjmowani pacjenci od 17 do 45 roku 
Ŝycia 

• Ośrodek koedukacyjny 
• Przyjmuje matki i ojców  uzaleŜnionych  

wraz z dziećmi 
• Program rehabilitacyjny 12-24 miesiące 
• Model pracy placowki oparty jest na 

załozeniach spoleczności terapeutycznej , 
modelu Minnesota , synanon , grup 
terapeutycznych z urazami 

• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 
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uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzinn osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Kursy zawodowe 
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka 
• Na terenie ośrodka działają grupy sportowe 

m, fotograficzne , grupa eko , koło filmowe  
WOJEWÓDZTWO WARMI ŃSKO-MAZURSKIE  

Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności 

NZOZ Ośrodek 
Rehabilitacji 
UzaleŜnień 
“MONAR” 

12-250 Gaudynki 
Powiat Pisz 
Gaudynki 43 
tel./fax: (087) 42-37-226  
gaudynek@free.polbox.co
m 
www.monargaudynki2000.r
epublika.pl 
kier. R. Oszczakiewicz 
 

Liczba miejsc: 35 
• Przyjmowani pacjenci od 18 do 30 roku 
Ŝycia 

• Ośrodek koedukacyjny 
• MoŜliwość pobytu matek uzaleŜnionej wraz 

z dzieckiem 
• Ośrodek nie przyjmuje osób uzaleŜnionych 

od substancji wziewnych 
• Program rehabilitacyjny 12-24 mies. 
• Model pracy placówki opiera się na 

społeczności terapeutycznej 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indyidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych (w tym społeczność 
terapeutyczna) 

• Nauka szkolna poza terenem ośrodka na 
poziomie pozagimnazjalnym 

SP ZOZ Ośrodek 
Rehabilitacji 
UzaleŜnień DOREN  
im. Berty Trusiewicz 

11-600 Węgorzewo 
 wieś RóŜewiec  
tel./fax: (087) 427-60-39 
Tel. Kom. 0-606-118-048 
Dyr. M. Chodubski 
 
 
 
 

Liczba miejsc: 34 
• Przyjmowani pacjenci od 18 roku Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• MoŜliwość przyjęcia matki wraz z dzieckiem 
• Program rehabilitacyjny 12-24 mies. 
• Model pracy placówki oparty jest na 

społeczności terapeutycznej 
• Leczenie psychiatryczne             
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Nauka szkolna  poza terenem ośrodka , na 

poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i wyŜszej 
• Model terapi stosowany w placówce ma 

charakter poznawczo-behawioralny , opiera 
się na działaniach bardziej 
psychoterapeutycznych niŜ wychowawczych , 
w ośrodku nie stosuje się Ŝadnych kar 
doraŜnych a pacjent nie jest do niczego 
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przymuszny . Podstawowym narzędziem 
terapii jest informacja zwrotna 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE  
Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności 
NZOZ Ośrodek 
resocjalizacji 
“MONAR” 

63-313 Chocz 
Powiat pleszewski 
Gmina Chocz 
Nowolipsk 61 
tel./fax: (062) 741-53-02 
monar@post.pl 
kier. Bogusława 
Bączkowska 

Liczba miejsc: 50 
• Przyjmowani pacjenci od 18 do 50 r.Ŝ. 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Ośrodek przyjmuje matki wraz z dziećmi 
• Ośrodek nie przyjmuje osób uzleznionych od 

substancji wziewnych 
• Program rehabilitacyjny 12-14 mies. 
• Model pracy placówki oparty jest na 

załoŜeniach spolecznosci terapeutycznej 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Kursy zawodowe 
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka , na 

poziomie szkoly podstawowej , gimnazjalnej , 
ponadgimnazjalnej , wyŜszej 

Oddział Leczenia 
UzaleŜnień dla 
MłodzieŜy przy Woj. 
Szpitalu  dla 
Nerwowo i 
Psychicznie 
Chorych* 

62-200 Gniezno 
ul. Poznańska 15 
tel.  (061) 423-86-05 wew. 
606 , 607 
fax: (061) 426-11-18 
kier. G. Semik-Schweda 
 

Liczba miejsc: 25 
Placówka przyjmuje osoby w wieku 14-19 lat 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacujny 3-6 mies. 

(krótkoterminowy) 
• Model pracy placowki oparty jest na 

załoŜeniach spoleczności terapeutycznej 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleznionych 
 

Wielkopolskie 
Centrum Pomocy 
Bliźniemu Monar – 
Markot NZOZ z 
siedzibą w 
Roznowicach filia w 
Pile 

64-920 Piła  
al. Niepodległości 135 
tel. (067) 215-22-50 
kier. I. Stefaniak 
 

Liczba miejsc: 25 
• Placówka przyjmuje osoby od 18 do 40r.Ŝ. 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Ośrodek przyjmuje matki wraz z dziećmi 
• Program rehabilitacyjny: 12-24 mies. 
• Model pracy placówki oparty jest na 

załoŜeniach spolecznosci terapeutycznej 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne 
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• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób 
uzaleŜnionych 

• Psychoterapia indywidualna dla osób 
uzaleŜnionych 

• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 
uzaleŜnionych 

• Psychoterapia grupowa dla osób 
uzaleŜnionych  

• Nauka szkolna - poza terenem ośrodka , na 
poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i wyŜszej 

 
 

N ZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny 
“MONAR” 

64-610 Rogoźno 
powiat Oborniki Wlk. 
RoŜnowice 34 
tel./fax: (067) 261-08-52 
kier. Robert Humski 
 

Liczba miejsc: 50 
• Przyjmowani pacjenci od 17 do 50 roku 

Ŝycia 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Ośrodek przyjmuje matki wraz z dziećmi 
• Program rehabilitacyjny: 7-12 mies.,12-24 

mies. 
• Model pracy – społeczność terapeutyczna 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna - poza terenem ośrodka ( na 

poziomie gimnazjalnym, 
ponadgimnazjalnym, wyŜszym) 

• Dodatkowo: dramaterapia, warsztaty 
artystyczne, hipoterapia ( placówka posiada 
21 koni) 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE  
Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności 
Ośrodek 
Rehabilitacyjno –
Postresocjalizacyjny  

76-020 DarŜewo 
DarŜewo 6 
Tel. (0-94) 316-80-88 
Tel./fax (0-94) 318-37-95 
kier. Marek Chaciej 
 

Liczba miejsc w ośrodku :30 
• Ośrodek przyjmuje osoby w wieku 22-45 lat 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny trwa 12-24 

miesięcy(długoterminowy) 
• Metoda pracy placówki oparta jest na 

społeczności terapeutycznej 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych (w tym społeczność 
terapeutyczna) 

• Kursy zawodowe 
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka , na 

poziomie ponadgimnazjalnym 
• Wszyscy pacjenci są objęci dodatkowym  

programem terapeutycznym  i uczestniczą  w 
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prowadzonych grupach, zajęcia te odbywają 
się w formie : wykładów , ćwiczeń , 
psychoedukacji , warsztatów i treningów 

NZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny 
Stowarzyszenia 
Pomoc Nieuleczalnie 
Chorym i 
Bezdomnym  
"PRO BONO" 

78-400 Gałowo 
Gmina Szczecinek 
Gałowo 24  
tel.  (094) 372-73-37 
tel. Kom. 0-608-028-973 
dyr.  Stanisław Karoliński 

Ilość miejsc: 25 
• Ośrodek przyjmuje osoby pełnoletnie 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Ośrodek przyjmuje matki uzaleŜnione wraz z 

ich dziećmi 
• Program rehabilitacyjny trwa 7-12 miesięcy 

(średnioterminowy) 
• Model pracy placówki oparty jest na 

społecznosci terapeutycznej 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleznionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapiagrupowa dla osób 

uzaleŜnionych 
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka, na 

poziomie ponadgimnazjalnym 
NZOZ “MONAR” 73-150 wieś Grabowo   

Gmina Łobez  
Grabowo 1 
Telefax: (0-91)397-50-00 
kier. W. Janiszewska  

Ilość miejsc: 40 
• Ośrodek przyjmuje osoby w wieku 20-26lat 
• Ośrodek koedukacyjny 
• Ośrodek nie przyjmuje osób uzaleŜnionych 

od substancji wziewnych i halycunogennych 
• Program rehabilitacyjny 12-24 miesięcy 

(długoterminowy) 
• Model placówki oparty jest na społeczności 

terapeutycznej 
• Leczenie somatyczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleznionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych (w tym społeczność 
terapeutyczna) 

• Kursy zawodowe 
• Nauka szkolna poza terenem ośrodka na 

poziomie ponadgimnazjalnym i wyŜszym 
NZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno -
Readaptacyjny “ 
MONAR” 
w Kamieniu 
Rymańskim* 

78-125 Rymań  
Kamień Rymański 5 
Tel. (094) 358-32-49 
Fax. (094)358-33-91 
kamrym@poczta.onet.pl 
kier. B. Gremblewska 

Liczba miejsc:32 
• Przyjmowani pacjenci od 14 do 18 roku 
Ŝycia 

• Ośrodek koedukacyjny 
• UzaleŜnienia od róŜnych substancji 

psychoaktywnych,   
• Program rehabilitacyjny 7-12 mies. 
• Model pracy placówki oparty jest na 

załoŜeniach społecznosci terapeutycznej 
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• Leczenie somatyczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna: na terenie ośrodka i poza 

terenem ośrodka , na poziomie szkoły 
podstawowej , gimnazjalnej , 
ponadgimnazjalnej 

PTZN Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny dla 
MłodzieŜy w 
Brzezince* 

78-552 Kulczewo 
powiat: Drawsko Pom. 
Gmina: Czaplinek 
tel.  (094) 375-89-17 
dyr. Mgr Henryk Raby 

Liczba miejsc: 45 
Przyjmowani pacjenci od 8 do 17 roku Ŝycia 
• Ośrodek przyjmuje tylko męŜczyzn 
• Kryteria przyjęcia zaleŜne od substancji 

uzaleŜniającej: substancje wziewne , środki 
pobudzające 

• Program rehabilitacyjny 12-24 mies. 
• Model pracy placówki oparty jest na 

załoŜeniach społeczności terapeutycznej 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Nauka szkolna na  terenie ośrodka, na 

poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej 
• Podstawową formą terapii jest terapia 

edukacyjna , na rerenie ośrodka istnieje zespół 
szkół, proadzone są zajęcia sportowo-
relaksacyjne oparte o funkcjonujący od 5 lat 
Uczniowski Klub Sportowy 

NZOZ 
Stowarzyszenia 
“MONAR” w 
Babigoszczy 
Ośrodek Terapii i 
Rehabilitacji dla 
osób uzaleŜnionych* 

72-122 Łoźnica 
gmina Przybierów 
powiat Goleniów 
Babigoszcz 19 
tel./fax: (091) 418-93-60 
osrodek.babigoszcz@mona
r.org    
kier. Piotr Pakuła 
 

Liczba miejsc: 40 
• Przyjmowani pacjenci: od 15 do 20 roku 
Ŝycia 

• Ośrodek koedukacyjny 
• Program rehabilitacyjny 7-12 miesięcy 
• Model pracy placówki oparty jest na 

załoŜeniach społeczności terapeutycznej 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Poradnictwo dla osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleznionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych (w tym społeczność 
terapeutyczna) 

• Nauka szkolna-poza terenem ośrodka , na 
poziomie szkoły podstawowej ,gimnazjalnej , 
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ponadgimnazjalnej i wyŜszej 
 

NZOZ "MONAR" 
Ośrodek 
Rehabilitacyjny w 
Marianówku* 

Powiat Kołobrzeg 
Gmina Siemyśl 
Wszemierzyce 1 
78-123 
tel./fax. (094) 351-25-63 
tel. (094)351-22-70 
marianówek@o.2.pl 
kier. Aleksandra Śniegula 

Liczba miejsc: 75 
Przyjmowani pacjenci od 16 do 25 r.Ŝ. 
• Ośrodek koedukacyjny 
• MoŜliwość pobytu matek uzaleŜnionych 

wraz z dziećmi 
• Ośrodek nie przyjmuje uzaleŜnionych od 

substancji wziewnych 
• Program rehabilitacyjny 7-12 mies. 
• Model pracy placówki oparty jest na 

załoŜeniach społeczności terapeutycznej 
• Leczenie somatyczne 
• Leczenie psychiatryczne 
• Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŜnionych 
• Psychoterapia indywidualna dla osób 

uzaleŜnionych 
• Psychoterapia grupowa dla osób 

uzaleŜnionych  
• Kursy zawodowe 
• Nauka szkolna - poza terenem ośrodka , na 

poziomie  szkoły podstawowej , gimnazjalnej 
, ponadgimnazjalnej, wyŜszej 

 
 

 


