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WWW  
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1 Bielsko-Biała 

Katolicki Ośrodek Wychowania  
i Resocjalizacji Młodzieży Fundacji 
Zapobiegania i Resocjalizacji 
„Nadzieja" 

ul. Barkowska 167 c 
43-346 Bielsko-Biała  

 Placówka stacjonarna – Ośrodek 
Terapii Uzależnień "Nadzieja" (NFZ) 

 Ośrodek Krótkoterminowej Terapii 
Uzależnień (płatny) 

 CANDIS – krótkoterminowy program 
terapeutyczny dla osób mających 
problemy z powodu używania 
marihuany lub haszyszu, 

 FreD goes net – program dla 
nieuzależnionych, 

 Hostel Postrehabilitacyjny. 

 dla osób w wieku 
13-18 lat 

 Hostel dla 
młodzieży do 21 
roku życia 

 osoby powyżej 
16 roku życia 

(CANDIS)  

 osoby w wieku 
14-21 lat (FreD 

goes net) 

 tel.: 33/ 816-07-67 

 fax: 33/ 816-07-67  

www.nadzieja.bielsko.pl 

osrodek@nadzieja.bielsk
o.pl  

2 Bielsko-Biała 

Ośrodek Rehabilitacyjny dla 
Uzależnionych od Substancji 
Psychoaktywnych „Wapienica” 

ul. Kaszyska 35 
43-382 Bielsko-Biała 

 Placówka stacjonarna  
Specjalistycznego Psychiatrycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-
Białej 

 dla osób 
pełnoletnich 

 tel./fax: 33/ 818-38-35 

www.wapienica.blogspot.
com 

wapienica@o2.pl 

3 Bytom 

Katolicki Ośrodek „Dom Nadziei” 
Fundacja „Dom Nadziei” 

ul. Konstytucji 9 
41-900 Bytom  

 Ośrodek stacjonarny i całodobowy 
oddział terapii i rehabilitacji dla 
młodzieży uzależnionej od substancji 
psychoaktywnych, w tym z podwójną 
diagnozą (zaburzenia typu 

schizofrenii, zaburzenia afektywne, 
zaburzenia nerwicowe oraz inne) 

 dla osób w wieku  
14-21 lat 

 tel.: 32/ 286-06-23 lub 
32/ 387-15-87 wew. 21  
w dni powszednie  
w godz.: 8.00-15.30. 

www.domnadziei.pl 

biuro@domnadziei.pl   

4 
Czechowice 
-Dziedzice 

Ośrodek Rehabilitacyjny dla 
Uzależnionych od Substancji 
Psychoaktywnych „Straszny Dwór” 

ul. Stalmacha 9 
43–502 Czechowice-Dziedzice 

 Ośrodek stacjonarny leczący osoby 
uzależnione od narkotyków.  
Placówka nie przyjmuje osób 
uzależnionych od środków wziewnych 
(kleje, rozpuszczalniki), z podwójną 
diagnozą, wymagających zażywania 
silnych leków psychotropowych. 

 dla osób  
od 20 roku życia 

 tel. 32/ 215-50-05  
w godz.: 9.30-14.00 

www.osrodekczechowice
.blogspot.com 

osrodek9@o2.pl   

osrodekczechowice@gm
ail.com 

http://www.nadzieja.bielsko.pl/
mailto:osrodek@nadzieja.bielsko.pl
mailto:osrodek@nadzieja.bielsko.pl
http://www.wapienica.blogspot.com/
http://www.wapienica.blogspot.com/
http://www.domnadziei.pl/
mailto:biuro@domnadziei.pl
http://www.osrodekczechowice.blogspot.com/
http://www.osrodekczechowice.blogspot.com/
mailto:osrodek9@o2.pl
mailto:osrodekczechowice@gmail.com
mailto:osrodekczechowice@gmail.com
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5 Częstochowa 

Młodzieży Ośrodek Leczenia 
Uzależnień Częstochowskiego 
Towarzystwa Profilaktyki Społecznej 

ul. Rejtana 7b 
42-200 Częstochowa  

 Ośrodek stacjonarny świadczący 
terapię długoterminową 9-12 
miesięczną dla młodzieży uzależnionej 
od substancji psychoaktywnych 

 dla osób w wieku  
13-19 lat 

 tel./fax: 34/ 363-97-57 
(całodobowo) 

 tel.: 730-483-874  
(w godz.: 8.00-20.00)  

www.cztps.eu 

osrodek@cztps.eu 

6 Częstochowa 

Oddział Dzienny NZOZ Ośrodka 
Profilaktyczno-Społecznego dla 
Uzależnionych i ich Rodzin 
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci Uzależnionych „Powrót z U" 
Oddział w Częstochowie 

ul. Wiolinowa 1 
42-200 Częstochowa  

 Porady i konsultacje, wykonanie 
testów, pomoc w uzyskaniu miejsca  
w ośrodkach, skierowania do szpitala 
na detoksykację. 

 Terapia: grupowa, indywidualna,  
rodzin 

 dla młodzieży 
 tel.: 34/ 324-60-97 

 tel.: 508 355 024  

www.powrotzu.bigduo.pl 

powrotzu@bigduo.pl 

7 Gliwice 

Centrum Leczenia Uzależnień 
Górnośląskiego Stowarzyszenia 
„FAMILIA" 

ul. Huberta 60 
44-100 Gliwice  

 Centrum Zdrowia Psychicznego  
i Leczenia Uzależnień Familia Sp.  
z o.o. (Dębowa) w tym:  

 oddział terapii uzależnienia  
od substancji psychoaktywnych  
z zaburzeniami psychicznymi 
(podwójne diagnozy); 

 oddział detoksykacyjny od substancji 
psychoaktywnych 

 oddział dzienny terapii uzależnienia 
od substancji psychoaktywnych. 

 Centrum Leczenia Uzależnień 
Górnośląskiego Stowarzyszenia 
Familia (Huberta) – oddział terapii 
uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych. 

 Hostel Górnośląskiego 

Stowarzyszania FAMILIA (Dolna Wieś) 
dla osób uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych.  

 dla osób 
pełnoletnich 

 tel.: 32/ 231-86-15  

 tel./fax: 32/ 270-37-58  

www.familia.org.pl 

czpilu@mp.pl  

http://www.cztps.eu/
mailto:cztps@wp.pl
http://www.powrotzu.bigduo.pl/
mailto:powrotzu@bigduo.pl
http://www.familia.org.pl/
mailto:czpilu@mp.pl
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8 Lubliniec 

Wojewódzki Szpital 
Neuropsychiatryczny im. E. Cyrana  

ul. Grunwaldzka 45 
42-700 Lubliniec  

 Oddział Psychiatryczny dla Dzieci  
i Młodzieży; 

 Oddział psychiatryczny ogólny 07  
z pododdziałem detoksykacyjnym. 

 dla dzieci  
i młodzieży 

 tel.: 34/ 353-29-11  

www.wsnlc.pl 

wsnlc@gazeta.pl  

9 Mstów 

Ośrodek Rehabilitacyjno-
Readaptacyjny dla Osób 
Uzależnionych „Betania" 
Archidiecezja Częstochowska  

ul. Leśna 13/14 
42-244 Mstów  

 Placówka  stacjonarna z programem 
długoterminowym. 

 dla osób 
pełnoletnich 

 tel./ fax: 34/ 328-40-72  

www.facebook.com/beta
nia.terapia  

kontakt@osrodekbetania.
pl 

betania2@interia.pl 

10 Pławniowice 

NZOZ Zakład Lecznictwa 
Odwykowego „Szansa" 
Stowarzyszenia Promocji Zdrowia 
i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa” 

ul. Cmentarna 18 
44-171 Pławniowice  

 Placówka stacjonarna  z programem 
długoterminowym, 

 Program readaptacji społecznej 
(mieszkania readaptacyjne, grupa 

nawrotów, aktywizacja zawodowa), 

 Profilaktyka uzależnień. 

 dla osób 
pełnoletnich 

 tel./fax: 32/ 230-32-47  

www.nzozszansa.pl 

biuro@nzozszansa.pl  

11 
Dębowiec 

Poraj 

Ośrodek Leczenia, Terapii  
i Rehabilitacji Uzależnień w Dębowcu 
Stowarzyszenia MONAR 

ul. Dębowiec 2 
42-360 Poraj 

 Placówka stacjonarna  z programem 
długoterminowym, 

 Readaptacja społeczna. 

 dla osób, które 
ukończyły 18 rok 
życia 

 tel.: 34/ 323-45-08 

www.monar.com.pl 

biuro@monar.com.pl  

http://www.wsnlc.pl/
mailto:wsnlc@gazeta.pl
http://www.facebook.com/betania.terapia
http://www.facebook.com/betania.terapia
mailto:kontakt@osrodekbetania.pl
mailto:kontakt@osrodekbetania.pl
mailto:betania2@interia.pl
http://www.nzozszansa.pl/
mailto:biuro@nzozszansa.pl
http://www.monar.com.pl/
mailto:biuro@monar.com.pl
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12 Zabrze 

SPZOZ Ośrodek Profilaktyki  
i Leczenia Uzależnień  

Park Hutniczy 6 
41-800 Zabrze  

 Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia 
od Środków Psychoaktywnych 
„Strych”, w tym grupy dla dorosłych 
oraz dla młodzieży, 

 CANDIS – krótkoterminowy program 
terapeutyczny dla osób mających 
problemy z powodu używania 
marihuany lub haszyszu, 

 FreD goes net – program dla 
nieuzależnionych. 

 dla dorosłych 

 dla osób w wieku 
15-18 lat 

 osoby powyżej 
16 roku życia 

(CANDIS)  

 osoby w wieku 
14-21 lat (FreD 

goes net) 

 tel. 32/ 271-84-42, 
 32/ 278-11-99  

 fax: 32/ 278 11 99 
wew. 104 

 (CANDIS) 608 289 332 

www.opilu.pl 

opilu@opilu.pl  

LISTA ŚWIADCZEŃ. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE 
UZALEŻNIEŃ.  
Narodowy Fundusz Zdrowia. Śląski Oddział Wojewódzki  
w Katowicach 

http://www.nfz-katowice.pl/?a=gdzie_sie_leczyc&k0=gdzie-sie-
leczyc&k1=wyszukiwanie-wg-uslug&s=lista_swiadczen&id_r=6  

WYSZUKIWARKA PLACÓWEK W BAZIE DANYCH  
KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii 

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473  

http://www.opilu.pl/
mailto:opilu@opilu.pl
http://www.nfz-katowice.pl/?a=gdzie_sie_leczyc&k0=gdzie-sie-leczyc&k1=wyszukiwanie-wg-uslug&s=lista_swiadczen&id_r=6
http://www.nfz-katowice.pl/?a=gdzie_sie_leczyc&k0=gdzie-sie-leczyc&k1=wyszukiwanie-wg-uslug&s=lista_swiadczen&id_r=6
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473

