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1 

Abstynenci 
potrafisz powiedzieć nie? 
 
Internetowy Serwis 

Abstynentów Od Alkoholu 

http://abstynenci.pl/ 

Serwis jest poświęcony grupie 

społecznej w Polsce, która wbrew 

tradycjom postanowiła obrać inny styl 

życia i powstrzymać się od spożywania 

napojów alkoholowych, nawet na 

specjalnych okazjach. 

2 

 
 
ALKOHOLIZM  
I NARKOMANIA 
 
Kwartalnik wydawany przez 
Instytut Psychiatrii 
i Neurologii 

http://www.ain.ipin.edu

.pl/o-czasopismie.html 

Pismo adresowane jest do osób 

zajmujących się badaniami nad 

substancjami psychoaktywnymi,  

do praktyków, pracujących  

na tym polu i do wszystkich 

zainteresowanych problematyką 

alkoholizmu i narkomanii. 

3 

dopalacze.pl 
 
Portal dotyczaącyu problemów 
z narkotykmi / nowymi 
narkotykami / dopalaczami 

https://dopalaczeinfo.p

l/ 

Portal zawiera informacje dotyczące 

uzależnień i możliwości uzyskania 

pomocy w zakresie problemów  

ze środkami psychoaktywnymi. 

4 
 

 
Instytut Psychologii Zdrowia 
Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego 

http://www.psychologi

a.edu.pl/ 

Nowości w Obserwatorium 

psychologicznym; Tygodniowy 

przegląd publikacji zagranicznych. 

5  
 
Instytut Matki i Dziecka 

http://www.imid.med.pl

/pl/do-pobrania 

 
Badania w Polsce prowadzone  
zgodnie z metodą Health  Behaviour  
 in  School-aged  Children (HBSC).  
Raporty z badań Zdrowie i Zachowania 
Zdrowotne młodzieży szkolnej  
w Polsce na tle wybranych  zawierają 
m. in. zagadnienia: Palenie tytoniu; 
Picie alkoholu; Używanie marihuany 
/haszyszu przez młodzież 15-letnią; 
Zachowania seksualne młodzieży  
15-letniej; Przemoc w szkole (bullying); 
Cyberprzemoc. 
 

http://abstynenci.pl/
http://www.ain.ipin.edu.pl/o-czasopismie.html
http://www.ain.ipin.edu.pl/o-czasopismie.html
https://dopalaczeinfo.pl/
https://dopalaczeinfo.pl/
http://www.psychologia.edu.pl/
http://www.psychologia.edu.pl/
http://www.imid.med.pl/pl/do-pobrania
http://www.imid.med.pl/pl/do-pobrania
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Instytut Psychiatrii  
i Neurologii  
Zakład Badań  
nad Alkoholizmem 
i Toksykomaniami 
 

http://www.ipin.edu.pl/

nauka/zaklady-

naukowe/zaklad-

badan-nad-

alkoholizmem-i-

toksykomanami/ 

Główne kierunki badawcze: 
Konsumpcja alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych oraz 
rozpowszechnienie problemów 
związanych z piciem i używaniem 
narkotyków. Społeczno-kulturowy 
kontekst używania substancji 
psychoaktywnych.  
Polityka wobec alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych 

7  
 
Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii 

http://www.narkomania

.gov.pl/portal 

Zapobieganie narkomanii; 

Epidemiologia; Profilaktyka; Leczenie; 

Certyfikacja; Raporty 

8  
 
Krajowe Centrum do spraw 
AIDS. Agenda Ministra 
Zdrowia 

http://www.aids.gov.pl/

misja/  

Zapobieganie HIV/AIDS; 

Koordynowanie zadań mających 

 na celu zapobieganie HIV 

i zwalczanie AIDS, przy uwzględnieniu 

najnowszych trendów 

epidemiologicznych w naszym kraju  

i w regionie oraz aktualnych potrzeb 

społecznych 

9 

 
 
Regionalny Ośrodek 
Metodyczno-Edukacyjny 
„Metis” w Katowicach 
 

https://www.metis.pl/   

Jednostka oświaty Samorządu 

Województwa Śląskiego akredytowana 

przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 

Kompleksowe doskonalenie 

zasadniczych umiejętności: 

dydaktycznych, wychowawczych 

i doradczych. Misją placówki  jest 

doskonalenie kadry oświatowej 

województwa śląskiego w tych trzech 

obszarach oraz w rozwoju osobistym, 

ekspresji twórczej, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

i logopedycznej czy też technologii 

informacyjnej.  

http://www.ipin.edu.pl/nauka/zaklady-naukowe/zaklad-badan-nad-alkoholizmem-i-toksykomanami/
http://www.ipin.edu.pl/nauka/zaklady-naukowe/zaklad-badan-nad-alkoholizmem-i-toksykomanami/
http://www.ipin.edu.pl/nauka/zaklady-naukowe/zaklad-badan-nad-alkoholizmem-i-toksykomanami/
http://www.ipin.edu.pl/nauka/zaklady-naukowe/zaklad-badan-nad-alkoholizmem-i-toksykomanami/
http://www.ipin.edu.pl/nauka/zaklady-naukowe/zaklad-badan-nad-alkoholizmem-i-toksykomanami/
http://www.ipin.edu.pl/nauka/zaklady-naukowe/zaklad-badan-nad-alkoholizmem-i-toksykomanami/
http://www.narkomania.gov.pl/portal
http://www.narkomania.gov.pl/portal
http://www.aids.gov.pl/misja/
http://www.aids.gov.pl/misja/
https://www.metis.pl/
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=1
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Ministerstwo Zdrowia 

http://www.mz.gov.pl/ 

System ochrony zdrowia 

– jak funkcjonuje; Leczenie;  

Zdrowie i profilaktyka; Leki 

10 

 
 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Śląski Oddział Wojewódzki w 
Katowicach 

http://www.nfz-

katowice.pl/?a=gdzie_

sie_leczyc&k0=gdzie-

sie-

leczyc&k1=wyszukiwa

nie-wg-

uslug&s=lista_swiadcz

en&id_r=6 

Opieka psychiatryczna i leczenie 

uzależnień. Świadczenia 

w województwie śląskim 

11  
 
NARKOTYKI.PL 

http://www.narkotyki.pl

/  

W serwisie można znaleźć informacje  

o problemach związanych  

z uzależnieniem od środków 

psychoaktywnych, używek  

i o uzależnieniach behawioralnych 

oraz dowiedzieć się, gdzie zwrócić się  

o pomoc.  Katalog placówek 

terapeutycznych. 

12 
 

 
Portal Organizacji 
Pozarządowych 

http://www.ngo.pl/ 

 

Wiele cennych informacji przydatnych 

zarówno organizacjom pozarządowym 

jak i osobom realizujących zadania  

w obszarze profilaktyki i rozwiazywania 

problemów uzależnień. 

 

13 
 

 
NIEBIESKA LINIA 
Dwumiesięcznik poświęcony 
problematyce przemocy 

http://www.niebieskalin

ia.pl/pismo/ 

Wydawany przez Instytut Psychologii 

Zdrowia PTP, jest periodykiem 

poświęconym psychologicznym 

 i prawnym zagadnieniom związanym  

z przemocą interpersonalną, 

w tym: w rodzinie, szkole, grupach 

rówieśniczych, relacjach partnerskich, 

wobec dzieci, osób starszych, 

niepełnosprawnych. 

http://www.mz.gov.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.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.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.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.narkotyki.pl/
http://www.narkotyki.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.niebieskalinia.pl/pismo/
http://www.niebieskalinia.pl/pismo/
http://www.ngo.pl/
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Portal  Norberta, który jest 
alkoholikiem 
 

http://koalkoholizm.pl/ 

Strona zawiera wiele przydatnych 

informacji o problemach  związanych 

z uzależnieniem i podmiotach 

udzielających pomocy oraz dane 

kontaktowe grup samopomocowych    

15 
 

 
Ogólnopolskie Pogotowie  
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” 

https://www.niebieskali

nia.pl/ 

Placówka Instytutu Psychologii 

Zdrowia Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego – realizuje zadania  

w szeroko pojętym zakresie 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie i edukacji w tym obszarze. 

16 

 
Ogólnopolski System 
Informacji Abstynenckiej OSIA 

http://krajowarada.pl/o

sia/ 

Baza adresowa zawiera: PARPA;  

Sieć lecznictwa odwykowego;  

Szkody i uzależnienie; Młodzież  

i alkohol; Wspólnoty AA; Al-Anon 

i Al.-Ateen; Grupy wsparcia DDA; 

Alkoholizm to choroba; Instytut 

Psychologii Zdrowia; Niebieska Linia; 

Certyfikowani specjaliści; Certyfikowani 

specjaliści profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

17 
 

 
Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

http://www.parpa.pl/ 

Inicjowanie i doskonalenie działań 

związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych w Polsce oraz pomoc 

i współdziałanie z organizacjami 

pozarządowymi i administracją 

samorządową, ustawowo zobowiązaną  

do realizowania programów 

profilaktycznych i naprawczych  

w społecznościach lokalnych 

http://koalkoholizm.pl/
https://www.niebieskalinia.pl/
https://www.niebieskalinia.pl/
http://krajowarada.pl/osia/
http://krajowarada.pl/osia/
http://www.parpa.pl/
https://niepijemy.pl/
http://krajowarada.pl/osia/
http://www.parpa.pl/
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Komenda Wojewódzka Poliocji 
w Katowicach 

https://slaska.policja.g

ov.pl/kat/prewencja/gd

zie-szukac-

pomocy/266173,Prze

moc-w-rodzinie.html  

Baza osób nadzorujących  

lub koordynujących działania Policji 

w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w garnizonie śląskim 

19 

 
 
Poradnia Internetowa  
dla osób zagrożonych 
uzależnieniem od narkotyków, 
uzależnionych i ich bliskich 

www.narkomania.org.

pl 

Serwis pomocowy adresowany  

do osób poszukujących informacji  

i pomocy w zakresie problematyki 

narkomanii 

20 

 
 
PROFNET  
– działania na rzecz 
efektywnej profilaktyki 

http://www.profnet.org.

pl/ 

Celem portalu jest zwiększenie 

efektywności profilaktyki prowadzonej  

w Polsce, przez upowszechnienie 

dobrych praktyk i wiedzy o 

skutecznych oddziaływaniach. 

21 

 

 
 
REMEDIUM 
Miesięcznik. Profilaktyka 
problemowa i promocja 
zdrowia psychicznego 

http://www.remedium-

psychologia.pl/ 

Ideą czasopisma jest promowanie 

integralnego podejścia do profilaktyki 

zachowań problemowych dzieci i 

młodzieży w kontekście zagrożeń  

dla ich zdrowia i prawidłowego 

rozwoju. 

22 
 

 
Serwis Informacyjny 
NARKOMANIA 
Kwartalnik  

http://sin.praesterno.pl/ 

Pismo porusza problematykę 

profilaktyki i leczenia uzależnień  

od środków psychoaktywnych oraz 

uzależnień behawioralnych 

Publikowanie najnowszych danych 

epidemiologicznych, raportów z badań, 

przedsięwzięć inicjowanych przez 

organizacje rządowe i pozarządowe. 

https://slaska.policja.gov.pl/kat/prewencja/gdzie-szukac-pomocy/266173,Przemoc-w-rodzinie.html
https://slaska.policja.gov.pl/kat/prewencja/gdzie-szukac-pomocy/266173,Przemoc-w-rodzinie.html
https://slaska.policja.gov.pl/kat/prewencja/gdzie-szukac-pomocy/266173,Przemoc-w-rodzinie.html
https://slaska.policja.gov.pl/kat/prewencja/gdzie-szukac-pomocy/266173,Przemoc-w-rodzinie.html
https://slaska.policja.gov.pl/kat/prewencja/gdzie-szukac-pomocy/266173,Przemoc-w-rodzinie.html
http://www.narkomania.org.pl/
http://www.narkomania.org.pl/
http://www.profnet.org.pl/
http://www.profnet.org.pl/
http://www.remedium-psychologia.pl/
http://www.remedium-psychologia.pl/
http://sin.praesterno.pl/
http://www.narkomania.org.pl/
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23 

 

 
Śląski Urząd Wojewódzki w 
Katowicach 
 
Pomoc Społeczna i Piecza 
Zastępcza 
 
 

http://bip.katowice.uw.

gov.pl/pomoc/index.ht

ml  

− Placówki pomocy społecznej 

− Piecza zastępcza 

− Programy pomocowe 

− Bezdomność 

− Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 

− Urzędy pracy 

− Fundusz Solidarnościowy 

24 

 
Śląski Urząd Wojewódzki w 
Katowicach 
 
Zdrowie 
 

 

http://bip.katowice.uw.

gov.pl/zdrowie/index.ht

ml  

− Realizacja Programu HIV/AIDS 

− Wojewódzki Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności 

− Wojewódzka Rada do spraw 

Potrzeb Zdrowotnych 

− Mapa Potrzeb Zdrowotnych 

− Priorytety dla regionalnej polityki 

zdrowotnej 

25  
 
ŚWIAT PROBLEMÓW 

http://www.swiat-

problemow.pl/ 

Miesięcznik wydawany z myślą  

o wszystkich tych, którzy  

są zaangażowani w profilaktykę 

i pomoc osobom uzależnionym 

oraz rozwiązywanie problemów 

uzależnień. 

26  
 
TERAPIA UZALEŻNIENIA  
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA 
Dwumiesięcznik 

http://www.tuiw.pl/ 

Celem pisma jest wspomaganie 

rozwoju zawodowego 

psychoterapeutów pracujących  

z osobami uzależnionymi od alkoholu, 

narkotyków oraz innych uzależnień. 

Adresatami są profesjonaliści 

zajmujący się leczeniem uzależnień. 

27 

 
 
The European Monitoring 
Centre for Drugs 
and Drug Addiction 
(EMCDDA) 

http://www.emcdda.eu

ropa.eu/ 

The European Monitoring Centre for 

Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).  

Portal Europejskiego Centrum 

Monitoringu Narkotyków i Narkomanii  

z siedzibą w Lizbonie 

http://bip.katowice.uw.gov.pl/pomoc/index.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/pomoc/index.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/pomoc/index.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/pomoc/Placwki_pomocy_spoecznej.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/pomoc/Piecza_zastepcza.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/pomoc/Programy_pomocowe.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/pomoc/Bezdomnosc.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/pomoc/SFWON.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/pomoc/SFWON.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/pomoc/urzedypracy.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/pomoc/FS2020.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/zdrowie/index.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/zdrowie/index.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/zdrowie/index.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/zdrowie/Realizacja_Programu_HIVAIDS.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/zdrowie/Wojewodzki_zespol_do_spraw_orzekania_o_niepelnospawnosci.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/zdrowie/Wojewodzki_zespol_do_spraw_orzekania_o_niepelnospawnosci.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/zdrowie/Wojewodzka_Rada_do_spraw_Potrzeb_Zdrowotnych.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/zdrowie/Wojewodzka_Rada_do_spraw_Potrzeb_Zdrowotnych.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/zdrowie/Mapa_Potrzeb_Zdrowotnych.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/zdrowie/Priorytety_dla_regionalnej_polityki_zdrowotnej.html
http://bip.katowice.uw.gov.pl/zdrowie/Priorytety_dla_regionalnej_polityki_zdrowotnej.html
http://www.swiat-problemow.pl/
http://www.swiat-problemow.pl/
http://www.tuiw.pl/
http://www.emcdda.europa.eu/
http://www.emcdda.europa.eu/
https://www.katowice.uw.gov.pl/
https://www.katowice.uw.gov.pl/
http://www.emcdda.europa.eu/
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28  
 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 

https://ngo.slaskie.pl/ 

Informacje dotyczące współpracy 

Samorządu Województwa Śląskiego  

z Trzecim Sektorem, m.in.: programy 

współpracy, konkursy, generator ofert,  

aktualności. 

29 

UZALEŻNIENIE 

http://uzaleznienie.co

m.pl/ 

Strona zawiera niezbędne informacje 

dotyczące uzależnień i możliwości 

uzyskania pomocy oraz m. in. artykuły 

dotyczące uzależnień od substancji 

psychoaktywnych oraz uzależnień 

behawioralnych (m.in. pracoholizm, 

hazard, seksoholizm, siecioholizm, 

zakupoholizm...) 
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Wojewódzka Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Katowicach 

http://www.wsse.katow

ice.pl/  

Epidemiologia, profilaktyka narkomanii,  

w tym nowych narkotyków (dopalaczy) 
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https://www.womkat.e

du.pl/  

Publiczna placówka doskonalenia 

nauczycieli, prowadzona przez 

Samorząd Województwa Śląskiego, 

akredytowana przez Śląskiego 

Kuratora Oświaty. 

Misją placówki jest wspieranie 

ustawicznego rozwoju zawodowego 

nauczycieli oraz pracowników oświaty 

zgodnie z potrzebami oświatowymi 

regionu według standardów 

europejskich   
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Wspólnota Anonimowych 
Alkoholików 

http://aa24.pl/pl  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

Informacje o Wspólnocie AA  

oraz o grupach AA i o mitingach. 

https://ngo.slaskie.pl/
http://uzaleznienie.com.pl/
http://uzaleznienie.com.pl/
http://www.wsse.katowice.pl/
http://www.wsse.katowice.pl/
https://www.womkat.edu.pl/
https://www.womkat.edu.pl/
http://aa24.pl/pl
https://ngo.slaskie.pl/
http://www.wsse.katowice.pl/strona-glowna
http://aa24.pl/pl
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Przydatne łącza 

Lp. Strona internetowa Łącza Charakterystyka 

33  
 
Wspólnota Anonimowych 
Hazardzistów 

http://anonimowihazar

dzisci.org/mitingi.html  

Anonimowi Hazardziści są wspólnotą 

mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się 

nawzajem doświadczeniem, siłą 

i nadzieją, że mogą rozwiązać swój 

wspólny problem i pomóc innym 

zdrowieć z problemu hazardu.  

 

 

 

 

 

 

  

http://anonimowihazardzisci.org/mitingi.html
http://anonimowihazardzisci.org/mitingi.html


dotyczące problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych  
i przemocy w rodzinie  

 

 Regionalny Ośrodek Poli tyk i Społecznej  Województwa Śląsk iego  

11 
 

Przydatne łącza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W opracowaniu wykorzystano informacje  z Internetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

Województwa Śląskiego  

 

ul. Modelarska 10 

40-142 Katowice 

www.rops-katowice.pl 

e-mail: rops@rops-katowice.pl  

 

 

 

 

Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie 

https://puip.rops-katowice.pl/  

e-mail: opa@rops-katowice.pl  
 

 

 

http://www.rops-katowice.pl/
mailto:rops@rops-katowice.pl
https://puip.rops-katowice.pl/
mailto:opa@rops-katowice.pl

