
M1-i1ko IComllJa Aozwluywanla Probltm6w Alkoholowych w MIMku Mazowieckim 
zapraaza do korzystania I poradnlełwa I ko111UltacJI w 

Mfńfkłm Cfrrtnlm PN,flfgktykf 
z 1lldzlbll przy ul. Juliana Tuwima 1 w MIMku Mazowieckim 

(p6łplttro budynku Zar~u '°•podarki IComunaln.J) 
t1I. /28/ 798 02 81,82 1-mall1 mkrpo8ummlnakmaz.pl 

C.ntrum czynna ponlldzlałwk-czwal't1k 8.00-19.00, plqt1k 8.00-18.00 

• edukacja prawno • obywat1lsko w zakresie praw przyfluguJq,cym osobom zagrotonym I 
l!dW~K • ~Wił. ldBTCZAK dotkniętym patologiami społecznymi 

wtorlk 18.00-19.00 /pok. nr 8/ I • udzielanie porad prawnych wyJdnlajq,cych procedury sqijowe oraz sposób sporzqdzanla pism 
czwal't1k 18.00-19,00 /pok, nr 8/ procesowych w sprawach rodzinnych, alimentacyjnych, zdrowotnych, rentowych I 

Innych socjalno• bytowych 
e1Y,1::tQI.Qi • MĄ~d!Jt::ld ll;Dl;K - pomoc psychologiczna I zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci I rnłodzlety 

Ponl1d1lałwk 18.00-19,00 /pok.nr 3/ • konsultacje wychowawcze· porady I wskoz6wkl dla rodziców w sytuacji pojawienia się 
I wtoNk 16.00-18,00 /pok.nr 2/ problcm6w zwlC1,Zanych z rozwojem, edukocJ~ cyberprzemocq, I wychowaniem dzieci 

§Pl!QALIIIA QS - porodnlctwo rodzinne w zakresie przeclwdzlalonla przemocy w rodzinie obcJmuJ~ego pomoc 
eBZ:l!QiWmt!LANit! PBZ:1!61~ :6'. I wsporcle dla dorolłych, mlodzlety oraz Ich rodzlc6w w celu rozwlC1,Zanla trudnolcl 

BQmNię · rodzinnych, malteńsklch I wychowawczych 
l!i.ilHid dt::ID~E.IiWOKd 

czwal't1k 09.00-13.00 
/pok. nr 2/ 

esv,1::121.Qi e~,l::fOTERAfMA • - wsporcle o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym I edukacyjnym dla os6b 
edWlł. dMIB~AK uzaletnlonych I ich rodzin 

ponlldzlałwk • pomoc psychologiczno dla os6b uzaletnlonych, wsp61uzaletnlonych I Corolłych Dzieci 
9.30-16.30 /pok. nr 2/ 1 Alkoholik6w 

wtoNk 9.00 • 16.00 /pok. nr 2/ 
eml::fOTERAfMA - - udzielanie pomocy dzieciom, mlodzlety I dorolłym z rdtnyml trudnolciami natury 
diAIA DBl:Wt::!IAK psychologicznej i emocJonolneJ 

wt-k I łroda 11 .00-19.00 tj. depresja, zachowania autodestrukcyjne, przemoc, zaburzenia zachowania, zaburzenia 
/pok, nr 4/ Jedzenia, kryzysy cmocJonolne I tyclowe, dolwiadczenla po stracie, traumy 

Od kwllłnla 2022 • wtoNk 10.00 • 
14.00 I łroda 11.00-19.00 

/pok. nr 4/ 
eml::IQI.Qi ~'2:0TERAPEVTA - • udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzaletnlonym, wsp61uzaletnlonym i zagrotonym 

fCBYS'['lf'Jd SAK uzaletnienlami od alkoholu, a takte ofiarom przemocy domowej 
wt-k 18.00-18.00 /pok. nr 3/ 

elYCHOI.OC ~ 610D:WQWANIA ClQ • motywowanie do leczenia os6b uzaletnionych od alkoholu I Innych lrodk6w psychoaktywnych 
Lli'-llNit! Wł.l!iNili,;. · - konsultacje w zakresie obszar6w problemowych tj. bliskie zwlC1,Zkl I relacje Interpersonalne 
MQl::IKA fdMBQWSKA (w tym rodzinne i wychowawcze), problemy z samoocc~ zaburzenia nastroju, zaburzenia 

iroda I CIWGl'tlk 16.00-19.00 lękowe, praca z nawykami I motywacJq, 
/pok. nr 3/ 

21;'2:AI.ISid Ds Ml;DIA~ • poradnictwo pedagogiczne I mediacja rodzinna w zokresie rozwlq,zywanla trudnolci 
BQ~t::1t::1Y,1::1 - !;WA MQSIQWSl!:A rodzinnych i wychowawczych 

płClt•k 10.00-14.00 /pok. nr 4/ 
SPl;QALI§IA DS • edukacja z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz edukacja I Informacje o dopalaczach 

PBZ:li'-IW~t!LANIA t::lt!B~Q61t!~ · • sposoby rozpoznawania czy dziecko bierze substancje zmleniajq,ce lwladomośt inne nit 
ADAM fCdt::IIA alkohol 

czwal't1k 1!1.00-18.00 /pok. nr 2/ 

esv,1::121.2i - - pomoc psychologiczno dla dzieci I mlodzlety m.ln. w zakresie trudnolcl zwi(I.Zanych z 
At::lefdKd WA~m- uczeniem się, motywacJq,do nauki, koncentracJq,uwagl, rozpoznawania przyczyn trudności 

STil'Ąt::IQ't{ICZ doświadczanych przez dziecko 
CIWGl'tlk 12.00-18.00 /pok, nr 4/ • poradnictwo dla os6b uzaletnlonych od lrodk6w psychoaktywnych I uzaletnleń 

behawioralnych, oraz czlonk6w Ich rodzin 

esY,1::fOTERAfMd - • udzielanie pomocy dzieciom, mlodzlety I dorolłym z r6tnymi trudnościami natury 
miMY&dW KRYSKĄ psychologicznej I emocjonalnej tj. depresja, zachowania autodestrukcyjne, przemoc, 

ponl1dzlałwk I CIWCll'tlk 10.00-1!1.00 zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, problemy w relacjach, zaburzenia Jedzenia, 
/pok. nr 3/ zaburzenia nastroju, kryzysy emocjonalne I tyclowe, doświadczenia po stracie, traumy 

esY,1::tQI.Qi - Mll.fit::IA • pomoc psychologiczno dla dzieci I mlodzlety m.ln. w zakresie trudności zwi(I.Zanych z 
eYWt::IQWSKA uczeniem się, motywacjq, do nauki, koncentracJq, uwagi, rozpoznawania przyczyn trudności 

Ponl1dzlałwk 14.30-18.30/pok, nr 4/ doświadczanych przez dziecko 
piClt&k 9.00-14,00 /pok. nr 3/ • poradnictwo I konsultacje dla os6b uzaletnlonych od środk6w psychoaktywnych oraz 

uzaletnień behawioralnych, a takte członków Ich rodzin 



Ponadto kontynuowane beclą, w 2022 roku ,ią,jccia w nastepu.lgcych qy:ypcich 
terapeut,c:u1ych: 

► Grupa edukacyjno - terapeutyczna poświęcona zapobieganiu nawrotom choroby 
alkoholowej - dla os6b uzale:tnionych od alkoholu i środk6w psychoaktywnych 

Terminy spotkań: 08-09.I.2022 r., 05-06.II.2022 r., 05-06.III.2022 r., 02-03.IV.2022 r., 
07-08.V.2022 r., 04-05.VI.2022 r., 02-03.VII.2022 r., 06-07.VIII.2022 r., 03-04.IX.2022 
r., 01-02.X.2022 r., 05-06.XI.2022 r., 03-04.XII.2022 r., 
SOBOTA 9,00-17,00, NIEDZIELA 9,00-16,00 

► Program edukacyjno - terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholik6w 
Terminy spotkań: 08.I.2022 r., 05.II.2022 r., 05.III.2022 r., 02.IV.2022 r., 07.V.2022 r., 
04.VI.2022 r., 02.VII.2022 r., 06.VIII.2022 r., 03.IX.2022 r., 01.X.2022 r., 05.XI.2022 r., 
03.XII.2022 r., 
SOBOTA 9,00-17,00 

► Grupa edukacyjno - terapeutyczna dla os6b wsp6łuzaldnionych 
Terminy spotkań: 09.I.2022 r., 06.II.2022 r., 06.III.2022 r., 03.IV.2022 r., 08.V.2022 r., 
05.VI.2022 r., 03.VII.2022 r., 07.VIII.2022 r., 04.IX.2022 r., 02.X.2022 r., 06.XI.2022 r., 
04.XII.2022 r., 
NIEDZIELA 9.00-16,00 

► Grupa dalszego zdrowienia z elementami treningu konstruktywnych zachowań 
HM6j problemff - dla os6b wsp6łuzaldnionych oraz doświadczaj(lcych przemocy 

Terminy spotkań: 22-23.I.2022 r., 19-20.II.2022 r., 19-20.III.2022 r., 23-24.IV.2022 r., 
21-22.V.2022 r., 18-19.VI.2022 r., 16-17.VII.2022 r., 20-21.VIII.2022 r., 17-18.IX.2022 r., 
15-16.X.2022 r., 19-20.XI.2022 r., 17-18.XII.2022 r., 
SOBOTA 9,00-17,00, NIEDZIELA 9,00-16.00 

► Cykl warsztat6w umo:tliwiaj(lcych zdobywanie praktycznych umiejętności potrzebnych 
do :tycia bez alkoholu i narkotyk6w - dla os6b uzaldnionych od alkoholu i środk6w 
psychoaktywnych 

Terminy spotkań: 22-23.I.2022 r., 19-20.II.2022 r., 19-20.III.2022 r., 23-24.IV.2022 r., 
21-22.V.2022 r., 18-19.VI.2022 r., 16-17.VII.2022 r., 20-21.VIII.2022 r., 17-18.IX.2022 r., 
15-16.X.2022 r., 19-20.XI.2022 r., 17-18.XII.2022 r., 
SOBOTA 9,00-17.00, NIEDZIELA 9,00-16,00 

Grupy terapeutyczne prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Pani 
Renata Niedziółka i certyfikowany instruktor terapii uzależnień Pani Danuta Bałkowiec 
z Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Łukowie. 


