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Szanowni Państwo, 

NZOZ TERAPIA-24 CENTRUM PSYCHOTERAPII w Jastrzębiej Górze ogłasza nabór 

uczestników do programu pt. „Opieka i terapia patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami 

behawioralnymi w formie terapii grupowej i indywidualnej w oddziale całodobowym oraz wsparcie dla ich 

bliskich i rodzin w NZOZ TERAPIA-24 CENTRUM PSYCHOTERAPII”. Projekt współfinansowany jest ze 

środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, pozostających w dyspozycji Ministra 

Zdrowia. 

Terapia 

  Celem programu jest udzielenie wsparcia, zmiana charakteru wykonywanych, problemowych 

czynności, a także pomoc w rozwiązywaniu osobistych trudności, przyczyniających się do nałogowych 

zachowań osobom zmagającym się z konsekwencjami dotyczącymi patologicznego hazardu oraz innych 

uzależnień behawioralnych. Proponujemy pobyt terapeutyczny w ośrodku stacjonarnym, którego podstawą 

są oddziaływania psychoterapeutyczne w formie grupowej i indywidualnej, oparte na założeniach 

psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz programu Trimeridian. Przewidywanym rezultatem jest 

zmiana nawyków oraz obszarów życia uniemożliwiających codzienne, konstruktywne realizowanie swoich 

obowiązków zawodowych, szkolnych i rodzinnych osób z wyżej opisanym problemem, a także znacząca 

poprawa codziennego funkcjonowania bliskich i rodzin osób z problemem uzależnienia. 

 Osoby zakwalifikowane do udziału w programie skorzystają z 6-tygodniowego programu terapii 

stacjonarnej, z wykorzystaniem form pomocy takich jak: grupa wsparcia, grupa rozwoju osobistego, grupa 

zapobiegania nawrotom, warsztaty umiejętności, zajęcia edukacyjno-informacyjne, indywidualne wsparcie 

terapeutyczne, poradnictwo rodzinne. 

 

Terminy 

Najbliższy termin realizacji turnusu terapeutycznego: 

29.10.2016 - 10.12.2016 
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Realizatorzy 

Program jest realizowany przez terapeutów mających wieloletnie doświadczenie w pracy  

w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, psychoterapii uzależnień, pedagogów i psychologów, 

specjalistów posiadających certyfikaty PARPA, a także osoby będące w procesie certyfikacji PARPA  

i KBPN. Terapeuci pracujący w naszym ośrodku poddają swoją pracę regularnej superwizji. 

Kwalifikacja do programu i zgłoszenia 

Podstawą kwalifikacji do programu jest zgłoszenie telefoniczne, pod numerem: 58 523 84 73  

oraz udział w konsultacji diagnostycznej z psychologiem (certyfikowanym specjalistą psychoterapii 

uzależnień), kwalifikującej do udziału w programie psychoterapii na podstawie postawionej diagnozy, bądź 

potwierdzającej diagnozę poradni leczenia uzależnień. Termin konsultacji diagnostycznej jest umawiany 

indywidualnie. Niezbędne jest także zaakceptowanie i podpisanie przez uczestnika kontraktu 

terapeutycznego oraz regulaminu ośrodka. 

 

Kilka słów o ośrodku 

NZOZ TERAPIA-24 CENTRUM PSYCHOTERAPII mieści się w Tupadłach (k. Jastrzębiej 

Góry), usytuowany jest w odległości 0,9 km od plaży i morza oraz ok 8 km od dworca kolejowego  

we Władysławowie. Dojazd do ośrodka możliwy jest za pomocą dobrze rozwiniętej komunikacji kolejowej, 

autobusowej, bądź samochodem (do dyspozycji pensjonariuszy duży parking). W ośrodku znajduje się 50 

miejsc dla osób uzależnionych chemicznie i behawioralnie. Wszystkie pokoje mają swoją łazienkę i są 

wyposażone w TV. 

            W NZOZ TERAPIA-24 CENTRUM PSYCHOTERAPII mieszczą się 4 sale terapii grupowej,  

4 gabinety terapii indywidualnej, gabinet pielęgniarski. Pomieszczenia terapeutyczne są w pełni 

wyposażone, również w sprzęt audio-wizualny. Ośrodek dysponuje własną kuchnią i jadalnią, w której 

przygotowywane są zdrowe, pożywne i smaczne posiłki. Czas wolny może być wykorzystywany przez 

pensjonariuszy w dużym ogrodzie, bądź z wykorzystaniem infrastruktury ośrodka: siłowni, czy stołów do 

bilarda i ping-ponga. Istnieje również możliwość skorzystania z sauny i solarium. 

Plan dnia, regulamin ośrodka oraz kontrakt terapeutyczny dostępne są na naszej stronie internetowej: 

www.terapia-24.com  

 

TERAPIA PATOLOGICZNEGO HAZARDU ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ 

BEHAWIORNALNYCH JEST BEZPŁATNA 

 


