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Jeżeli masz jakiekolwiek informacje dotyczące sprzedaży narkotyków, 
zadzwoń do Crimestoppers pod numer:

Twoje połączenie jest poufne i możesz za to otrzymać nagrodę.
Irish Crimestoppers Trust jest wspierany przez:

DZIAŁAJ BY ZATRZYMAĆ 
HANDEL NARKOTYKAMI
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Ekstrakt powielany za zgodą z publikacji HSE „szybkie pytanie”
Aby pobrać kopię prosimy o odwiedzenie strony: 
http://www.hse.ie/eng/services/Publications/topics/alcoholaquickquestion.pdf
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Obszar Cork może cieszyć się obecnością różnych wspólnot i organizacji wolontariatu,
których działania skierowane są do rodzin i społeczności dotkniętych nadużywaniem

alkoholu i narkotyków. Dzięki Task Forces, organizacje te zwiększą współpracę z
organizacjami państwowymi, m.in. HSE, policją (An Garda Síochána), służbą więzienną,
służbą kuratorską, organizacjami edukacyjnymi i młodzieżowymi. 

Unia Europejska zawsze promowała idee zależności. Oznacza to uprawnianie lokalnych
społeczności do identyfikowania i definiowania ich własnych potrzeb. Dzieje się tak w
obszarze nadużywania narkotyków i alkoholu. Utworzenie wielu usług wymienionych w tym
katalogu jest świadectwem twórczych odpowiedzi na problemy, które powstają. Te lokalne
świadczenia społeczne w dalszym ciągu potrzebują wsparcia Task Force.

Uzależnienie to złożony stan ludzkiej kondycji o bardzo negatywnym wpływie na umysł,
emocje, fizyczne i społeczne samopoczucie osoby. Aby zaspokoić potrzeby osób dotkniętych
uzależnieniem, wymagane są kreatywne, współczujące, holistyczne i praktyczne reakcje. Liczne
organizacje i agencje opisane w tym katalogu zapewniają taką pomoc w naszym otoczeniu.

Coraz bardziej zauważamy, że najgroźniejszym narkotykiem, powodującym najwięcej
problemów jest łatwo dostępny i legalny alkohol. Alkohol będzie tematem rozmów z Task
Force. W nadchodzących latach będziemy pracować nad tym, aby zmienić panującą kulturę,
która jest zbyt tolerancyjna w stosunku do niebezpiecznego i problematycznego spożycia
alkoholu. 

Jako przewodniczący Cork Local Drug and Alcohol Task Force, jestem zaszczycony
pracować przy Directory of Drug & Alcohol Services in Cork & Kerry. Jestem wdzięczny
wszystkim osobom związanym z tą wielkoduszną pracą.

Gerry raftery Przewodniczący

cork Local Drug and Alcohol task Force
Floor 1, Kinvara House, Dublin Hill, cork
tel: 021 4930100
Strona internetowa: www.corkdrugandalcohol.ie

przedmowa: cork Local Drug & Alcohol task Force
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Aby otrzymać papierową lub elektroniczną kopię Directory of Drug & Alcohol Services in
Cork & Kerry, prosimy o kontakt z Jacqueline lub Mella w Cork City Partnership, tel.: 021
430 2310 lub mailowo: jdaly@partnershipcork.ie lub mmagee@partnershipcork.ie.
Ewentualnie, można pobrać kopię katalogu z poszczególnych stron internetowych:
www.corkcitypartnership.ie, www.corkdrugandalcohol.ie lub www.srdatf.ie.

CLDATF
Cork Local Drug & Alcohol Task Force



Cork City Partnership Ltd. to realizor programu Community Outreach Drug/
Alcohol Awareness Project (CODAAP) dla miasta Cork. Projekt ten jest
prowadzony przez National Drugs Strategy  2009-2016 i finansowany przez

Health Services Executive (South). Uzupełnia to pracę wdrażaną w ramach naszego
Social Inclusion and Community Activation Programme (SICAP) w mieście. 

CODAAP wskazuje potrzeby zbiorowych reakcji społeczeństwa, aby uniknąć
uzależnień od narkotyków i alkoholu, zachęcając i wspierając zaangażowanie
społeczne na poziomie lokalnym i na terenie miasta. Projekt ten podchodzi do tego
poprzez szereg strategii, m.in. podnoszenie świadomości, informowanie, edukacja/
warsztaty, zapobieganie i budowanie zdolności do działania. 

Bardzo doceniamy wsparcie HSE (South), który umożliwił nam
zaktualizowanie katalogu w roku 2015. Aktualizacja katalogu wspiera pracę
wszystkich grup w Cork, którzy walczą z problemem uzależnienia od narkotyków i
alkoholu, oraz zbiorową reakcję między społecznościami. Prace lokalnych agencji
doprowadziły do znacznego rozwoju usług przeciwdziałania narkomanii i
alkoholizacji w Cork, czego dowód znajduje się w tym oto folderze, jak i w
głębokości zaangażowania społecznego. Chciałbym pogratulować wszystkim
zaangażowanym grupom i projektom.

Chciałbym także szczególnie wyróżnić zaangażowanie i pracę w Cork City
Partnership dwóch pracowników CODAAP: Pani Jacqueline Daly i Pani Mella
Magee. Pracowały one bezpośrednio z potrzebującymi, podnosząc świadomość
omawianych kwestii i wyzwań związanych z uzależnieniem od narkotyków i
alkoholu zapewniając edukacje/ warsztaty i wsparcie dla osób stawiających temu
czoło (strona 7). W ubiegłym roku pracowały one także w Qmark Process (Quality
Management System w Cork City Partnership).

Mam nadzieję, że ta praca, wspierająca osoby indywidualne oraz społeczności
dotknięte uzależnieniem od narkotyków i alkoholu, będzie ciągle wspierana
finansowo oraz będzie stale cennym zasobem w przyszłości, stale uaktualnianym. 

Dr. Joan power Przewodniczący

cork city partnership Ltd. (comhar chathair chorcaí teo)
Level 1, Heron House, Blackpool retail park, Blackpool, cork city
tel:  021 4302310
Strona internetowa: www.corkcitypartnership.ie

przedmowa: cork city partnership
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Koordynacja usług przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi 
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Kontakt

David Lane
Koordynator usług ds. nadużywania 
alkoholu i innych substancji 
uzależniających
Floor 1, Kinvara House, Dublin Hill, cork
tel: 021 4930100
e-mail: david.lane1@hse.ie
Zadania koordynatora:
rolą koordynatora jest koordynowanie
planowania i ewaluacja usług skierowanych do
osób z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu,
świadczonych przez H.S.e lub wolontariat, 
oraz do ścisłej współpracy ze wszystkimi
dostawcami usług. Koordynator nie
przeprowadza żadnego bezpośredniego
leczenia uzależnienia od narkotyków i 
alkoholu. Jest on jednak zaangażowany w :
• Określanie potrzeb społeczności
• rozwijanie porad i usług w zakresie 

profilaktyki i leczenia nadużywania alkoholu 
i narkotyków. 

Obecne usługi leczenia są ulokowane w hr.
Kerry, zachodnim hr. cork, północnym i
wschodnim hr. cork oraz dodatkowe usługi
ulokowane w mieście cork w Arbour House,
Douglas road i Heron House, Blackpool.

ponieważ koordynator nie zapewnia
bezpośrednich usług potrzebującym, nie ma
możliwości ustalania z nim wizyt. Kontakt z nim
utrzymywany jest poprzez osobę łącznikową z

grup wolontariatu, Local Drug & Alcohol task
Force oraz Southern regional Drug & Alcohol
task Force.

DOStĘp DO USŁUG W ArBOUr HOUSe i
HerON HOUSe
Skierowania są przyjmowane z różnych źródeł
np.: od klientów i członków rodzin, lekarzy 
pierwszej pomocy, kuratorów, ośrodków
społecznych i szpitalnych. Ludzi przyjmuje się
wyłącznie w umówionym terminie, a usługa jest
darmowa dla wszystkich.
Prosimy pamiętać, że jest to usługa poświę-
cona nagłym wypadkom.

śWiADcZONe USŁUGi 
Zapewniane usługi można podzielić na
poszczególne grupy:
• Ludzie, którzy są zaniepokojeni własnym 

problemem nadużywania alkoholu lub 
narkotyków

• Ludzie, którzy są zaniepokojeni 
nadużywaniem alkoholu lub narkotyków 
przez członka rodziny

• po konsultacji / ekspertyzie, plan leczenia 
jest opracowywany z klientem, który w
zależności od potrzeb może wymagać 
krótkiej interwencji, doradztwa personalnego,
zapobiegania nawrotom, programu leczenia 
z zakwaterowaniem/ bez zakwaterowania, 
programu dla osób zaniepokojonych oraz 
innych programów interwencyjnych. 

CLDATF
Cork Local Drug & Alcohol Task Force
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cork Local Drug & Alcohol task
Force
Kontakt
Koordynator, cork Local Drug & Alcohol 
task Force
tel: 021 4930102
Mobile: 087 7872495
email: joseph.kirby@hse.ie
pracownik ds. rozwoju, cork Local Drug &
Alcohol task Force
tel: 021 4930103
Mobile: 087 0553255
email: gemma.oleary@hse.ie
Administrator, cork Local Drug & Alcohol
task Force
Floor 1, Kinvara House, Dublin Hill, cork
tel: 021 4930102
email: prosimy dzwonić na nr telefonu po-
dany powyżej w celu uzyskania 
adresu e-mail. 
Strona internetowa: 
www.corkdrugandalcohol.ie
rola koordynatora i pracownika ds. 
rozwoju
• Kształtowanie wszystkich obecnych lub 

planowanych usług i świadczeń dostępnych 
w obszarze działania task Force 
w celu przeciwdziałania problemowi 
narkomanii;

• Ułatwienie złożonej współpracy poprzez 
zwiększenie liczby członków task Force;

• Wspomaganie task Force poprzez ocenę
pojawiających się potrzeb oraz priorytetyzację 
reakcji;

• Upowszechnianie informacji o lokalnych 
problemach narkotykowych, planach task 
Force, dostępnych usługach oraz innych 
sposobach przeciwdziałania;

• Ustalanie mechanizmów monitorowania i 
oceny planów task Force, które są spójne z 
ogólnymi założeniami oraz celami National 
Drugs Strategy;

• Zapewnianie właściwej procedury oceny 
wprowadzanych projektów finansowanych 
przez task Force, aby zapewnić ich 
skuteczną realizację w oparciu o uzgodnione 
cele przedstawione w planie lokalnym.

Southern regional Drug & Alcohol
task Force
Kontakt
Koordynator, Southern regional Drug & 
Alcohol task Force
Mobile: 087 0553157
tel: 021 4930100
email: Kate.Gibney@hse.ie
pracownik ds. rozwoju, Southern regional
Drug & Alcohol task Force
tel: 021 4930100
Mobile: 087 0553657
email: gordon.kinsley@hse.ie
Strona internetowa: www.srdatf.ie
rola koordynatora i pracownika ds. 
rozwoju
• praca w hrabstwach cork i Kerry (oprócz 

miasta cork) i wdrażanie strategii opracowanej
przez Southern regional Drug & Alcohol 
task Force, zgodnie z National Drugs 
Strategy 

• rozwój i wsparcie akcji społeczności
lokalnych przeciwdziałających problemowi 
uzależnienia od narkotyków i alkoholu

• Zapewnianie wsparcia istniejącym służbom 
pracującym w sektorze przeciwdziałania
narkomanii i alkoholizmowi

• Udzielanie aktualnych informacji 
Southern regional Drug & Alcohol task 
Force, w celu szybkiej odpowiedzi na 
pojawiające się problemy 

• poprawa jakości usług wobec osób 
dotkniętych problemem uzależnienia od 
narkotyków i alkoholu

• Zapewnianie co pewien okres czasu opinii
zwrotnej dla Drugs programme Unit i 
wykorzystywanie go w polityce krajowej

• Zapewnienie rozwijającego się partnerstwa 
w kwestii przeciwdziałania uzależnieniu od 
narkotyków i alkoholu.



Ballincollig community Drug &
Alcohol project
Village chambers, Village Shopping centre,
Ballincollig, co. cork
KONtAKt
pracownik socjalny ds. Narkomani i 
Alkoholizmu 
tel: 021 4810373
Mobile: 087 2844426
email: claremccarthy15@gmail.com 
śWiADcZONe USŁUGi
Wsparcie indywidualne, wsparcie przed i po
leczeniu, ograniczanie szkód zdrowotnych, 
zapobieganie nawrotom, kierowanie usług do
młodych ludzi i ich rodzin. program edukacyjny
zwiększający świadomość problemu narkotyków
i alkoholu w szkołach i grupach młodzieżowych. 
terapie uzupełniające, w tym aurikuloterapia i
medytacja.

Ballyphehane Action for Youth
(BAY project) 
21A pouladuff road, Ballyphehane, cork city  
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
Mobile: 087 1790689
email: orla.oshea@foroige.ie
pracownik projektu:
Mobile: 086 3872041
email: fiona.penney@foroige.ie
śWiADcZONe USŁUGi
• BAY to projekt edukacyjno-zapobiegawczy, 

który zapewnia poufne, przyjazne i 
bezstronne wsparcie, porady i informacje dla
młodych ludzi (+12), którzy obecnie używają 
narkotyków lub znajdują się w ich 
bezpośrednim zagrożeniu. Usługa ta jest 
bezpłatna oraz dostępna dla zainteresowanych/
zaniepokojonych rodziców/ opiekunów/ 
członków rodziny lub innych stron

• Wzajemne wsparcie i porady dla młodych
ludzi i rodziców

• informacje i porady
• edukacyjna i nastawiona na wzajemny 

rozwój praca grupowa
• Skierowania do innych, właściwych 

placówek

Blackpool - Hillgrove Outreach
project
room 2, Blackpool community centre, Great
William O’Brien St., Blackpool, cork city
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
Mobile: 087 7966020
tel: 021 4500979
Fax: 021 4212225
email: trish.hillgrove@gmail.com 
śWiADcZONe USŁUGi
• porady, redukcja szkód zdrowotnych, 

wsparcie rodzinne, edukacja, informowanie i 
skierowania

• Grupa  wsparcia dla rodziców/ osób 
zaniepokojonych

carrigaline Youth initiative  
carrigaline Lions club Youth centre project
church rd, carrigaline, co. cork
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
tel: 021 4919635
Mobile: 086 3837390
email: Alex.slye@foroige.ie
śWiADcZONe USŁUGi
carrigaline Youth initiative to projekt edukacyjny
i zapobiegawczy, który zapewnia poufne, 
przyjazne, bezstronne wsparcie, porady i 
informacje dla młodych ludzi (12-28+ lat),
którzy obecnie używają narkotyków lub 
znajdują się w ich bezpośrednim zagrożeniu.
Usługa ta jest bezpłatna oraz dostępna dla 
zainteresowanych/ zaniepokojonych rodziców/
opiekunów/ członków rodziny lub innych stron.
Zapewniamy także: indywidualne wsparcie i 
porady dla młodych ludzi i rodziców, informacje,
edukacyjną i samorozwojową pracę grupową,
skierowania do innych placówek.

club projects
Health promotion & improvement,
Health & Wellbeing Division, 
eye, ear and throat Hospital,
Western road, cork city
KONtAKt
pracownicy promocji zdrowia:
cork tel: 021 4921641
Kerry tel: 066 7184566
email: hdp.south@hse.ie

1 Usługi edukacyjne, zapobiegawcze, interwencyjne i informacyjne  
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śWiADcZONe USŁUGi
program zwiększania świadomości alkoholowej
i narkotykowej club projects, rozwijany przez
promocję zdrowia i rozwoju (Health promotion
& improvement), we współpracy z An Garda
Síochána i lokalnymi właścicielami lokali.
program ma na celu zwiększyć świadomość oraz
informować pracujących w pubach/ clubach o
negatywnym efekcie uzależniającym
powodowanym przez alkohol i narkotyki oraz
do znalezienia możliwych rozwiązań walki z
tymi problemami. Każdy z projektów współpracuje
ze społecznością lokalną w celu zwiększenia
świadomości szkodliwego efektu związanego z
alkoholem i narkotykami oraz próbuje znaleźć
skuteczne rozwiązania do ich zwalczania. 

community Outreach Drug /
Alcohol Awareness project
(cODAAp)
cork city partnership Ltd.
Level 1, Heron House, Blackpool retail park,
Blackpool, cork city
tel: 021 4302310
Fax: 021 4302081
Strona internetowa: www.corkcitypartnership.ie

& https://ccp.librarika.com
KONtAKt
projektodawca: Jacqui Sweeney
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu/ rozwoju
Mobile: 087 1962022
email: mmagee@partnershipcork.ie
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
Mobile: 087 1962030
email: jdaly@partnershipcork.ie
śWiADcZONe USŁUGi
community Outreach Drug / Alcohol
Awareness project wdrażany przez cork city
partnership Ltd. celem projektu jest
zachęcenie i wsparcie społeczności lokalnej do
rozwoju strategii zapobiegawczych dot.
narkotyków i alkoholu poprzez: edukacje i
szkolenia, podnoszenie świadomości i
budowanie świadomości.

eDUKAcJA/ SZKOLeNiA
Akredytowane kursy edukacyjne: Używanie
substancji uzależniających przez młodzież i
społeczność lokalną (FetAc Level 5), który
prowadzony jest we współpracy z cork college
of commerce. Kurs zaprojektowany jest by
promować dobre praktyki, m.in. praca (płatna
lub wolontariat) z młodymi ludźmi/ lokalną
społecznością dotkniętą różnymi problemami
np. uzależnieniem. 

Krótki kurs szkoleniowy/ interwencje wsparcia
rodzinnego zwiększający umiejętności:
• program treningowy parent to parent. 16 

godzinny program pomagający rodzicom 
zwiększyć świadomość i pewność siebie, by 
wprowadzić dzieci w okres dorosłości.

• Jak dyskutować lepiej- 8 godzinny kurs 
pomagający rodzicom/ dorosłym radzić 
sobie z konfliktami, by zmniejszyć szkodliwy 
wpływ na dzieci

• program 5 kroków- interwencja wsparcia dla
członków rodzin nadużywających 
narkotyków/ alkoholu.

• program wsparcia rodzinnego- 6-8 
tygodniowy program grupy wsparcia dla 
członków rodzin uzależnionych od 
narkotyków/ alkoholu.

Lokalna biblioteka dot. narkotyków i alkoholu
(community Drug & Alcohol Library):
Ułatwiony dostęp do informacji nt. narkotyków/
alkoholu. Dołącz/ przejrzyj nasze zasoby online
na: https://ccp.librarika.com. ponad 600
tekstów naukowych i ogólnych. Każdy jest mile
widziany. Wstęp jedynie po umówionej wizycie
(9:00-17:00) od poniedziałku do czwartku.

pODNOSZeNie śWiADOMOści
produkcja i aktualizacja ‘Directory of Drug &
Alcohol Services w cork i Kerry’ oraz innych
publikacji/ ulotek (zobacz poniżej jak uzyskać
do nich dostęp).
Seminaria i warsztaty organizowane w
odpowiedzi na potrzeby społeczności np.
wydarzenia  lokalne podnoszące świadomość
nt. narkotyków i alkoholu oraz inne lokalne
warsztaty informacyjne.

Kontynuacja powyżej 
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BUDOWANie śWiADOMOści/ NetWOrKiNG
Ułatwianie zawierania współpracy grupom
lokalnym w celu promowania dobrych praktyk, jak
np. cork Family Support Network
* (zobacz: grupy wsparcia, sekcja 6).

Wsparcie techniczne (np. aplikacja o 
dofinansowanie, zdolności komisyjne) dla grup
lokalnych z uwzględnieniem zapobiegania o
nie.

W celu uzyskania kopii Drug & Alcohol Directory
(papierowej b�d� elektronicznej) lub innych publikacji,
prosimy o kontakt do Jackie lub Mella w Cork City
Partnership, szczegóły powyżej.

cork Based Drugs initiative
Outreach Street Worker
Kinvara House, Dublin Hill, cork city
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkotyków
tel: 086 0255410
email: frank@cdys.ie
śWiADcZONe USŁUGi

celem usługi pomocy ulicznej jest:
• praca bezpośrednio z używającymi

narkotyków na ulicach
• Szybka interwencja
• Jednego do wsparcia
• przypisywanie potrzebujących do 

wymaganych im usług
• redukcja szkód/ minimalizowanie szkód
• Wspieranie lokalnych społeczności w kwestii

pozostałości po narkotykach
• Wspieranie społeczności biznesowych w

kwestii pozostałości po narkotykach (zobacz
plakat, s. 39)

• Usuwanie pozostałości po narkotykach

cork Simon’s Youth Homeless
Drug prevention project
cork Simon Day centre, Andersons Quay,
cork city

KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
tel: 021 4278728
Mobile: 087 6185907
Fax: 021 4278732
email: youthdrugsproject@corksimon.ie
Strona internetowa: www.corksimon.ie
śWiADcZONe USŁUGi
the Youth Homeless Drug / Alcohol prevention
project pracuje jako część cork Simon’s Dzień
& Outreach team, oferuje indywidualne usługi
dla zmarginalizowanych ludzi w wieku 18-26. 
YHDApp działa na zasadzie indywidualnej z
młodymi ludźmi, pomagając w przywróceniu
dobrego kontaktu z rodziną, oferując wsparcie,
porady i informacje nt. uzależnienia. Wpływa to
na wsparcie młodych ludzi w powrocie do
edukacji i szkoleń oraz jest ściśle związana z
cork Simon’s employment and training 
project. YHDApp jest ufundowany przez cork
etB dzięki Young person Facilities and 
Services Fund. Współpracuje także blisko z
cLDAtF.

DAYS project
(Douglas Area Youth Services)
Ardagh House, Old carrigaline rd., Douglas,
cork city
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i alkoholizmu
Mobile: 087 1209001
email: andrew.fiddow@foroige.ie
projekt oparty na interwencji narkotykowej w
społeczności lokalnej, zobowiązany do 
poszukiwania problemów związanych z
narkotykami/ alkoholem w obszarze Douglas.
śWiADcZONe USŁUGi

• indywidualne wsparcie dla młodych ludzi, 
którzy nadużywają substancji uzależniających

• Wsparcie i informacje dla młodych ludzi i 
rodziców w Douglas

• Usługa ekspertyzy; skierowania do 
odpowiednich ośrodków dla potrzebujących

• Działania dywersyjne, minimalizujące 
spożywanie narkotyków i alkoholu w 
społeczności

1 Usługi edukacyjne, zapobiegawcze, interwencyjne i informacyjne  



Dublin Hill / Ballyvolane
initiative for Youth
portacabin Kempton park, Ballyhooley rd.
cork city – na przeciwko kortu tenisowego
(post c/o Foróige Offices, Level 1, Heron
House, Blackpool retail park, cork city)

KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
Mobile: 086 3668049
email: stephen.connolly@foroige.ie
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
Mobile: 087 2933283
email: yvonne.otoole@foroige.ie
projekt promowany przez HSe, administrowany
przez Foróige oraz zarządzany zgodnie z
prawami lokalnymi. 
śWiADcZONe USŁUGi
Zapewniamy mieszkańcom Dublin Hill/ 
Ballyvolane następujące usługi:
• poufne wsparcie dla osób indywidualnych 

oraz rodzin dotkniętych uzależnieniem od 
alkoholu i narkotyków

• Antynarkotykowa edukacja/ redukcja szkód/ 
profilaktyka w społeczności oraz warsztaty 
zwiększające świadomość działania 
substancji narkotykowych

• Stałe wsparcie przed i po leczeniu, 
skierowana do odpowiednich ośrodków 
leczniczych

Farranree / Fairhill – Hillgrove 
Outreach project
Farranree Family centre, closes Green,
Farranree, cork city
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
Mobile: 087 2131786
email: ailish.hillgrove@gmail.com
śWiADcZONe USŁUGi
redukcja szkód, Zapobieganie nawrotom,
Akupunktura douszna i uświadamianie,
edukacja, informowanie i Skierowania. 10 
tygodniowy program wsparcia skierowany do
zainteresowanych osób. indywidualne, poufne
wsparcie dla osób zaniepokojonych.

Glanmire Foróige Youth project
Foróige Youth project, riverstown cross,
Glanmire, co. cork
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
Mobile: 087 2182821
email: cora.coleman@foroige.ie
śWiADcZONe USŁUGi
• projekt zapewnia wsparcie, informacje oraz 

odpowiednie usługi dla osób indywidualnych,
poradnictwo społeczne dla osób 
indywidualnych, rodziców, rodzin w obszarze
Glanmire

• Zajęcia grupowe z młodzieżą, w celu 
podniesienia świadomości dotyczącej 
problemu narkotyków i alkoholu

• poufne, indywidualne wsparcie dla młodych 
ludzi/ rodziców/ rodzin

• Warsztaty dot. świadomości problemu 
narkotyków dla większej ilości ludzi

Glen Neighbourhood Youth 
project
Unit 2, the Glen community Services Building,
carnloch court, the Glen, cork city
KONtAKt
Koordynator projektu/ pracownik socjalny ds.
narkomanii i alkoholizmu
tel: 021 2397599
Mobile: 087 7625985
email: lisaksheehan@gmail.com
śWiADcZONe USŁUGi
• pomoc, poradnictwo i usługi wsparcia dla 

młodych ludzi, ich rodzin oraz pozostałych 
mieszkańców Glen oraz sąsiadujących 
miejscowości

• praca indywidualna i w małych grupach dla 
młodych ludzi dotkniętych problemem 
powiązanym z narkotykami lub alkoholem

• praca indywidualna i w małych grupach dla 
młodych ludzi dotkniętych problemem 
nadużywania substancji uzależniających oraz
wsparcie dla osób w trakcie walki z 
uzależnieniem

• Lokalny program edukacyjny i zwiększania 
świadomości narkotykowej

• porady, wsparcie i aurikuloterapia 
• redukcja szkód i usługi doradcze

Usługi edukacyjne, zapobiegawcze, interwencyjne i informacyjne 1
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Greenmount community Drugs
initiative
12 Mary St., cork city
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
Mobile: 086 8364366
email: sinead.mcgrath@foroige.ie
śWiADcZONe USŁUGi

• pomoc, poradnictwo i usługi wsparcia dla 
młodych ludzi, rodziców oraz rodzin 
zamieszkujących Greenmount

• indywidualny, poufny serwis poradnictwa i 
wsparcia

• Zajęcia grupowe dla młodych ludzi w celu 
zwiększania świadomości problemu 
narkotyków i alkoholu

• program edukacyjno-ostrzegawczy 
informujący o problemie narkotyków i 
alkoholu w szkołach

Gurranabraher / churchfield
community Drugs project c/o
Youth Work ireland - cork
Gurranabraher Youth & community resource
centre, Gurranabraher rd. cork city
KONtAKt
Koordynator projektu: eleanor O’Sullivan 
pracownik socjalny ds. narkomanii i
alkoholizmu
tel: 021 4399862
Mobile: 087 0568255
email: cldtf1.youthworkirelandcork@gmail.com
śWiADcZONe USŁUGi

community Drugs project zapewnia:
• pomoc, poradnictwo i indywidualne usługi 

wsparcia dla młodych ludzi oraz rodziców/ 
rodzin etc.

• Zapewnienie programów (po wcześniejszej 
konsultacji) poruszających problem 
narkotyków i alkoholu 

• program dla zaniepokojonych osób
• Opieka pochorobowa i regeneracja/ Grupy 

społeczne
• Lokalny serwis porad psychologicznych dla 

osób uzależnionych

Knocknaheeny Drugs project
Hollyhill Shopping centre,
Knocknaheeny, cork city
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
tel: 021 4303902
Mobile: 087 1224794
email: celine.hurley@foroige.ie
śWiADcZONe USŁUGi

• pomoc, poradnictwo i usługi wsparcia dla 
rodziców, rodzin i młodych ludzi 
zamieszkujących Knocknaheeny/ Hollyhill

• indywidualny, poufny serwis wsparcia dla 
młodych ludzi/ rodziców/ rodzin

• Skierowania do innych, właściwych 
ośrodków

• Zajęcia grupowe dla młodych ludzi w celu 
zwiększania świadomości problemu 
narkotyków i alkoholu

• Warsztaty zwiększające świadomość 
problemu narkotykowego dla szerszej grupy 
odbiorców np. szkoły, ośrodki szkoleniowe

• Lokalny serwis poradniczy dla osób 
uzależnionych

• program rozwoju osobistego/ grupy 
wsparcia rodzicielskiego

• Youth café dla uczniów secondary school w 
obszarze lokalnym

10
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Mayfield Youth 2000 – phase 1
Kerrigan tyrell Youth centre, tinker’s cross,
Mayfield, cork city (post c/o Foróige Offices,
Level 1, Heron House, Blackpool retail park,
cork city)
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
Mobile: 086 8523077
email: deirdre.dennigan@foroige.ie
śWiADcZONe USŁUGi

• programy i zajęcia dla młodych ludzi z 
nastawieniem na problem narkotyków i 
alkoholu

• pomoc, poradnictwo i usługi wsparcia dla 
młodych ludzi, rodziców, rodzin i 
zamieszkujących Mayfield

• indywidualny, poufny serwis wsparcia dla 
młodych ludzi/ rodziców/ rodzin

• Warsztaty zwiększające świadomość 
problemu narkotyków i alkoholu dla szerszej 
grupy odbiorców (organizowane na życzenie)

• Lokalny serwis poradniczy dla osób 
uzależnionych dostępny cotygodniowo

• cotygodniowa grupa wsparcia rodzinnego
• rodzicielski program świadomościowy 

organizowany dwa razy w ciągu roku
• program uświadamiania nastolatków 

prowadzony przez cały rok

Mayfield Youth 2000 – phase 2
Family centre, 20 Lotamore park,
Lotamore, Mayfield, cork city
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
tel: 021 4530898
Mobile: 086 3682061
email: martina.okeeffe@foroige.ie 

śWiADcZONe USŁUGi

• programy i zajęcia dla młodych ludzi z 
nastawieniem na problemem narkotyków i 
alkoholu

• pomoc, poradnictwo i usługi wsparcia dla 
młodych ludzi, rodziców, rodzin i 
zamieszkujących Mayfield

• indywidualny, poufny serwis wsparcia dla 
młodych ludzi/ rodziców/ rodzin

• Warsztaty zwiększające świadomość
problemu narkotyków i alkoholu dla szerszej
grupy odbiorców (organizowane na życzenie)

• Lokalny serwis poradniczy dla osób 
uzależnionych dostępny cotygodniowo

• cotygodniowa grupa wsparcia rodzinnego 
oraz rodzicielski program świadomościowy 

togher Link-Up Ltd.
13 tramore rd., togher, cork city
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
Mobile: 086 8251561
pracownik projektu
Mobile: 086 8240140
śWiADcZONe USŁUGi

• Odpowiednio dopasowane usługi dla osób  
doświadczających trudności życiowych 
poprzez  uzależnienie od alkoholu i 
narkotyków ich własne lub bliskiej im osoby

• Zapewnianie usług wsparcia dla 
społeczności dotkniętej problemem 
narkotyków i alkoholu poprzez interwencje w
sytuacjach kryzysowych, redukcję szkód, 
indywidualne i rodzinne wsparcie 
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the (tVG) traveller Support
project on Drugs and Alcohol
25 Lower John St., cork city
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
Mobile: 086 6084659
tel: 021 4503786
email: tvgdrugsproject@gmail.com
pracownik wsparcia rodzinnego
Mobile: 086 6084659
email: tvgoutreachworker@gmail.com

śWiADcZONe USŁUGi
tVG traveller Support project zapewnia poufne,
bezpieczne i elastyczne usługi wsparcia dla
społeczności traveller community w mieście cork.
projekt ten skupia się na zdobywaniu informacji, w
jakim stadium znajdują się potrzebujący, pomaga
uzyskać skierowania do odpowiednich ośrodków i
obsługuje klientów, w celu uzyskania dostępu do
tych usług. projekt ma na celu działania
profilaktyczne, edukacyjne, interwencyjne i
informacyjne.
• pomoc i wsparcie tych podróżników, którzy 

stale używają środków odurzających lub są 
w trakcie odwyku

• Wsparcie indywidualne i rodzinne/osób 
zaniepokojonych

• Współpraca z innymi ośrodkami i 
odpowiednie skierowania

• projekt wspiera zaangażowanie w usługach 
travellers in Drug & Alcohol

• Dostosowane kulturowo programy 
edukacyjne, profilaktyczne i szkolenia

• Warsztaty zwiększające świadomość dot. 
narkotyków i alkoholu

• Odpowiednio dostosowane warsztaty, plan 
opieki oraz zarządzanie sprawą

• Aurikuloterapia dla nadużywających 
substancji odurzających i członków rodzin

Yew tree project
22 Lakeland’s crescent, Mahon, cork
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i alko-
holizmu
Mobile: 086 3801698
tel: 021 4350445
email: theresa.clifford@foroige.ie

śWiADcZONe USŁUGi
• pomoc, poradnictwo i usługi wsparcia dla 

młodych ludzi, rodziców i rodzin 
zamieszkujących obszary Mahon i Blackrock

• indywidualne, poufne doradztwo i serwis 
wsparcia

• Wystawianie odpowiednich skierowań do 
innych, odpowiednich ośrodków pomocy

• program zwiększania świadomości dot. 
narkotyków i alkoholu dla małych grup

YMcA (cork)
11 – 12 Marlboro Street, (opp. clancy’s) 
cork city
KONtAKt
pracownik projektu
tel: 021 4270187 / 021 4273056
Mobile: 085 1268985
email: catherine@ymcacork.net
śWiADcZONe USŁUGi

HeArt & SOUL to holistyczny program
edukacyjny dla młodych ludzi. Dwadzieścia
dostępnych sesji porusza szeroko rozumiany
problem zdrowia, np. fizyczne, psychiczne,
emocjonalne, społeczne i duchowe, połączone
z indywidualnymi sesjami skupiającymi się na
następujących zagadnieniach: wprowadzenie,
żywienie x4, stres, ciało, uzależnienia,
alkohol/narkotyki, świadczenia związane z ty-
toniem, higiena, zdrowie fizyczne, psychiczne i
seksualne, relacje duchowe, ocena sesji.
D.i.O.N. project
pracownik projektu
tel: 021 4270187
Mobile: 085 1306207
email: dionproject@ymcacork.net
śWiADcZONe USŁUGi

Niezależny program Living Skills dla młodych
ludzi pokrywający następujące kwestie:
• Budżetowanie i finansowanie
• Zdrowie i higiena
• Samotność i wsparcie
• Wskazówki dot. kariery zawodowej
• prawa najmu lokalu
• informacja
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Bandon community Drugs
initiative
room 6, town Hall, North Main St.,
Bandon, co. cork
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
tel: 023 20721
Mob: 086 8251215
email: Julie.cummins@foroige.ie
śWiADcZONe USŁUGi
inicjatywa ma na celu pomoc i wsparcie dla
młodych ludzi w wieku 14-23+ w Bandon i
okolicy, którzy doświadczają życiowych 
problemów w wyniku eksperymentowania,
nadużywania i uzależnienia od alkoholu i/lub
narkotyków. projekt skupia się na młodych 
osobach, które są w grupie wysokiego ryzyka
uzależnienia, osób już uzależnionych lub tych,
którzy potrzebują wsparcia w odwyku.
• pomoc potrzebującym i indywidualne wsparcie

w bezpiecznym, poufnym otoczeniu
• informacja, porady oraz wsparcie dla młodych 

ludzi i ich rodzin
• pomoc w uzyskaniu odpowiednich usług, jak 

konsultacja, ekspertyza, leczenie, dalsza 
edukacja oraz programy treningowe

• ciągłe wsparcie oraz dalsza opieka dla 
młodych ludzi i ich rodzin, w wymaganych 
przypadkach

• Aurikuloterapia używana w celu zwalczania 
lęku, głodu narkotykowego, obżarstwa i 
ogólnej poprawy samopoczucia

cobh community Drugs
initiative
c/o cobh YMcA
4A ticknock commercial park, cobh, co. cork
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
tel: 021 4814060
Mob: 086 8283760
email: gemma@ymca-ireland.org
śWiADcZONe USŁUGi
• indywidualna praca z osobami w wielu 14-23 z

cobh, którzy dotknięci są problemem 
narkotyków i/lub alkoholu

• Wsparcie młodych ludzi w czasie odwyku z 
uzależnienia od narkotyków i/lub alkoholu

• Dostosowany plan dla każdej młodej osoby 
zachęcający do zmiany, wyborów zgodnych ze
zdrowym stylem życia oraz wykorzystywanie 
potencjału swojej osoby

• Wsparcie/ zapewnianie informacji osobom 
bliskim i członkom rodzin 

• Zapewnienie bezpiecznego, poufnego 
środowiska, gdzie młodzi ludzie mogą być 
wysłuchani i zachęcani do dyskusji 

• Zapewnianie współpracy pomiędzy młodymi 
ludźmi w cobh a innymi ośrodkami usług, 
gdzie znajdują się odpowiednie ośrodki 
leczenia, kliniki, usługi ekspertyzy i doradztwa 
etc.

• Dążenie do działania jako rzecznik dla 
potrzebujących, młodych ludzi

• Aurikuloterapia
• HeAL- grupa dla zaniepokojonych osób



1 Usługi edukacyjne, zapobiegawcze, interwencyjne i informacyjne 
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Fermoy community Based
Drugs initiative (Free)
cloyne Diocesan Youth Services,
2 Fitzgerald place, c/o Family resource 
centre, Maccurtain St., Fermoy, co. cork
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
Mobile: 086 6096874
email: siobhan@cdys.ie
śWiADcZONe USŁUGi
• Darmowy i poufny serwis usług
• indywidualne wsparcie dla osób w wieku

12-25 uzależnionych od narkotyków i
alkoholu

• porady i informacje dot. narkotyków i
alkoholu

• Wsparcie dla osób zainteresowanych, rodzin
etc., którzy są dotknięci problemem
nadużywania narkotyków i alkoholu

• Skierowania na odpowiednie leczenie oraz
inne wymagane usługi

• rzecznictwo dla młodych ludzi mające na
celu np. łączenie innych usług wsparcia

Macroom Drug & Alcohol 
initiative
cloyne Diocesan Youth Services, 
West Square, Macroom, co. cork
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
Mobile: 086 8031109
email: catherine@cdys.ie
śWiADcZONe USŁUGi
• celem projektu jest wsparcie osób w 

redukowaniu szkodliwych efektów 
spowodowanych przez narkotyki i alkohol na
nich samych i w ich rodzinach

• Oferujemy indywidualne wsparcie, spotkania
rodzinne, ekspertyzę, skierowania do innych 
ośrodków, rzecznictwo w imieniu klienta oraz
informacje i porady dla zainteresowanych

• Oferujemy także (w różnych okresach czasu) 
programy rozwoju osobistego, praktyki 
odnowy biologicznej, aurikuloterapie oraz 
inne terapie uzupełniające

Mallow community Based
Drugs initiative
cloyne Diocesan Youth Services,
Mallow Youth & community centre,
New road Mallow, co. cork
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
tel: 022-53526
Mobile: 086-3836414
email: nicola@cdys.ie
śWiADcZONe USŁUGi

• Darmowe i poufne porady oraz informacje 
dotyczące problemu narkotyków i alkoholu

• indywidualne wsparcie dla młodych ludzi i 
ich rodzin uzależnionych od narkotyków i 
alkoholu

• Zapewnienie współpracy z innymi 
ośrodkami, które oferują pomoc np. centra 
leczenia uzależnień, usługi poradnictwa 
psychologicznego, kliniki, terapie 
uzupełniające

• rzecznictwo dla młodych ludzi mające na 
celu pomoc w kontakcie z innymi ośrodkami 
i serwisami usług np. centra treningowe, 
pracodawcy, zakwaterowanie etc.

• Dalsze informacje oraz formularze skierowań
można znaleźć pod adresem: www.cdys.ie



Mitchelstown community
Based Drugs initiative
1 thomas St., Mitchelstown, co. cork
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
tel: 025 41511
Mob: 086 0439702
email: frank@cdys.ie
projekt oferuje program pomocy dla potrzebu-
jących, indywidualne wsparcie, informacje o
nadużywaniu narkotyków i alkoholu, programy
edukacyjne wraz z najlepszymi praktykami i
ciągłym wsparciem podczas korzystania z
odpowiednich usług.
śWiADcZONe USŁUGi
inicjatywa ma na celu prace głównie z młodymi
ludźmi w wieku 12-23 z Mitchelstown i okolicy,
którzy:
• Znajdują się w grupie wysokiego ryzyka 

używania/ eksperymentowania z 
narkotykami/ alkoholem

• Znajdują się w grupie osób już 
nadużywających narkotyków/ alkoholu

• potrzebują wsparcia podczas odwyku
• Wspieramy także rodziny, którzy muszą 

poradzić sobie z nadużywaniem narkotyków/
alkoholu przez ich dzieci

Youghal community Based
Drugs initiative
c/o Nagle House, South Abbey, Youghal, co.
cork
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
tel: 024 90673
Mob: 086 3842183
email: edward.mcbride@foroige.ie
Strona internetowa:
www.youghalcommunitydrugsinitiative.ie
śWiADcZONe USŁUGi

• indywidualne wsparcie dla ludzi w wieku 
14-24, którzy nadużywają narkotyków i osób
zaniepokojonych

• ekspertyza, plan opieki i dalsze skierowania
• Wskazówki, informacje, porady oraz 

wsparcie w uzyskaniu usług, wsparcie 
wspólnoty etc.

• Aktywna grupa wsparcia osób 
zaniepokojonych / rodziny

• Usługi edukacyjne, zapobiegawcze,
interwencyjne i informacyjne

Usługi edukacyjne, zapobiegawcze, interwencyjne i informacyjne  1
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Killarney community Drugs 
initiative
c/o KDYS Youth centre, Fairhill , Killarney,
co. Kerry
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
tel: 064 6631748
Mob: 085 8501296
email: deirdrenagle@kdys.ie
śWiADcZONe USŁUGi

Killarney community Drugs initiative zapewnia
indywidualne wsparcie dla młodych ludzi,
rodziców oraz zainteresowanych osób,
skierowane dla nich samych lub osób bliskich
nadużywających narkotyków lub alkoholu.
to darmowy, poufny i nieoceniający serwis
usług zapewniający porady i informacje 
powiązane z tematem narkotyków i alkoholu,
jak również zapewniający wsparcie w
uzyskaniu odpowiednich usług i wsparcia
wspólnoty.
Wsparcie jest zapewniane w celu pomocy
zredukowania nadużywania narkotyków i
alkoholu, dostępu do leczenia oraz zapobiegania
nawrotom.

Listowel & North Kerry
community Drugs project
c/o Upper church St., Listowel, co. Kerry
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
tel: 068 23744
Mobile: 087 9263803
email: gerardlowe@kdys.ie
śWiADcZONe USŁUGi

• Wsparcie młodych ludzi w wieku 12-21+, 
którzy są w grupie ryzyka nadużywania 
narkotyków i alkoholu

• indywidulane doradztwo
• Zajęcia grupowe
• Grupa wsparcia rodzinnego

tralee community Drugs
initiative 
Aras an phobail, Dean’s Lane, tralee, co. Kerry
KONtAKt
pracownik socjalny ds. narkomanii i 
alkoholizmu
tel: 066 7180190
Mob: 087 6708702
Fax: 066 7129562
email: drugsworker@nekd.ie
śWiADcZONe USŁUGi
Wsparcie i udzielanie informacji dla ludzi
młodych w wieku 16-21+ w tralee, którzy
doświadczają życiowych problemów
spowodowanych nadużywaniem narkotyków
i/lub alkoholu.

1 Usługi edukacyjne, zapobiegawcze, interwencyjne i informacyjne 
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Before 5 Family centre
churchfield Hill, churchfield, cork city
KONtAKt
pracownik projektu
tel: 021 4303561
email: before5centre@gmail.com
Strona internetowa:
www.before5familycentre.ie
śWiADcZONe USŁUGi
Dostęp do usług porad społecznych

cit careers & counselling
Service
2nd Floor, Student centre,
cork institute of technology,
rossa Avenue, cork
tel: 021 4335752
śWiADcZONe USŁUGi
Darmowe i poufne usługi porad psychologicznych
dla obecnych studentów cit 

community Based Addiction
counselling Service 
cork Local Drug & Alcohol task Force, Floor 1,
Kinvara House, Dublin Hill, cork
tel: 021 4930100
KONtAKt
Doradca ds. uzależnień
Mobile: 087 0688486
email: Liam.OMahony@hse.ie
Mobile: 087 4155404
email: pat.Oriordan2@hse.ie
śWiADcZONe USŁUGi
Doradca ds. uzależnień zatrudniony przy tym
projekcie zapewnia program pomocy dla
potrzebujących z szesnastego cork Local Drug
& Alcohol task Force. 

Prosimy zapoznać się z wszystkimi lokalnymi 
projektami opartymi na projekcie CLDATF w sekcji 1
katalogu

coiscéim counselling 
programme (SHep)
Village chambers, the Village centre,
Station road, Ballincollig, co. cork
KONtAKt
Serwis coiscéim
tel: 021 4666180
email: socialandhealth@eircom.net
Strona internetowa: www.socialandhealth.com
śWiADcZONe USŁUGi
indywidualne, grupowe oraz rodzinne porady
psychologiczne (coiscéim counselling 
programme).

Dual Diagnosis (addiction and
mental health) community
Service
togher community centre, togher road,
togher, cork
KONtAKt
Koordynator podwójnej Diagnozy
tel: 021 4321002
Mobile: 087 6486432
email: John.connolly@hse.ie

śWiADcZONe USŁUGi
Kompleksowa ekspertyza i leczenie 
uzależnienia oraz chorób psychicznych
(podwójna diagnoza) zapewnione poprzez
współpracę South Lee primary care Addiction
Service i South Lee Mental Health Services w
togher/Ballyphehane, cork.

Ucc Student counselling and
Development Unit
Ard patrick, college road, cork city
KONtAKt
Doradca ds. studentów i rozwoju
tel: 021 4903565
email: counselling@ucc.ie
śWiADcZONe USŁUGi
Dostęp do porad psychologicznych, jak
również wsparcia studentów Ucc, którzy
mogą doświadczać problemów związanych z
nadużywaniem narkotyków/ alkoholu.

poradnie środowiskowe 2
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U-clinic Addiction counselling
17 Georges Quay, cork city
KONtAKt
Mobile: 086 3231184 / 089 4998610
email: poradnia@together-razem.org
Strona internetowa: www.together-razem.org 

lub www.uclinic.info
Kontakt: Doradca
śWiADcZONe USŁUGi
“U-clinic” Addiction counselling project jest
integralnym projektem organizacji together-
razem centre, który zapewnia usługi głównie
dla polskich imigrantów z problemami
uzależnienia. pomagamy w uzależnieniach od
alkoholu, substancji odurzających,
współuzależnienia, hazardu.

Oferujemy: Kontrolę i ekspertyzę oraz
indywidualne porady. terapie grupowe: przed
odwykową, intensywny program abstynencki,
opieka po odwykowa, zapobieganie nawrotom.
psychoedukacja: szkolenie z umiejętności
odpowiedniego postępowania, grupy wsparcia
dla osób zaniepokojonych, program
komunikacji rodzinnej. 

Warsztaty profilaktyczne: zarządzanie
gniewem, program przemocy domowej Duluth,
warsztaty dla kobiet. Aurikuloterapia. Dostępne
także inne usługi. Szczegóły na stronie
internetowej: www.together-razem.org

2 poradnie środowiskowe 3 Leczenie i rehabilitacja 
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Anchor treatment centre 
Limited
Spa Glen, Mallow, co. cork
KONtAKt
Doradca dyżurujący
tel: 022 42559
email: anchor@anchorcentre.ie
śWiADcZONe USŁUGi
• ekspertyza oraz diagnoza problemów
• 12 tygodniowy program odwykowy dla osób 

uzależnionych od alkoholu/ narkotyków/ 
hazardu

• 12 tygodniowy program rodzinny dla osób 
zaniepokojonych

• Nieustanny program pomocy dostępny po 
zakończeniu powyższych programów

• indywidualne porady
• Aurikuloterapia
• terapia uzupełniająca
Skierowania swojej osoby, skierowania od 
profesjonalistów, rodziny, osób zaniepokojonych
są miłe widziane.

Arbour House & community
counselling Services
HSe (South) Addiction Services,
Substance & Alcohol Misuse Services,
St. Finbarr’s Hospital, Douglas road, cork city
KONtAKt
Administrator
tel: 021 4968933
email: Addictiontreatment@hse.ie
śWiADcZONe USŁUGi
• Konsultacja i ekspertyza
• program leczenia dla dorosłych 

uzależnionych od narkotyków i/ lub alkoholu 
na zasadzie ambulatoryjnej

• program leczenia dla ludzi młodych 
uzależnionych od narkotyków i/lub alkoholu 
na zasadzie ambulatoryjnej

• Wsparcie rodzin i osób zaniepokojonych; 
poranki informacyjne

• ekspertyza i podawanie leku Methadone



cork counselling Service
HSe (South) Addiction Services,
Level 1, Heron House,
Blackpool retail park, Blackpool, cork city
KONtAKt
recepcja
tel: 021 4928300
email: Addictiontreatment@hse.ie
śWiADcZONe USŁUGi

Lokalne leczenie uzależnienia dla ludzi powyżej 18
roku życia, którzy mają problem z nadużywaniem
narkotyków i/lub alkoholu i/lub hazardu. 
Usługa dotyczy także osób zaniepokojonych 
problemami uzależnienia członków swoich rodzin.
Następujący po ekspertyzie plan opieki jest opra-
cowywany wraz z użytkownikiem serwisu i może
zawierać:
• Krótkie wprowadzenie
• indywidualne porady
• praca grupowa
• Skierowania na program leczenia 

(z zakwaterowaniem lub bez 
zakwaterowania)

• Usługa darmowa dla wszystkich

Nie jest to usługa w nagłych wypadkach.

cuan Mhuire treatment centre
Farnanes, co. cork
KONtAKt
pielęgniarka dyżurująca
tel: 021 7335994
Fax: 021 7336377
email: cuanmhuirecork@eircom.net
śWiADcZONe USŁUGi
cuan Mhuire, Farnanes, oferuje 12 i 20 tygod-
niowy program leczenia z zakwaterowaniem
oraz program rehabilitacyjny dla kobiet
dotkniętych uzależnieniem.
• Usługi jedynie dla kobiet
• program detoksykacji
• program zakwaterowania
• Dom przejściowy- 3-6 miesięcy
• edukacja/szkolenia/ rozwój
• Dwuletni plan opieki po zakończeniu leczenia
• terapia grupowa i wsparcie indywidualne
• Grupa wsparcia rodzinnego

edward court treatment 
Services
HSe (South) Addiction Services, 
Block F, edward St. tralee, co. Kerry
KONtAKt
Administrator
tel: 066 7184968   
śWiADcZONe USŁUGi

Konsultacje, ekspertyza, krótkie działanie 
interwencyjne, doradztwo indywidualne, 
aurikuloterapia oraz program leczenia środkiem
Methadone. przyjmujemy skierowania 
dotyczące różnych uzależnień przez telefon.
Współpracujemy z naszymi ośrodkami 
partnerskimi ulokowanymi w Brandon House
Addiction Services, tralee

Leczenie i rehabilitacja 3
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Kerry Addiction Services
HSe (South), Addiction Services Brandon
House, Upper rock St. tralee, co. Kerry
KONtAKt
recepcja
tel: 0761 08 3000
Fax: 066 7186579
email: Laura.Brosnan@hse.ie
śWiADcZONe USŁUGi

program leczenia bez zakwaterowania dla
młodzieży poniżej 18 roku życia. program
leczenia dla dorosłych, uzależnionych od
narkotyków/ alkoholu/ hazardu.
• ekspertyza
• Wsparcie indywidualne
• terapia grupowa
• Zapobieganie nawrotom
• program dla osób zaniepokojonych
• program po zakończeniu leczenia
• program wsparcia dla osób potrzebujących 

(caherciveen, Dingle, Kenmare, Killarney, 
Listowel)

Matt talbot Services
(program z Zakwaterowaniem)
‘cara Lodge’, Ahiohill, enniskeane, co. cork
KONtAKt
Manager
tel: 023 8839000
email: infocaralodge@mtas.ie
śWiADcZONe USŁUGi

• Opieka 4 stopnia
• Leczenie z zakwaterowaniem dla dorastających

chłopców w wieku 14-18, którzy nadużywają
środków uzależniających oraz z zaburzeniami 
psychospołecznymi

• Specjalny program leczenia skierowany na 
rozwój ludzi młodych i ich rehabilitacje

Matt talbot Services
(Bez Zakwaterowania)
‘rockview’, trabeg Lawn, Douglas, cork city
KONtAKt
Manager
tel: 021 4896400
Fax: 021 4896419
email: infotrabeg@mtas.ie
śWiADcZONe USŁUGi
• Opieka 3 stopnia
• Skierowania
• Umawianie się na spotkania
• ekspertyza
• Leczenie
• program dla pre-rezydentów
• program rodzina
• Opieka po okresie leczenia

residential Detox Service
Health Service executive (HSe) South,
Substance & Alcohol Misuse Services, 
St. Finbarr’s Hospital, Douglas road, cork city

KONtAKt
Administrator
tel: 021 4968933
Fax: 021 4923276
email: Addictiontreatment@hse.ie

śWiADcZONe USŁUGi
Usługa może zapewnić dostęp do obiektów
detoksykacji z zakwaterowaniem dla wszystkich
grup wiekowych w czterech różnych 
lokalizacjach. W celu uzyskania informacji 
dotyczących kryterium uzyskania dostępu do
serwisu oraz dalszych szczegółów ekspertyzy,
prosimy o kontakt z administratorem.

tabor Lodge Addiction
treatment centre
Ballindeasing, Belgooly, co. cork
KONtAKt
Administracja/ recepcja
tel: 021 4887110
email: taborlodge@eircom.net
Strona internetowa: www.taborlodge.ie

3 Leczenie i rehabilitacja 

20



Opieka poterapeutyczna 4

21

śWiADcZONe USŁUGi
Badania przesiewowe, wstępna ekspertyza,
program całościowej ekspertyzy przed
rozpoczęciem leczenia.
prosimy o kontakt z kierownikiem 
rekrutacyjnym 
Katie coughlan: kcoughlan@taborlodge.ie
Opieka 4 stopnia dla uzależnionych od
narkotyków i alkoholu. prosimy o kontakt z
koordynatorem programu 
Deirdre creedon: dcreedon@taborlodge.ie
program po zakończeniu leczenia, w tym
Women’s Day programme i relapse prevention
programme. Kontakt: Koordynator programu
po zakończonym leczeniu 
Mary carroll: mcarroll@taborlodge.ie
program rodzinny (w tym program 
informacyjny), La Verna Hall, Grattan Street,
cork. 4 tygodniowy, 12 tygodniowy i 52 
tygodniowy program zapewniający informacje,
wsparcie oraz rozwój osobisty dla rodzin i osób
zaniepokojonych. Kontakt: Brian Duncan:
bduncan@taborlodge.ie

talbot Grove
castleisland, co. Kerry
KONtAKt
recepcja
tel: 066 7141511
email: info@talbotgrove.ie
Strona internetowa: www.talbotgrove.ie
śWiADcZONe USŁUGi

• 30 dniowy program (z zakwaterowaniem) dla 
pełnoletnich kobiet i mężczyzn uzależnionych
od alkoholu, narkotyków, hazardu, jedzenia 
oraz innych uzależnień

• ekspertyza/ diagnoza problemu/ poradnictwo
• Dwuletni program stałej opieki po zakończeniu

leczenia
• program dla rodzin/ osób zaniepokojonych
• program edukacyjny/ warsztaty i rozwój dla 

pracowników/ pracodawców, grupy pomocy 
profesjonalistów, lokalnych społeczności i 
wolontariatów

cork Simon community
St. Nicholas House, cove Street, cork city
KONtAKt
Kierownik usług wparcia przypadków nagłych
tel: 021 4226029 / Mob: 086 0258344
śWiADcZONe USŁUGi
program dla osób uzależnionych i po okresie
leczenia (w tym zakwaterowanie) dla tych,
którzy zostali włączeni do programu z usług dla
bezdomnych. W celu dalszych informacji o
usługach cork Simon community prosimy
przejść do stron 8 i 32.

Fellowship House
Spur Hill, Doughcloyne, togher, cork city
KONtAKt
Doradca dyżurujący
tel: 021 4545894
email: fellowshiph@eircom.net
śWiADcZONe USŁUGi
Fellowship House świadczy opiekę na miejscu
dla uzależnionych mężczyzn na wczesnym
etapie wychodzenia z nałogu. czas trwania
programu to 12 tygodni. raz w miesiącu 
odbywają się spotkania dla osób, które
ukończyły proces leczenia. celem placówki jest
ułatwienie rozwoju samozadowolenia, zdrowia,
trzeźwego podejścia do życia, co ułatwia 
przejście do samodzielnego życia i akomodacji
oraz ponownej integracji w miejscu pracy.

KrYteriA prZYStĄpieNiA DO prOGrAMU

• Zdiagnozowanie uzależnienia oraz ukończenie
leczenia wstępnego

• chęć uczestnictwa w programie szkoleniowym/ 
pracy w niepełnym wymiarze godzin

• pełnoletność (+18)
• trzeźwość (od alkoholu/ narkotyków) 

przynajmniej na 72 godzin przed
rozpoczęciem programu

prOGrAM 3-MieSiĘcZNY

• program w Fellowhip House oferuje 
wsparcie indywidualne oraz grupowe

• edukacja w temacie rozwoju osobistego oraz
zapobiegania nawrotom nałogu

Kontynuacja powyżej



4 Opieka poterapeutyczna
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• Nacisk na odpowiedzialność osobistą, 
wspieranie rówieśników, opiekę zdrowotną, 
uczestnictwo w grupie twelve Step i zmianę 
trybu życia

• rezydenci biorą udział w programie 
szkoleniowym finansowanym przez FÁS w 
przedsiębiorstwach lokalnych w północnej 
części miasta w (Northside community 
enterprises) wymiarze 20 godzin tygodniowo

• rezydenci są zachęcani do rozwijania 
umiejętności zdrowotnych/ rekreacyjnych

• Udział w programie rodzin jest mile widziany
• podczas programu rezydenci są zachęcani i 

motywowani w osiąganiu postępów 

Link Workers
Drug and Alcohol Services, Floor 1, Kinvara
House, Dublin Hill, cork city
KONtAKt
Link Workers - usługi antynarkotykowe i
antyalkoholowe, HSe South
tel: 021 4930100
śWiADcZONe USŁUGi
Link Workers, jeden dla miasta i hrabstwa cork
oraz jeden dla hrabstwa Kerry, współpracują z
centrami terapeutycznymi w celu wspierania i
pomagania pacjentom w procesie leczenia i 
rehabilitacji poprzez kontakty z innymi 
instytucjami i współpracą z szeroką gamą
placówek rządowych, instytucji lokalnych oraz
wolontariatów. 

Zadaniem Link Workers jest
pomoc w otrzymaniu wstępu do instytucji
opieki społecznej w imieniu pacjentów, które są
w stanie świadczyć wymaganą im pomoc.
pracownicy starają się sprostać dodatkowym
potrzebom pacjentów (innym niż leczenie) po
to, aby ci skupili się wyłącznie na problemie
swojego uzależnienia.

renewal – Women’s 
residential treatment
Shanakiel, Blarney road (Blisko calvary),
cork city
KONtAKt
Doradca dyżurujący
tel: 021 4300844
email: renewal@eircom.net
Strona internetowa: www.taborlodge.ie
śWiADcZONe USŁUGi
Główną misją programu renewal jest 
zapewnienie przedłużonego leczenia z 
zakwaterowaniem dla uzależnionych kobiet we
wczesnym etapie walki z nałogiem. projekt
kładzie nacisk na odpowiedzialność osobistą,
wsparcie rówieśników, opiekę zdrowotną,
Outreach community employment programme
Scheme (ce). program ma na celu pomoc
uczestniczkom w powrocie do miejsca pracy/
edukacji.

W celu uzyskania informacji o kryteriach
włączenia do projektu oraz pozostałych 
informacji, prosimy o kontakt.



Access Housing Unit
24–25 South Mall, cork city
KONtAKt
recepcja
tel: 021 4278848
email: advicecork@threshold.ie
Strona internetowa: www.threshold.ie
śWiADcZONe USŁUGi

• praca Access Housing Unit ma na celu 
zredukowanie liczby bezdomnych w 
hrabstwach cork i Kerry poprzez wsparcie i 
pomoc w utrzymaniu prywatnie wynajętego 
zakwaterowania poprzez podtrzymywanie 
najmu.

• Zapewnienie porad oraz aktywnej 
współpracy z osobami indywidualnymi i 
rodzinami, których wynajem jest zagrożony, 
aby pomóc w podtrzymaniu najmu i 
zapobiec ich bezdomności.

Big Brothers Big Sisters of
ireland (BBBS)
Foróige Offices, Level 1, Heron House,
Blackpool retail park, cork city
KONtAKt
recepcja
pracownik projektu, tel: 086 8513347 / 
086 041294
email: brenda.keating@foroige.ie /
susan.delaney@foroige.ie
Strona internetowa: www.bbbsireland.ie
śWiADcZONe USŁUGi
BBBS to narodowy program mentorski dla
młodych, organizowany przez Foróige, który
był już prowadzony z sukcesem w cork w 2007
roku. BBBS ma na celu dokonanie pozytywnej
zmiany w życiu młodych ludzi (10-18 lat)
poprzez profesjonalne wsparcie indywidualne
ze starszymi wolontariuszami. 
Wolontariusze, jako BBBS, pełnią rolę 
przyjaciół, mentorów oraz pozytywnych osób,
które wspierają młodych, potrzebujących ludzi
w osiągnięciu swojego potencjału. Skierowania
mogą być składane bezpośrednio do Brenda
lub Susan, lub poprzez Youth Work, 
pracowników socjalnych, szkoły etc.

the Bridge recovery Group
Ltd.
21A, South parish community centre,
Sawmill Street, cork city
KONtAKt
Kierownik projektu
tel: 021 4313411
email: bridgerecoverygroup@eircom.net
śWiADcZONe USŁUGi
Zapewnienie programu odwykowego dla ludzi
powyżej 25 roku życia nadużywających 
alkoholu i/lub narkotyków. Usługa zawiera:
• Warsztaty i zatrudnienie
• ciągle wsparcie
• indywidualne i grupowe wsparcie
• rodzicielska grupa wsparcia

cork Alliance centre
robert Scott House, 6 St. patrick’s Quay,
cork city
KONtAKt
Koordynator projektu
Mobile: 087-6890210
tel: 021 4557878
Fax: 021 4557880
email: sheila@corkalliancecentre.com
śWiADcZONe USŁUGi

cork Alliance centre zapewnia szeroką gamę
usług wsparcia dla byłych i obecnych więźniów
w celu umożliwienia im „świeżego startu”,
zarówno w zakresie redukcji popełniania
przestępstw, jak i zwiększenia pozytywnego
uczestnictwa w życiu indywidualnym, rodzinnym
oraz społecznym. Dla uczestników projektu,
którzy pragną zmienić swoje życie, cork 
Alliance centre pomaga poprzez usługi w 
zakresie resocjalizacji, dostosowywanych do
potrzeb indywidualnych.  projekt współpracuje
z potrzebującymi w ramach wszystkich
potrzeb, których wymagają, współpracując
także z innymi jednostkami. praca cork 
Alliance centre odnosi się do czynności
ułatwiających użytkownikom usług lepsze 
przygotowanie do zarządzania korzystnie
swoim życiem. 

Kontynuacja powyżej
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churchfield community trust
Ltd.
109 Knockfree Avenue, churchfield, cork city
KONtAKt
recepcja
tel: 021 4210348
Fax: 021 4210034
email: cctrust@eircom.net
śWiADcZONe USŁUGi
Lokalny projekt dla młodych mężczyzn. Oferujemy
warsztaty, pracę oraz umiejętności przedsiębiorcze
z ukierunkowaniem na pracę w stolarstwie,
malarstwie oraz ogrodnictwie. Dążymy do 
zniwelowania braku edukacji poprzez 
umiejętności literackie, komputerowe, 
gotowania, obróbki metali oraz mechaniki.
przewidziane są także zajęcia sportowe oraz
czas wolny.

rozwój osobisty jest kluczowym składnikiem
naszego programu, co może być znaczące w
celu zmiany w nastawieniu, wierzeniach oraz
zachowaniu. często oferujemy także wzmocnione
wsparcie w bezpiecznym, uporządkowanym
środowisku, które zapewnia członkom projektu
możliwość rozwoju.

Oferujemy także alternatywny program
zdrowotny- aromaterapia, masaż i yoga.
Uczestnicy projektu są w różnym stadium
odwyku, dlatego ich potrzeby różnią się od
siebie, dlatego są one najpierw oceniane, a
następnie realizowane. 

cork city Local employment
Service (ccLeS)
Head Office - cork city partnership, Level 1,
Heron House, Blackpool retail park, cork city

KONtAKt
Koordynator ccLeS 
tel: 021 4302310
email: info@ccles.ie
Strona internetowa: www.corkcitypartnership.ie
śWiADcZONe USŁUGi
ccLeS jest to usługa obejmująca zasięgiem
całe miasto (7 LeS biur zlokalizowanych w
różnych punktach miasta cork) ma na celu 
wsparcie poszukujących pracy poprzez pomoc
w znalezieniu odpowiedniej dla nich placówki.
Usługa została założona z myślą o tych, którzy
doświadczają najwięcej trudności w znalezieniu
pracy, edukacji lub możliwości szkoleń w cork.
• indywidualne spotkania
• Stałe wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia
• informacje o możliwych miejscach pracy, 

szkoleń i edukacji

the Dillon’s cross project
the Glen resource centre (Old Youthreach
Building), the Glen, cork city
KONtAKt
pracownik projektu
Mobile: 086 0453016
śWiADcZONe USŁUGi
Szkolenia i informacje dla spokrewnionych ko-
biet i partnerów byłych więźniów poprzez
następujące usługi: 
• 30 tygodniowy program dla kobiet
• indywidualne i grupowe wsparcie
• Opieka nad dziećmi, kursy dla rodziców i 

rękodzieło (FetAc)
• Zdrowie kobiety
• Umiejętności komunikacyjne (FetAc)
• przygotowanie do pracy
• Dostęp do edukacji (ce)
• Mentoring
• Asertywność i zarządzanie stresem
• Umiejętności komputerowe
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celem tych czynności jest zredukowanie
ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa
poprzez dedykowaną bezpośrednio każdemu
uczestnikowi projektu motywację, odpowiednie
nastawienie, świadomość i zapewnienie 
ogólnej poprawy funkcjonowania społecznego i
zawodowego.



the Grattan project
c/o probation Services, St. Nicholas church,
cove St., cork
KONtAKt
Administrator projektu
Mobile: 086 7928332
tel: 021 4836727
email: liz.grattonproject@gmail.com
Strona internetowa: www.probation.ie
śWiADcZONe USŁUGi
Zapewnienie indywidualnych i grupowych
porad psychologicznych dla klientów usług 
kuratorskich, więźniów w cork, oraz byłych
przestępców z problemami nadużywania 
alkoholu i narkotyków.

Headway (cork Office)
Unit B3 Link rd. Business park, Ballincollig,
co. cork
tel: 021 487 1303
KONtAKt
recepcja
informacja nt. urazów mózgu & linia wsparcia:
1890 200 278
Strona internetowa: www.headway.ie
śWiADcZONe USŁUGi

• Szereg usług, wsparcie oraz informacje dla 
ludzi z urazami mózgu

• Wsparcie dla rodzin
• Warsztaty z innymi profesjonalistami

post release Services
cork prison, rathmore road, cork city
KONtAKt
pracownik projektu
tel: 021 4518814
Fax: 021 4503279
email: fjrussell@irishprisons.ie
śWiADcZONe USŁUGi
Koordynator zapewnia program po zakończeniu
kary więziennej, który ma na celu wsparcie oraz
pomoc w reintegracji i resocjalizacji byłych
więźniów poprzez usługi urzędowe i wolontariatu
w ich imieniu. 
projekt zapewnia informacje, porady dot. usług
edukacyjnych i szkoleń oraz sprawowanie roli

mentorskiej w wyżej wymienionych ośrodkach
dla byłych więźniów i ich rodzin.

the resettlement Service
cork prison, rathmore road, cork city
KONtAKt
pracownik ds. resocjalizacji
tel: 021 4518864
Mobile: 086 7808763
email: ccarey@iasio.ie

śWiADcZONe USŁUGi
Wsparcie resocjalizacyjne dla byłych i obecnych
więźniów z cork. pracownik wsparcia oferuje:
wsparcie i wskazówki dla więźniów przed 
wyjściem na wolność, informacje mające na
celu uzyskanie dostępu do pożądanych usług
oraz wsparcie po wyjściu na wolność.

the Samaritans
coach Street, cork city

KONtAKt
Wolontariusz
tel: 1850 609090
tel: 021 4271323
email: jo@samaritans.org
Strony internetowe: www.corksamaritans.ie &
www.samaritans.org
śWiADcZONe USŁUGi

• 24-godzinny telefon zaufania mający na celu 
wsparcie emocjonalne u ludzi, którym 
towarzyszy uczucie niepokoju i rozpaczy 
oraz tych, których czyny mogą doprowadzić 
do samobójstwa

• rozmowy z potrzebującymi i grupami 
zainteresowanych o promocji zdrowia 
emocjonalnego, wartości słuchania oraz 
znaków i symptomów u ludzi z możliwymi 
myślami samobójczymi

• Dostępny jest także ułatwiony dostęp do 
zewnętrznych programów szkoleniowych

Usługi wsparcia 5
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the Sexual Health centre
16 peter’s Street, cork city
KONtAKt
recepcja
tel: 021 4275837
telefon zaufania: 021 4276676
email: info@sexualhealthcentre.com
Strona internetowa:
www.sexualhealthcentre.com
śWiADcZONe USŁUGi

• Szkolenia i wsparcie dla młodych ludzi w 
kwestii zdrowia seksualnego i narkotyków 
tak, aby mogli edukować rówieśników

• Bezpłatne testy ciążowe, porady psychologiczne
i kontrola medyczna po aborcji w 
bezpiecznym, pomocnym otoczeniu, w 
którym można przeanalizować różne opcje i 
porozmawiać na temat emocji

• Szybki test na obecność wirusa HiV, 
indywidualna pomoc, edukacja i porady 
psychologiczne dla osób dotkniętych 
wirusem HiV i ich bliskich w przyjaznym, 
bezpiecznym otoczeniu

• Warsztaty mające na celu uzyskanie 
niezbędnych informacji dotyczących zdrowia
seksualnego dla szkół, organizacji 
młodzieżowych i społecznych

• profesjonalne szkolenia w cork i Kerry w 
celu promocji prawidłowego zdrowia 
seksualnego

• Wielosesyjny program mentoringowy dla 
szkół

SHiNe
Supporting people Affected by
Mental iii Health
14A Washington St. West, cork city
KONtAKt
Biuro rozwoju regionalnego w cork/Kerry
tel: 021 4949833
Mobile: 086 8525 755
email: info@shineonline.ie
informacyjny telefon zaufania: 1890 621 631
Strona internetowa: www.shineonline.ie
Żródło informacji: www.recover.ie
śWiADcZONe USŁUGi
Organizacja SHiNe wspiera osoby dotknięte
chorobami zdrowia psychicznego. 
SHiNe prowadzi samopomocowe grupy

wsparcia zwane „phrenz” dla osób z 
problemami zdrowia psychicznego. 
Organizacja prowadzi także grupy wsparcia
wzajemnej pomocy dla krewnych i 
opiekunów osób dotkniętych chorobami
zdrowia psychicznego. Organizacja SHiNe
prowadzi także kursy mające na celu pomóc 
w powrocie do zdrowia, kursy zdrowego trybu
życia i kursy wychowania do życia w rodzinie.
Dostęp do wszystkich kursów można uzyskać
poprzez bezpośrednie zapisy:
• Biuro regionalne- oferuje indywidualne 

wsparcie, informacje oraz opcje wyboru
• rzecznictwo- informacje na temat form 

zapomogi z pomocy społecznej, dodatków 
mieszkaniowych oraz innych form zapomogi,
uprawnień, etc.

• porady psychologiczne - 
kontakt: 086 040 1657

• ‘the Basement’ resource centre
(kontakt: 021 4226064) osoby dotknięte
chorobami zdrowia psychicznego mogą
dołączyć jako członkowie i brać udział w
zajęciach i lekcjach prowadzonych
codziennie w ośrodku.

teen parents Support 
programme (tpSp)
34 paul St., cork city
KONtAKt
recepcja
tel. 021 4222987
Mobile: 086 8278774 / 086 8278772
email: tpspcork@eircom.net
Strona internetowa: www.teenparents.ie
GODZiNY OtWArciA
pon. – pt.: 9:30– 16:30
śWiADcZONe USŁUGi

• Ośrodek wsparcia i usługi wizyt domowych 
dla młodych rodziców począwszy od ciąży, 
aż do momentu, gdy dziecko skończy dwa 
lata

• Zapewnienie informacji oraz wsparcia 
dotyczącego rodzicielstwa, związków 
międzyludzkich, zakwaterowania, świadczeń,
zbiórki pieniężnej, możliwościach edukacji i 
in.

• Możliwość spotkań z innymi młodymi 
rodzicami

• Współpraca oraz skierowania do innych 
ośrodków pomocy
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Youth Health Service (YHS)
penrose House, penrose Quay, cork city
KONtAKt
Koordynator projektu
tel: 076 1084150
email: yhs@hse.ie
Strona internetowa: www.hse.ie
GODZiNY OtWArciA
poniedziałek-piątek. prosimy dzwonić w celu
sprawdzenia, czy wybrana usługa jest
dostępna
śWiADcZONe USŁUGi

Usługi YHS zawierają:
• Ogólne porady i wsparcie dotyczące zdrowia

seksualnego
• Klinika badań przesiewowych Sti
• Klinika planowania rodziny
• porady dot. nieplanowanej ciąży
• informacje i wsparcie w czasie ciąży
• Badania i wsparcie po procesie aborcji
• praca z młodzieżą
• Wsparcie i informacje dla nadużywających 

alkoholu i narkotyków
• Ogólne wsparcie i porady

Alcoholics Anonymous (AA)
KONtAKt
(AA) członek grupy
Obszar miasta cork, Mobile: 085 8470880
Obszar północnej części cork, 
Mobile: 087 6657105
Obszar wschodniej części cork,
Mobile: 087 6114946
Kerry: 066 7128720 / 087 0522911
(całodobowo)
pełna lista spotkań:
www.alcoholicsanonymous.ie
Otwarte spotkania: wtorek 20.30-21.30
South parish community centre,
rutland St. cork city
śWiADcZONe USŁUGi
Alcoholics Anonymous (AA) to wspólnota 
„dwunastu kroków” („twelve Step”), 
zaangażowana we wzajemne pomaganie
wszystkim cierpiącym z powodu nadużywania
alkoholu. program dwunastu kroków to
sugerowana forma wychodzenia z alkoholizmu
i towarzyszących mu skutków. Organizacja AA
skierowania jest do każdego, kto pragnie
zmierzyć się ze swoim problemem
alkoholowym.

(AA) Multi-lingual Groups cork
city & county
Wielojęzyczne Grupy miasta i hrabstwa cork (AA)
Wielojęzyczna grupa AA
c/o 12 patrick’s Hill, cork city
KONtAKt (AA) członek grupy,
Mobile: 087 1202155,
Spotkania o 16: 00 w każdą niedzielę
Jest to grupa wielojęzyczna, także z uczest-
nikami mówiącymi po rosyjsku i polsku.

Grupa AA (język litewski)
eason’s Hill community centre
KONtAKt (AA) członek grupy, 
Mobile: 087 1202155
Spotkania o 19:30 we wtorki

Grupa AA (język polski)
c/o St. Augustine church, Washington St.,
cork city
KONtAKt (AA) członek grupy, 
Mobile: 087 6469175
Spotkania o 19:00 w soboty
śWiADcZONe USŁUGi
• Grupa wsparcia
• Jedność, wsparcie i odwyk
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Dual recovery Anonymous
(DrA)
KONtAKt
członek DrA / telefon zaufania: 085 7843414
email: dracork@gmail.com
Strona internetowa: 
www.dualrecoveryanonymous.org
śWiADcZONe USŁUGi

Dual Diagnosis Anonymous to wspólnotowa
grupa wsparcia „12 kroków” dla ludzi naduży-
wających substancji uzależniających oraz z
chorobami zdrowia psychicznego. W celu
pozyskania dalszych informacji np. o miejscach
spotkań w cork, prosimy odwiedzić stronę 
internetową: www.dualrecoveryanonymous.org

Gamblers Anonymous (GA)
c/o Quaker House, capwell / Summer Hill
South, cork city
KONtAKt
członek (GA) 
tel: 087 2859552
email: info@gamblersanonymous.ie
Strona internetowa: 
www.gamblersanonymous.ie
śWiADcZONe USŁUGi

Organizacja pomocy wzajemnej dla osób, które
są lub były dotknięte problemem hazardu.
Spotkania odbywają się we wtorkowe wieczory
o 20:00 w Quaker House, capwell / Summer
Hill South,cork city. Otwarte spotkania odby-
wają się w trzeci poniedziałek miesiąca o 20:30
w La Verna Hall, Grattan St. cork city.

HADD child & Family Support
Group
Bessboro estate, Blackrock, cork city

KONtAKt
Koordynator projektu
tel: 021 4515032
email: ahdcork@info.ie
śWiADcZONe USŁUGi

Działania na rzecz rodzin dotkniętych
problemem A.D.H.D
• Grupa wsparcia dla rodziców
• pomoc dla dzieci i rodzin
• indywidualne spotkania z rodzicami
• Spotkania uświadamiające i informacyjne
• Skierowania na porady psychologiczne
• Wymiana informacji w celu poprawy jakości 

świadczonych usług
• Możliwość wymiany informacji z innymi 

rodzicami

Narcotics Anonymous (NA)
KONtAKt
członek grupy Narcotics Anonymous/ Biuro
Zleceń
telefon zaufania: 087 1386120
email: info@nasouth.ie
Strona internetowa: www.nasouth.ie
śWiADcZONe USŁUGi
Organizacja pomocy wzajemnej dla osób 
uzależnionych od narkotyków.
Spotkania w różnych lokalizacjach miasta i
hrabstwa cork oraz Kerry. prosimy o
sprawdzanie na stronie internetowej: 
www.nasouth.ie lub pod numerem 
telefonu: 087 1386120.
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polish Sobriety club ‘pomost’
cork Migrant centre, 14 George’s Quay
cork city
KONtAKt
Koordynator projektu
Mobile: 086 2641434
email: kclub.pomost@gmail.com
śWiADcZONe USŁUGi
Klub jest bezpiecznym miejscem, gdzie 
uzależnieni ludzie i ich rodziny uczą się żyć z
poczuciem bezpieczeństwa i darzą się 
wzajemnym szacunkiem. Uczą się także o tym,
jak zachować trzeźwość oraz jak żyć bez
narkotyków i alkoholu. inne usługi:
• Zapewnienie informacji i wsparcia w 

uzależnieniu oraz opcji leczenia dla ludzi, 
którzy nie są członkami klubu „pomost”

• Organizowanie kulturowych, integracyjnych, 
edukacyjnych, motywacyjnych i innych 
okazjonalnych spotkań dla członków klubu

• Organizowanie spotkań i sesji informacyjnych
ze specjalistami ds. uzależnień

• Zajęcia sportowe i rekreacyjne

Sex and Love therapy
(S.A.L.t.) 
KONtAKt
Mobile: 085 8509491 /
086 3976826 / 086 6065651
email: sexandlovetherapy14@gmail.com
śWiADcZONe USŁUGi
indywidualna i grupowa terapia, ekspertyza
oraz skierowania, seminaria edukacyjne, 
warsztaty i dalsze wskazówki.
porady na temat uzależnienia seksualnego, 
wsparcia dla par, uzależnień od miłości/
związku, uzależnienia od pornografii oraz
zaburzenia intymności.



6 Grupy wsparcia

30

Grupa wsparcia rodzinnego - Kim
jesteśmy?
Grupa wsparcia rodzinnego zapewnia 
wsparcie oraz informacje dla rodzin z
problemami uzależnienia od narkotyków i
alkoholu.

GrUpA WSpArciA rODZiNNeGO

AcoA (Adult children of Alcoholics &
Dysfunctional Families)
KONtAKt
Dominican centre, tel: 021 450 3188
Midleton, tel: 086 2411732 
W celu uzyskania informacji na temat godziny i
miejsca spotkań

Al-Anon Family Groups
KONtAKt
Biuro zleceń, tel: 021 431 1899
W celu uzyskania informacji na temat godziny i
miejsca spotkań 

Bridge recovery parents / concerned
persons Support Group 
KONtAKt
tel: 021 431 3411
W celu uzyskania informacji na temat godziny i
miejsca spotkań

Knocknaheeny /Hollyhill Support
Group (ccp)
KONtAKt

tel: 021 4399503
W celu uzyskania informacji na temat godziny i
miejsca spotkań

Mahon Family Addiction Support
Group 
KONtAKt
tel: 021 435 8866
W celu uzyskania informacji na temat godziny i
miejsca spotkań

W celu uzyskania dalszych informacji
np. o godzinie spotkań grupy
wsparcia, także grupy wsparcia
rodzinnego/ osób zaniepokojonych,
prosimy o kontakt community
Outreach Drug / Alcohol 
Awareness project (strona 7/8).

KONtAKt
pracownik ds. rozwoju społeczności
lokalnej / pracownik ds. narkotyków i
alkoholu:

tel: 087-1962022
087-1962030

email: mmagee@partnershipcork.ie
lub jdaly@partnershipcork.ie



Matt talbot Father’s Group
KONtAKt
tel: 021 489 6400
W celu uzyskania informacji na temat godziny i
miejsca spotkań

Matt talbot Mother’s Group
KONtAKt
tel: 021 489 6400
W celu uzyskania informacji na temat godziny i
miejsca spotkań

Mayfield Family Support Group
KONtAKt

tel: 086 8523077 lub 086 3682061
W celu uzyskania informacji na temat godziny i
miejsca spotkań

Nar Anon
KONtAKt
tel: 021 450 3188 lub 086 1755 122
W celu uzyskania informacji na temat godziny
miejsca spotkań

St. Nicholas’ trust (for Families of
prisoners)
KONtAKt
tel: 086 1768266 lub 086 1768267
W celu uzyskania informacji na temat godziny i
miejsca spotkań

tabor Lodge Family Support Groups
KONtAKt
tel: 021 4887110
W celu uzyskania informacji na temat pr
gramu, godziny i miejsca spotkań

W ceLU UZYSKANiA DALSZYcH iNFOrMAcJi NA
teMAt GrUp WSpArciA rODZiNNeGO i iNNYcH
W tWOJeJ OKOLicY, prOSiMY O KONtAKt: 

(1) community Outreach Drug & 
Alcohol Awareness project, strony 7-8
(2) the community Based Local & regional
Drug & Alcohol task Force projects, strony 6-
16
(3) the Various treatment centres,
strony 18-21

tHe cOrK FSN JeSt WSpierANY
ADMiNiStrAcYJNie prZeZ cOrK citY
pArtNerSHip LtD.

ABY DOWieDZieĆ SiĘ WiĘceJ O
WSpArciU rODZiNNYM i
WSpÓŁprAcY Z cOrK FSN, prOSiMY
O KONtAKt Z cOMMUNitY OUtreAcH 
DrUG & ALcOHOL AWAreNeSS 
prOJect
W cOrK citY pArtNerSHip
teL: 021 430 2310

Grupy wsparcia 6
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cork Foyer
Assumption road, Blackpool, cork city
KONtAKt
Kierownik Foyer 
tel: 021 42 88 524
tel (całodobowo): 086 8531755
email: barry_waddingham@corkcity.ie
Strona internetowa: www.corkfoyer.ie
śWiADcZONe USŁUGi
cork Foyer jest akredytowane przez Foyer,
które jest własnością i jest zarządzane przez
cork city council. Oferuje bezpieczne i pewne
zakwaterowanie dla młodych dorosłych w
wieku 18-25, którzy są bezdomni lub w ryzyku
bezdomności. cork Foyer ma 18 poje-
dynczych, w pełni wyposażonych pokoi z
łazienką i dzieloną kuchnią, w tym 3 pokoje
przystosowane do potrzeb osób na wózkach
inwalidzkich. Foyer jest wyposażone w sprzęt
it oraz pokój konferencyjny, przystosowany do
prowadzenia szkoleń oraz edukacji, które są
ważną kwestią projektu.

cork Foyer oferuje:
• Wyposażone zakwaterowanie z łazienką oraz

wspólną kuchnią
• personel wsparcia z ramą usług wsparcia 

personalnego
• pomoc w przeprowadzkach 
• porady i wskazówki, dostęp do szkoleń oraz 

możliwości zatrudnienia
• Szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne oraz 

możliwości rozwoju
• Warsztaty zewnętrzne oraz projekt 

ogrodniczy
• W pełni umeblowana sala szkoleniowa oraz 

dostęp do komputera
• różne możliwości uczestnictwa członków 

projektu w organizowanych wydarzeniach 
lub poprzez komitet mieszkalny

• Bezpieczne i pewne miejsce do życia z 
24-godzinną opieką personelu, 365 dni 
w roku

• Miejsce do zabaw dla dzieci (2-5 lat) oraz 
kawiarnia z miejscami siedzącymi

cork Simon community
poczta: 
St. Nicholas House, cove Street, cork city
KONtAKt
Główna siedziba usług wsparcia w sytuacjach
awaryjnych
tel: 021 4226029
Mobile: 086-0258344

email: eleanor@corksimon.ie
Strona internetowa: www.corksimon.ie
śWiADcZONe USŁUGi
cork Simon community pracuje we
współpracy z kobietami i mężczyznami, którzy
są bezdomni lub grozi im ryzyko bezdomności
w cork, oferując zakwaterowanie i wsparcie w
powrocie do samodzielnego życia.  cork Simon
zapewnia zakwaterowanie, wsparcie 
mieszkaniowe, dostęp do usług związanych z
uzależnieniem i zdrowiem, zajęcia i szkolenia
oraz zatrudnienie umożliwiające wyjście z 
bezdomności.
Usługi wsparcia dla bezdomnych w sytuacjach
awaryjnych:
• całodobowy i bezpośredni dostęp do miejsca w

cork Simon’s schronisku (w sytuacjach 
awaryjnych)

• the Soup run 365 dni w roku
• Outreach team zapewniający opiekę, porady 

oraz informację o innych usługach, wsparcie 
dot. zmniejszenia szkód, bezpieczne praktyki 
oraz program po zakończonym okresie leczenia

• Adult Homeless integrated Service team (AHiS) 
zapewnia podstawowe usługi opieki zdrowotnej
w cork Simon’s emergency Shelter/Day 
Service.

• program zatrudnienia i warsztatów działający na
zasadach indywidualizmu z ludźmi mającymi 
doświadczenie edukacyjne, szkoleniowe, pracy.
prosimy o kontakt z pracownikiem programu: 
087-1790505

• program zajęć pomagający budować pewność 
siebie, zapewniający zajęcia pozytywnej 
alternatywy dla tych, którzy są trudnodostępni 
lub silnie uzależnieni. Kreowanie grupy 
kontaktów oraz tworzenie współpracy z szerszą
społecznością.

Wsparcie zakwaterowania:
• 5 domów wysokiego wsparcia zapewniające 

całodobową opiekę dla ludzi m.in. z 
problemami zdrowotnymi oraz innymi
potrzebami w takim stopniu, że nie są w stanie 
żyć samodzielnie

• Zespół wsparcia mieszkaniowego 

7 Usługi z zakwaterowaniem
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pomagający ludziom powrócić do samodziel-
nego życia w ich lokalnych społecznościach.

*W ceLU iNFOrMAcJi O iNNYcH USŁUGAcH
cOrK SiMON cOMMUNitY prOSiMY prZeJśĆ DO
StrON 8-32

Good Shepherd Services
convent Avenue, Sunday’s Well, cork city
KONtAKt
Usługa
tel: 021 4309505
email: jmurphy@gsscork.ie
Strona internetowa:
www.goodsheperdservice.ie
śWiADcZONe USŁUGi

Good Shepherd Services już od 40 lat
współpracuje z kobietami i dziećmi, którzy są
zagrożeni bezdomnością w cork. Jest to
jedyny serwis stworzony specjalnie dla kobiet i
dzieci, zapewniający pełne wsparcie dla tej
bezbronnej grupy.

Edel House
Grattan Street, cork city
Kontakt: Kierownik
tel: 021 4274240
Fax: 021 4274160
email: cfoster@gsscork.ie
Zapewnia awaryjne zakwaterowanie i wsparcie
dla bezdomnych kobiet i dzieci.

Bruac Eile Training & Education Centre
redemption road, Farranferris, cork city
Kontakt: Kierownik 
tel: 021 4397314
email: codonovan@gsscork.ie
Bruac eile training & education centre to
miejsce, gdzie dziewczyny i kobiety, które
niedawno zakończyły szkołę, ale pozostały
bezrobotne lub zagrożone bezdomnością,
mogą uczestniczyć w dalszej edukacji,
szkoleniach oraz innych możliwościach
rozwoju.

Oferowany jest szereg kursów FetAc oraz 
dodatkowo wiele innych programów socjalnych
i szkoleń umiejętności życiowych.

Hearth Good Shepherd Support Service
Hearth, Henry Street, cork city
Kontakt: kierownik
tel: 021 4273890
email: lmulcahy@gsscork.ie
Serwis usług po zakończonym okresie pomocy
asystuje kobiety i dzieci, którzy byli bezdomni,
a teraz przeprowadzili się do niezależnych
miejsc zakwaterowania w społeczności
lokalnej. Oferujemy emocjonalne i praktyczne
wsparcie dotyczące szeregu usług, oraz 
indywidualną i grupową pracę z kobietami.
Usługa jest poufna, skierowana na
potrzebującego i dopasowana do 
indywidualnych potrzeb.

Riverview
Kontakt: kierownik
3 North Mall, cork city
tel: 021 4304205
email: elowe@goodsheperdservices.ie
riverview zapewnia zakwaterowanie na krótki
do średniego okres czasu dla dziewczyn (15-20
lat), które są bezdomne lub grozi im 
bezdomność.

St. Helen’s care Association
Missionaries of charity, Blarney, cork
KONtAKt
Siostra dyżurująca
tel: 021 4381687
Klasztor: 021 4382041
śWiADcZONe USŁUGi

• Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
• Dom dla osób wychodzących z uzależnienia 

od alkoholu, narkotyków i hazardu
• porady psychologiczne: terapia indywidualna

i wsparcie grupowe
• Grupa wsparcia dla mężczyzn

Usługi z zakwaterowaniem 7
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St. Vincent de paul (SVp)
Ozanam House, 2 tuckey Street, cork city
KONtAKt
Kierownik
tel: 021 4270444
e-mail: info@svpcork.ie
Gerrygarvey@svpcork.ie
śWiADcZONe USŁUGi

Stowarzyszenie (SVp) ma 90 oddziałów w 
regionie i liczy 750 członków. Stowarzyszenie
(SVp) oferuje wiele usług, m.in.:
• Udzielanie pomocy potrzebującym poprzez 

wizyty domowe
• Zapewnienie schronisk bezdomnym 

mężczyznom
• Oferowanie szerokiej gamy usług 

edukacyjnych

threshold Ltd.
22 South Mall, cork city
KONtAKt
pracownik projektu
tel: 021 4278848
Fax: 021 4805111
email: advicecork@threshold.ie
Strona internetowa: www.threshold.ie
śWiADcZONe USŁUGi

• Zapewnienie darmowej informacji, porad 
oraz usług rzecznictwa dla ludzi z 
problemami dot. zakwaterowania.

Wellsprings
Wandesford Quay, cork city
KONtAKt
Kierownik
tel: 021 4318953
Fax: 021 4321193
email: wellsprings@eircom.net
śWiADcZONe USŁUGi

• Usługi zakwaterowania dla młodych kobiet 
między 16 a 23 rokiem życia. pomoc polega 
na zapewnieniu zakwaterowania i wsparcia 
osobom bezdomnym lub wymagającym 
dalszej pomocy w zmianie miejsca 
zamieszkania z domu opieki czy domu 
zastępczego do samodzielnego miejsca 
zamieszkania

• Usługa ta kierowania jest do osób, które 
zrobiły krok naprzód i są gotowe do 
samodzielnego życia w społeczeństwie
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cork city partnership Ltd.,
community Outreach Drug /
Alcohol Awareness project
(cODAAp)
prosimy o zapoznanie się z informacjami ze
stron 7-8 w celu uzyskania informacji o 
możliwościach szkoleń/ edukacji oferowanych
przez cODAAp

cork institute of technology
Department(s): Social and General Studies,
rossa Avenue, Bishopstown, cork city
KONtAKt
Wykładowca
tel: 0214347800 / 0876691584
email: gus.murray@cit.ie /
ucoakley@yahoo.co.uk
śWiADcZONe USŁUGi
Kurs przygotowujący do uzyskania stopnia
naukowego/certyfikatu w poradnictwie 
psychologicznym i psychoterapii

Health promotion &
improvement, Health & 
Wellbeing Division, HSe
eye, ear & throat Hospital, Western rd.,
cork city
KONtAKt
Starszy pracownik promocji zdrowia
tel: 021 4921641
email: Sandra.coughlan@hse.ie
śWiADcZONe USŁUGi
W ramach inicjatywy promocji zdrowia w
szkołach (Health promoting Schools initiative)
oferowane są następujące usługi:
• Wsparcie dostępne zarówno dla szkół 

podstawowych, jak i wyższego szczebla w celu
rozwoju/ kontroli polityki szkolnej wobec 
używania substancji uzależniających

• Szkolenia dotyczące uświadamiania problemu 
dot. narkotyków/ alkoholu zarówno dla 
personelu, jak i rodziców ze społeczności 
szkolnej

• Materiały informacyjne poświęcone tematyce 
alkoholu, tytoniu oraz innych środków 
uzależniających, jak również szeregu innych 
zagadnień dotyczących zdrowia.

the Social & Health education
project (SHep)
Village chambers, the Village centre, Station
road, Ballincollig, co. cork
KONtAKt
Koordynator projektu
tel: 021 4666180
Fax: 021 4870104
email: socialandhealth@eircom.net
Strona internetowa: www.socialandhealth.com
śWiADcZONe USŁUGi
Szkolenia i rozwój:
• Szkolenie w zakresie świadomości osobistej i 

społecznej
• Szkolenia z zakresu moderacji grupowej
• Szkolenia w zakresie rozwoju osobistego
• Szkolenia z zakresu rzecznictwa na rzecz 

wspólnoty
• Szkolenia w zakresie ułatwień dla wspólnot i 

organizacji
• Specjalistyczne wsparcie dla organizacji np. 

nadzór/ konsultacje

Wsparcie terapeutyczne:
• porady psychologiczne w trybie 

indywidualnym, grupowym i rodzinnym 
(coiscéim counselling programme,
strona 17)

• psychoterapia- warsztaty wsparcia
• Ułatwiony dostęp do grup wsparcia
• Usługi z zakresu orędownictwa w cork



cork city partnership Ltd.,
community Outreach Drug /
Alcohol Awareness project
(cODAAp)
Level 1, Heron House, Blackpool retail park,
Blackpool, cork city

prosimy o przejście do strony 7 w celu 
uzyskania szczegółów dot. cODAAp publikacji
lub pobrać kopię tego ‘Directory of Drug & 
Alcohol Services in cork and Surrounding
Areas’ i inne publikacji z 
www.corkcitypartnership.

cork Youth information centre
11-12 Marlboro Street, cork city
KONtAKt
Koordynator ośrodka
tel: 021 4270187
email: yic@ymcacork.net
Strona internetowa: www.ymca-ireland.net
śWiADcZONe USŁUGi

• Usługa dla osób w wieku 13-25 lat
• Zapewnienie pełnego i przyjaznego serwisu 

informacyjnego specjalizującego się w 
edukacji, szkoleniach, prawach 
pracowniczych, usługach zdrowotnych i
społecznych, podróżach i pracy wakacyjnej 
poza granicami kraju

• publikacja poradnika wielkości karty 
kredytowej dla młodzieży z przydatnymi 
adresami, zatytułowanego „Nie jesteś sam” 
(notalone.ie)

• Godziny otwarcia:
pon.- pt.: 11:00 - 17:00 
(zamknięte w czwartki)

Health promotion and
improvement, Health and
Wellbeing Division, HSe
eye, ear and throat Hospital, Western road,
cork city
KONtAKt
tel: 021 4921641
Strona internetowa: www.healthpromotion.ie
śWiADcZONe USŁUGi

Szeroka gama publikacji może być 
zamówiona online ze strony internetowej: 
www.healthpromotion.ie, zawierająca 
informacje nt. narkotyków, alkoholu, zdrowia
psychicznego i seksualnego, palenia tytoniu
oraz innych tematów powiązanych ze
zdrowiem. Jeżeli pracujesz w dziale zdrowia,
edukacji, pracy społecznej, z młodzieżą lub w
podobnym obszarze, publikacje mogą być 
zamówione w hurtowej ilości po rejestracji na
stronie internetowej. informacje można znaleźć
także poprzez Wydział promocji Zdrowia, eye,
ear and throat Hospital, Western road, cork.

9 publikacje
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Asylum Seekers Outreach
Service
cork city partnership Ltd.,
Level 1, Heron House, Blackpool retail park,
Blackpool, cork city
KONtAKt
pracownik projektu
tel: 021 4302310
Mobile: 087 9209478
email: sgabor@partnershipcork.ie
śWiADcZONe USŁUGi

• Darmowy serwis zapewniający informacje dla 
osób ubiegających się o azyl na różnych 
etapach procesu

• Współpraca w celu pomocy dla ubiegających 
się o azyl z różnymi dostawcami usług 
(agencje krajowe, publiczne oraz organizacje 
lokalne i wolontariat) w zależności od 
wymaganej potrzeby.

• cotygodniowa pomoc kliniczna:
Glenvera Hotel, Wellington road, cork city
poniedziałki: 9:00-12:30
Ashbourne House, Glounthaune, co. cork
poniedziałki: 12:30-17:00
centrum Zakwaterowania Kinsale road  
Wtorki i czwartki: 9:00-17:00
Można umawiać się także wcześniej na 
wizytę, w wybranej lokalizacji w cork.

cork Gay community 
Development project
4 South terrace, cork city
KONtAKt
Biuro
tel: 021 4300430
email: info@gayprojectcork.com
Strona internetowa: www.gayprojectcork.com 
śWiADcZONe USŁUGi

projekt zapewnia informację, wsparcie 
oraz edukacje w kwestiach powiązanych 
ze zdrowiem seksualnym, stylem życia 
oraz seksualnością. inne usługi zawierają 
indywidualne porady psychologiczne,
wsparcie, rozwój, zapobieganie, pomoc, 
telefon zaufania, skierowania, usługi dla 
uzależnionych oraz wiele grup wsparcia i 
wzajemnej pomocy. projekt ten prowadzi 
także szereg innych inicjatyw dla młodych, 
np. Unite Youth Group. Więcej informacji na
powyższej stronie internetowej.
iNNe

Drop in centre: the Other place café
tel: 021 4278470 (w celu uzyskania informacji o
godzinach otwarcia)
Miejsce na spotkania grupowe (z dostępem do
Wi-Fi i projektorem LcD)

G.U.M. / Sti clinic
(Genito-Urinary Medicine)
South infirmary Victoria University Hospital,
Old Blackrock road, cork city

KONtAKt
pielęgniarka Kierownik Działu
tel: 021 4966844
śWiADcZONe USŁUGi

• Bezpłatna i dyskretna usługa oferująca 
badania, diagnozy oraz kurację chorób 
przenoszonych drogą płciową

• Konieczne wcześniejsze umówienie wizyty
• 24-godzinna usługa poczty głosowej

Usługi powiązane 10
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LiNc (Advocating for 
Lesbian and Bisexual 
Women in ireland)
11A White St., Off Douglas St., cork city
KONtAKt
Koordynator

tel: 021 4808600
email: info@linc.ie
Strona internetowa: www.linc.ie
telefon zaufania: środy 18:30- 21:00
tel: 021 4318318

LiNc ma na celu poprawę jakości życia,
zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich
kobiet homoseksualnych lub biseksualnych.

GODZiNY OtWArciA
Wtorki i środy 11:00- 15:00
czwartki 11:00- 20:00
śWiADcZONe USŁUGi
• Wsparcie indywidualne
• edukacja i szkolenia
• świadomość dot. orientacji seksualnej
• Szkolenia dot. równości i zróżnicowania 

społecznego
• Dostęp do usług wsparcia rówieśniczego
• the Up Youth project
Kim jesteśmy...
the Up project wspiera i zapewnia usługi dla
homoseksualistów, biseksualistów oraz
transseksualistów w wieku 15-24 w celu
umożliwienia im pomocy dotyczącej podjęcia
pozytywnych decyzji wpływających na swoje
życie poprzez różne zajęcia, warsztaty etc. W
celu uzyskania szczegółów, prosimy o kontakt:
021 4808600.

Mná Feasa Women’s Domestic
Violence project
the Gate Lodge, St Marys campus,
Gurranabraher, cork city
KONtAKt
Koordynator
tel: 021 4212955 / telefon zaufania: 021
4211757
email: mnafeasa@eircom.net
Strona internetowa: Mnafeasa.com
śWiADcZONe USŁUGi

Mná Feasa zapewnia wsparcie dla kobiet, które
w przeszłości lub obecnie doświadczają 
przemocy domowej. Usługa zapewnia:
• telefon zaufania
• Grupa wsparcia dla kobiet, które 

doświadczają niewłaściwych związków
• program edukacji szkolnej
• Usługi towarzystwa dla kobiet uczęszczających

do sądu, policji (Garda), szpitali oraz 
mediatorów

Godziny otwarcia: 
poniedziałek- piątek: 9:30-16:00

Northside community Health
initiative (NicHe)
HSe Building, (za credit Union),
Harbour View road, Knocknaheeny, cork city
KONtAKt
Kierownik projektu
tel: 021 4300135
Fax: 021 4300137
email: info@nicheonline.ie
Strona internetowa: www.nicheonline.ie

Możesz po prostu zadzwonić lub przyjść i
umówić się na spotkanie z pracownikiem
opieki zdrowotnej (cHW). cHW zapewnia 
informacje nt. programu NicHe, serwisów 
wsparcia oraz community Garden.
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Access Housing Unit      23
AcoA  30
Al Anon Family Groups 30 
Alcoholics Anonymous / Multi Lingual (AA) 27
Anchor treatment centre Ltd. 18
Arbour House & community counselling 

Services 18
Asylum Seekers Outreach Service   37

Ballincollig community Drug & Alcohol project 6
Ballyphehane Action for Youth (BAY project) 6
Bandon community Drugs initiative 13
Before 5 Family centre 17
Big Brothers Big Sisters of ireland 23
Blackpool - Hillgrove Outreach project 6
the Bridge recovery Group Ltd. 23/ 30

carrigaline Youth initiative 6
churchfield community trust Ltd.   24 
cit careers & counselling Service       17
club projects cork & Kerry 

(Health promotion improvement) 6/7
cobh community Drugs initiative 13
coiscéim counselling programme (SHep) 17
community Based Addiction counselling 

Services   17
cork Alliance centre 23/24
cork Based Drugs initiative 8
cork city Local employment Services 

(ccLeeS)   24
cork city partnership Ltd. (cODAAp) 3/7/8/35/36
cork counselling Service   19
cork Foyer 32
cork Gay community Development project 37
cork institute of technology 17/35
cork Local Drug & Alcohol task Force 2/5
cork Simon community 21/32/33

cork Simon’s Youth Homeless Drug 
prevention project 8

cork Youth information centre 36
cuan Mhuire treatment centre 19

the Dillon’s cross project 24
Douglas Area Youth Service (DAYS) 8
Dual Diagnosis community Service 17
Dual recovery Anonymous 28
Dublin Hill/Ballyvolane initiative for Youth 9

edward court treatment Services 19

Farranree / Fairhill & Hillgrove Outreach project 9
Fellowship House 21/22
Fermoy community Based Drugs initiative 14

Gamblers Anonymous (GA) 28
Glanmire Foróige Youth project 9
Glen Neighbourhood Youth project 9
Good Shepherd Services – 

edel House, Bruac, Hearth & riverview  33
the Grattan project 25
Greenmount community Drugs  initiative 10
G.U.M. / Sti clinic (Genito-Urinary Medicine) 37
Gurranabraher / churchfield community 

Drugs project 10

HADD child & Family Support Group 28
Headway (cork Office)   25
Health promotion & improvement

HSe South 35/36

Kerry Addiction Services 20
Killarney community Drugs initiative  16
Knocknaheeny Drugs project 10
Knocknaheeny/Holyhill Support Group (ccp) 30

iNDex: ALFABetYcZNie
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LiNc  38
Link Workers 22
Listowel & North Kerry community Drugs 

initiative 16

Macroom Drug & Alcohol initiative 14
Mahon Family Addiction Support Group  30
Mallow community Based Drugs initiative 14
Matt talbot Family Support Groups  31
Matt talbot Services 20
Mayfield Family Support Group 31
Mayfield Youth 2000 – phase 1   11
Mayfield Youth 2000 – phase 2   11
Mitchelstown community Based Drugs 

initiative 15
Mná Feasa Women’s Domestic Violence 

project 38

Nar Anon Family Groups 31
Narcotics Anonymous (NA) 28
Northside community Health initiative (NicHe) 38

polish Sobriety club (pomost) 29
post release Services 25

renewal – Women’s residential treatment  22
the resettlement Service 25
residential Detox Service 20

the Samaritans 25
Sex And Love therapy (S.A.L.t.)    29
the Sexual Health centre 26
SHiNe 26
the Social and Health education project

(SHep) 17/35
Southern regional Drug & Alcohol task Force 5
St. Helen’s care Association 33
St. Nicholas’ trust  31 

St. Vincent de paul (SVp)   34
tabor Lodge Addiction treatment centre 20/21
tabor Lodge Family Support Groups 31
talbot Grove treatment centre 21
teen parents Support programme (tpSp)   26
threshold Ltd.  34
togher Link-Up Ltd. 11
tralee community Drugs initiative 16
traveller Visibility Group (tVG) 12

Ucc Student counselling Service & 
Development Unit 17

U – clinic Addiction counselling       18

Wellsprings 34

Yew tree project 12
YMcA (cork)   12
Youghal community Based Drugs initiative 15
Youth Health Service (YHS) 27

iNDex: ALFABetYcZNie
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prZYDAtNe NUMerY
teLeFONÓW:
HSE Telefon zaufania ds. narkotyków i
alkoholu
1800 459 459
HSE South
North Lee Office: 021 496 3822
South Lee Office: 021 496 5511
Cork/Kerry Mental Health 
Resource Office, Clonakilty, Co. Cork
023 33297
CONSOLE
Ogólnokrajowy telefon wsparcia po utracie
bliskiej osoby: 1800 201 890



OGÓLNIE DLA MŁODZIE�Y

www.spunout.ie
Irlandzkie centrum informacji online dla
młodzieży pokrywa wszystkie zagadnienia
związane ze zdrowiem, stylem życia oraz
kulturą. Zawiera magazyn, informacje nt.
klinik zdrowia, katalog usług, młodzieżowe
forum medyczne, zajęcia dot. podjęcia
inicjatywy i in. Strona internetowa jest 
polecana przez większość irlandzkich
agencji młodzieżowych.

www.gayswitchboard.ie
Strona zapewnia informacje na temat linii
telefonicznej oraz usług „Gay Switchboard
Dublin”. Tel: 01 872 1055. Pon.–pt.: 18: 30–21
sob. i niedz. 16 :00-18 :00

www.belongto.org
Wsparcie dla młodych homoseksualistów,
biseksualistów i transseksualistów (LGBT)
w Irlandii (Ireland), w wieku 14-23. 
Zapewnia informacje dotyczące 
ogólnokrajowej grupy LGBT, forum 
dyskusyjne oraz weekendowe wsparcie 
online poprzez bezpieczny adres mailowy.
Pon.- pt. : 10 :00- 18 :00. Tel: 01 670 6223

www.youthworkireland.ie | Foroige.ie
Strona zapewnia informacje i odnośniki do
wielu usług dla młodych ludzi.

OCHRONA ZDROWIA MŁODZIE�Y

www.bodywhys.ie
Strona zapewnia wsparcie i informacje dla
ludzi dotkniętych zaburzeniami odżywiania
oraz ich rodziny i przyjaciół. Kierowana
przez Eating Disorder Association of Ire-
land. Telefon zaufania: 1890 200 444

www.reachout.com
Usługa online inspirująca młodych ludzi,
mająca na celu pomoc w poprawie zdrowia
psychicznego oraz samopoczucia. Strona
zarządzana przez Inspire Ireland 
Foundation. Zapewnia odnośniki do 
Teenline Ireland, usługi poufnego
wysłuchania dla młodych ludzi. Tel: 1800
833 634, 19:00-22:00

www.headstrong.ie
Strona dla ludzi młodych (12-25 lat) 
informująca o tym, jak zachować zdrowie
psychiczne i dobre samopoczucie. 
Zapewnia informacje dot. zdrowia 
psychicznego, linki do centrum pomocy etc.
Tel: 014727010. 

www.sexualhealthcentre.com
Strona zapewnia szczegóły dotyczące
ośrodków w Cork, które bezstronnie 
promują i wspierają zdrowie seksualne.
Strona zawiera zasoby, linki, informacje 
nt. zdrowia seksualnego i warsztatów, 
programów edukacyjnych i 
zapobiegawczych dla młodzieży.

www.b4udecide.ie
Ta internetowa kampania zachęca 
młodych ludzi do zaczekania z 
pierwszym kontaktem seksualnym do
wieku późniejszego poprzez zapewnienie
informacji i faktów na ten temat. Kampania
prowadzona przez Crisis Pregnancy
Agency.

NARKOTYKI I ALKOHOL
www.drugs.ie
Zapewnia informacje na temat wszelkich
narkotyków i ich działania. ‘Live Helper’ to
internetowa usługa wsparcia i informacji
zapewniająca darmową, poufną pomoc
online w godzinach 9:00-13:00 od
poniedziałku do piątku. Wiadomości, 
informacje, podcasty, linki do usług, zasoby
dla młodych ludzi, rodziców i pracowników. 
Telefon zaufania ds. narkotyków: 1800 459
459

www.talktofrank.com
Brytyjska wersja powyższej strony dla
młodzieży zawierająca informacje na
temat narkotyków. Zawiera także usługi
wsparcia i informacji online, mailowo i tele-
foniczne.

www.drinkaware.ie
Strona mająca na celu zwiększyć
świadomość ludzi na temat alkoholu,
prowadzona przez MEAS (Mature
Enjoyment of Alcohol in Society). Strona 
informuje o złym wpływie spożywania
alkoholu oraz zapewnia szczegóły jego
oddziaływania etc.

www.yourdrinking.ie
Strona internetowa promocji zdrowia HSE
zapewnia informacje nt. alkoholu, jego
efektów, informacje, publikacje oraz
odnośniki do serwisów wsparcia dot. 
problemów z alkoholem. Darmowy telefon
zaufania HSE dot. narkotyków i alkoholu:
1800 459459

www.alcoholicsanonymous.ie
Irlandzka strona wspólnoty Alcoholics
Anonymous. Zapewnia informacje na temat
programu odwykowego „12 kroków” dla
osób uzależnionych od alkoholu, szczegóły
spotkań etc.  Usługi telefoniczne w Cork:
Godziny: 00:00 – 22:00, Tel: 086 733229

www.nasouth.ie
Strona związku Narcotics Anonymous dla
ludzi w trakcie odwyku. Zapewnia informacje
na temat Grupy (NA) w Południowej Irlandii,
spotkaniach, rozmowach, wydarzeniach, etc.
Telefon zaufania: 087 1386 120

www.fsn.ie
Family Support Network to organizacja 
pomocy dla członków rodzin z 
uzależnieniem od narkotyków w Irlandii.
Informacje kontaktowe o grupach w kraju,
newsy, wydarzenia etc

www.corkdrugandalcohol.ie
Stronie internetowej Cork Local Drug & 
Alcohol Task Force. Zawiera informacje na
temat warunków członkostwa, projektów
lokalnych, obecnych wydarzeniach,
planach etc. Dial To Stop Drug Dealing
/Crimestoppers Tel: 1800 25 00 25

www.srdatf.ie
Strona internetowa Southern Regional Drug
& Alcohol Task Force. Zawiera informacje
na temat warunków członkostwa, 
projektów lokalnych, obecnych 
wydarzeniach, planach, nowo�ciach etc.
DIAL TO STOP DRUG DEALING /
CRIMESTOPPERS: 1800 250025

ZDROWIE PSYCHICZNE
www.samaritans.org
Strona Samaritans zapewnia poufne 
wsparcie emocjonalne dla ludzi z Wielkiej 
Brytanii i Irlandii poprzez telefon zaufania,
email, SMS lub osobiście.
Telefon zaufania: 1850 60 90 90

www.letsomeoneknow.ie
Strona skierowana do nastolatków w celu
pomocy zrozumienia trudności zdrowia
psychicznego oraz umożliwienia im
dostępu do pomocy lub ich bliskich w
potrzebie. Zapewnia wskazówki i porady,
kontakty do lekarzy pierwszego kontaktu
oraz wsparcie. Strona prowadzona przez
Krajowy Urz�d do Spraw Przeciwdziałania
Samobójstwom (National Office for Suicide
Prevention), HSE.

prZYDAtNe StrONY iNterNetOWe/ 
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www.yourmentalhealth.ie
IŹródło informacji dotyczące zdrowia
psychicznego oraz dobrego samopoczucia.
Zawiera porady dot. dbania o zdrowie 
psychiczne, radzenia sobie z problemami
oraz zapewnia wsparcie dla Ciebie i 
innych. Strona dostarczana przez HSE.

www.headsup.ie
Interaktywna strona dot. projektu promocji
zdrowia psychicznego HeadsUp,
prowadzona przez grupę RehabCare.
Adresowana jest to ludzi w wieku 15-24.
Strona zapewnia informacje na temat
zdrowia psychicznego, dobrego
samopoczucia, szkoleń etc. Zapewnia
także szczegóły kontaktu odnośnie usług
wsparcia w całym hrabstwie oraz usługi
wsparcia HeadsUp poprzez wiadomości
tekstowe dostępne pod nr. telefonu:
50424.

www.nosp.ie
National Office for Suicide Prevention, HSE.
Strona opisuje narodową strategie zapob-
iegania samobójstwom, zasoby, badania,
szkolenia etc. Odniesienia do lokalnych
lekarzy pierwszego kontaktu w pobliżu:
www.icgp.ie
Telefon zaufania(Console): 1800 201 890

www.psychotherapy-ireland.com
Strona Irish Council for Psychotherapy. 
Zawiera wyszukiwarkę: znajdź
psychoterapeutę ('Find a Psychotherapist')
w celu znalezienia lokalnego lekarza. 
Zawiera także wiele innych informacji
dotyczących psychoterapii.

www.hse.ie
Strona Health Service Executive, 
ustawowego dostawcy służb zdrowia w
Irlandii. Zapytania prosimy kierować na 
infolinię HSE: 1850 241 850 od 
poniedziałku do soboty w godz.: 8:00-
20:00. 

www.sexualviolence.ie
Strona Cork Rape Crisis Centre. Opisuje
szczegółowo swój darmowy, poufny serwis dla
wszystkich ofiar gwałtu, napaści na tle seksu-
alnym i wykorzystywań seksualnych dzieci.
Darmowy telefon zaufania: 1800 496 496

www.grow.ie
Grow to organizacja zdrowia psychicznego
mająca na celu pomoc osobom, które
doświadczyły chorób zdrowia

psychicznego lub cierpiących obecnie.
Członkowie pomagają wyjść z każdego
rodzaju załamań psychicznych, lub
zapobiegają chorobom. Grow to sieć
ogólnokrajowa, z ponad 130 grupami w
Irlandii.

www.console.ie
Console poszukuje odpowiedzi na
duchowe, emocjonalne i psychologiczne
potrzeby klientów. Ich misja to
zapewnienie profesjonalnych porad
terapeutycznych, wsparcia oraz telefonu
zaufania dla ludzi z myślami samobójczymi
i osamotnionych po samobójstwie bliskich.
Rozmowy prowadzone z szacunkiem,
godnością i współczuciem.

www.pieta.ie
Pieta House zapewnia darmowe,
terapeutyczne podejście do ludzi, którzy
posiadają myśli samobójcze oraz
doprowadzają się do samookaleczenia.

DZIECI

www.barnardos.ie
Strona zawiera szczegóły wsparcia
skierowane do dzieci, których życie jest
zagrożone. Informuje także o ich pracy z
dziećmi, rodzinami i kampaniach 
dotyczących praw dziecka.

www.ispcc.ie
Strona internetowa Irish Society for the
Prevention of Cruelty to Children.
Szczegóły zasi�gu usług organizacji wspier-
aj�cych dzieci zawiera Childline (zobacz
poni�ej), Teenfocus, Childfocus i Leanbh.

www.childline.ie
Childline to 24-godzinna usługa 
wysłuchania dla dzieci i młodzieży do 18
roku życia. Dostęp do usługi poprzez 
telefon, e-mail lub chat online. Usługa
chatu jest dostępna codziennie od 14:00
do 22:00, oprócz poniedziałków i wtorków,
gdy usługa jest dostępna od 18:00 do
22:00. Darmowe połączenie: 1800 666
666

SPOŁECZNOŚĆ
www.flac.ie
Centrum Darmowych Porad Prawnych to
niezależna organizacja praw człowieka
działająca w celu umożliwienia wszystkim

równego dostępu do sprawiedliwości.
Kampania FLAC działa w zakresie kwestii
prawnych i zapewnia podstawowe,
bezpłatne usługi prawne. Informacje pod
numerem: 1890 350 250

www.corkcitypartnership.ie
Strona zapewnia szczegóły pracy Cork City
Partnership, lokalnej firmy deweloperskiej,
która działa w obszarach:
• Program rozwoju lokalnego i społecznego
• Lokalne usługi zatrudnienia
• TUS-lokalna inicjatywa miejsc praktyk
zawodowych

WIELOKULTUROWOŚĆ
www.nascireland.org
Strona NASC, Irlandzkie Centrum Wsparcia
dla Imigrantów, ulokowane w Cork to 
organizacja non profit zaspokajająca
potrzeby imigrantów, uchodźców i 
azylantów. Tel: 021 431 7411

www.coistine.ie
Strona Cois Tine, wielokulturowej 
organizacji ulokowanej w mie�cie Cork,
która pracuje głównie z azylantami i
uchod�cami, głównie z Afryki. Cois Tine to
projekt pomocy Stowarzyszenia Misji
Afryka�skich (ze wsparciem zgromadzenia
zakonnego i lokalnego ko�cioła) z 
duszpastersk�opiek religijn imigrantów. Od
poniedziałku do pi�tku, 9:30- 16:30.
Tel: 021 4316537

www.culturewise.ie
Strona Culture Wise Ireland, zlokalizowanej
w Cork międzynarodowej firmy badawczej
i konsultacyjnej promującej zrozumienie
różnić kulturowych. Umożliwia dostęp do
darmowej biblioteki on-line, księgarni,
szczegółów na temat programów szkole-
niowych etc.

www.welcomeenglish.ie 
Strona, która informuje na temat grupy
ludzi, którzy zobowiązują się do realizacji
potrzeb dot. języka angielskiego dla 
azylantów, uchodźców oraz bezrobotnych
imigrantów w Cork i okolicach. 
Tel: 021 4316537
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Jeżeli pragniesz by twoja organizacja została opisana w kolejnym 
wydaniu katalogu, prosimy o wypełnienie formularza oraz przekazanie 
go do:
Jacqueline Daly
cork city partnership Ltd., Level 1, Heron House, Blackpool retail park,
Blackpool, cork city

prOSMY piSAĆ DrUKOWANYMi LiterAMi

Numer odpowiadającej sekcji np. 1-10  �
Nazwa organizacji:

Osoba kontaktowa/ stanowisko:

Adres:

Nr. telefonu: Mob.:

e-mail:

Strona internetowa:

Krótki opis organizacji/ charakter pracy etc.

świadczone usługi:

inne ważne informacje:

Jakiekolwiek wskazówki, które mogą być przydatne przy tworzeniu kolejnej wersji
katalogu:

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie warunków kwalifikujących lub innych szczegółów
odnoście katalogu, prosimy o kontakt:
Jacqueline Daly, cork city partnership Ltd.

tel: 021 4302310, Mobile: 087 1962030 lub email: jdaly@partnershipcork.ie



Jeżeli masz jakiekolwiek informacje dotyczące sprzedaży narkotyków, 
zadzwoń do Crimestoppers pod numer:

Twoje połączenie jest poufne i możesz za to otrzymać nagrodę.
Irish Crimestoppers Trust jest wspierany przez:

DZIAŁAJ BY ZATRZYMAĆ 
HANDEL NARKOTYKAMI

HANDLARZE 
NARKOTYKÓW 
RUJNUJĄ ŻYCIA

 

MOŻESZ 
COŚ ZROBIĆ...

Duże 
piwo

Duży 
cydr

Ćwiartka 
wina 

Butelka 
wina

Alcopop Kieliszek 
wódki

Pół 
pinty piwa

Pół 
pinty piwa

kieliszek 
wódki

Mały 
kieliszek winalub lub=1 SD

Czy wiesz, że:

… wiele drinków zawiera więcej czystego alkoholu niż jeden standardowy drink

2
SD

1
SD

1.2
SD

1.1
SD

8
SD2

SD
2.3
SD

1 standardowy drink zawiera 10g czystego alkoholu?

1 standardowy
drink

11

17
Ekstrakt powielany za zgodą z publikacji HSE „szybkie pytanie”
Aby pobrać kopię prosimy o odwiedzenie strony: 
http://www.hse.ie/eng/services/Publications/topics/alcoholaquickquestion.pdf

Ile drinków pijesz w cIAgu 
tygodnia?

Dorosła kobieta powinna spOZYC nie 
wI cej standardowych drinków na 
tydziEN

         

SpOZywanie alkoholu uznawane za „małe ryzyko” 
HSE zaleca:

E

Dorosły MEZczyzna powinien spOZYC 
nie wIEcej standardowych drinków 
na tydziEN



Katalog usług dla nadużywających
narkotyków i alkoholu w Cork i Kerry.
Od 2016 roku katalog jest dostpny w
jzykach:

Аrabski                    (Arabic)
Hiszpański (Spanish)
Chiński (Chinese)
Litewski (Lithuanian)
Polski (Polish)
Rosyjski  (Russian)
Francuski (French)

W celu otrzymania kopii katalogu prosimy 
o kontakt z Cork City Partnership: 
021 430 2310

Kopię elektroniczną można pobrać z 
następujących stron internetowych:

www.corkcitypartnership.ie
www.corkdrugandalcohol.ie lub
www.srdatf.ie 

Katalog usług dla
nadużywających
narkotyków i alkoholu
w Cork i Kerry.

CLDATF
Cork Local Drug & Alcohol Task Force

www.burnsdesign.ie

Tłumaczenie zapewnione przez Modern Polyglots Ltd.,
Web: www.modernpolyglots.ie

Polski (Polish)

http://corkcitypartnership.ie/
http://www.corkdrugandalcohol.ie/
http://www.srdatf.ie/
http://modernpolyglots.ie/
http://burnsdesign.ie/

