Bağımlılık ile ilgili danışma
Bağımlılık konusunda sorularınız mı var? Uyuşturucu, alkol,
ilaçlarla sorunlarınız mı var? Çevrenizdeki bir kişinin
uyuşturucu sorunu olduğu için çare mi arıyorsunuz?

KİME hitap ediyoruz?
Önerdiğimiz hizmetler
• yasal ya da yasa dışı bir uyuşturucuya karşı bağımlılık oluşturmuş olan ya da
• bağımlılık oluşturma tehlikesiyle karşı karşıya olan ve
• bu gibi insanların sosyal çevresinden olan (yakınları, bay/bayan işverenler, yerleşik bay/bayan
doktorlar) ve çeşitli kuruluşlardaki (okullar, hastaneler, v.s.)
insanlara yöneliktir.
Mistelbach ’daki uyuşturucu danışma merkezinde ayrıca davranış bağımlılığı (şans oyunları,
internet, alışveriş bağımlılığı v.b.) bulunan kişilere önerilen bir hizmet de vardır.

NE gibi hizmetler sunuyoruz?
• Sosyal yardım elemanlarınca sunulan danışma ve tıbbi danışma
• Orta ve uzun vadeli gözetim ve destek
• Psikoterapi
Önerilen tüm hizmetler ücretsiz olup bu hizmetlerden istek üzerine isim vermeden de yararlanmak
mümkündür.
Eğer danışma hizmeti sırasında tercümana ihtiyacınız varsa ve sizin tarafınızdan kimse tedarik
edilemiyorsa – bizden önceden telefonla randevu alındıktan sonra – video tercümanlık hizmeti
sunabiliyoruz.

Biz KİMİZ?
Hizmet noktalarımızda bay/bayan sosyal yardım elemanları, bay/bayan doktorlar ve
psikoterapistler çalışmakta olup, hepsi bağımlılık alanında uzman elemanlardır. Gerek duyulduğu
zaman ve yerlerde diğer kuruluşlarla da sıkı bir şekilde işbirliği içindeyiz.

Suchtberatung– TR (türkisch)

Danışma merkezlerimizi aşağıdaki adreslerde bulabilirsiniz:

Suchtberatung Bruck/Leitha

Suchtberatung Schwechat

Wiener Gasse 3/Stiege B/2. DG
2460 Bruck/Leitha
02162 69101, Fax DW 23
office.sucht.2460@psz.co.at

Wiener Straße 1/Top 6
2320 Schwechat
01 707 31 57-30, Fax DW 15
office.sucht.2320@psz.co.at

Suchtberatung Gänserndorf

Suchtberatung Stockerau

Bahnstraße 2/1/2
2230 Gänserndorf
02282 60569, Fax DW 15
office.sucht.2230@psz.co.at

Bahnhofstraße 16
2000 Stockerau
02266 63 914-300, Fax DW 400
office.sucht.2000@psz.co.at

Suchtberatung Hollabrunn

Suchtberatung Tulln

Kühschelmgasse 5
2020 Hollabrunn
02952 30 660-210, Fax DW 299
office.sucht.2020@psz.co.at

Dr. Sigmund-Freud-Weg 3
3430 Tulln
02272 65 188-40, Fax DW 15
office.sucht.3430@psz.co.at

Suchtberatung Mistelbach

Suchtberatung Klosterneuburg

Hauptplatz 7-8
2130 Mistelbach
02572 20327, Fax DW 16
office.sucht.2130@psz.co.at

Hundskehle 21/5
3400 Klosterneuburg
02243 35 201-30, Fax DW 15
office.sucht.3400@psz.co.at
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