
 

 
 

Řešení problematiky zneužívání 
návykových látek u mladistvých 

 

Co vám můžeme nabídnout? 
 

Poradenství pro rodiče: zmapování vzniklé situace, zajištění prostoru pro 

vyjasňování situace vzniklé mezi vámi a dítětem, náhled nestranného poradce. 
 
Individuální a skupinovou práci s mladistvými: motivační rozhovor, poskytnutí 

krizové intervence, prevence relapsu. 
 
Informační servis: informace o návykových látkách, závislosti, možnostech léčby, 
informace ze sociální oblasti. 
 
Kontakty: odkazy a kontakty na další odborná zařízení, které potřebujete. 
 
Vstřícné prostředí a dostatek prostoru pro řešení vaší situace 

 
 

Můžete se na nás obrátit, když ... 
 

 máte podezření, že vaše dítě užívá návykovou látku, 

 dítě se vám přiznalo, že užívá návykovou látku, 

 hledáte informace o návykových látkách, závislosti, 

 potřebujete zprostředkovat kontakt na zařízení, které se zabývá léčbou závislostí, 

 už si nevíte rady „kudy kam“, 

 chce svůj vztah k návykové látce řešit vaše dítě společně s Vámi. 
 

 

Kdy je možné využít poradenství  
pro rodiče? 

Každý všední den od 10:00 do 16:00, 
ideálně ve středu od 10:00 do 18:00 po 
předešlé (telefonické, e-mailové nebo 
osobní) domluvě. 
 
 
 

Kontakty 
Sociální služby města Havířova 
Centrum drogové pomoci 
Hřbitovní 12 
736 01 Havířov-Šumbark 
Tel.: 596 884 854, 602 715 805 
email: cdp@ssmh.cz    
web: www.ssmh.cz 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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