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NZOZ Centrum Terapii Uzależnień prowadzi staże kliniczne w ramach
Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię
uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego,
na podstawie porozumienia z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych ( Porozumienie nr 50 z dnia 23.05.2007r.).
Zajęcia stażowe obejmują nie mniej niż 80 godzin roboczych.
Kierownik stażu- mgr Jolanta Ryniak- Dyrektor NZOZ KCTU, specjalista psychologii
klinicznej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor
psychoterapii uzależnień,
Opiekun stażu- mgr Rajmund Janowski- psycholog, certyfikowany specjalista
psychoterapii uzależnień.
Placówka działa w następującej strukturze organizacyjnej:
1. Poradnia dla Osób Uzależnionych,
2. Poradnia dla Osób Współuzależnionych,
3. Poradnia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
4. Poradnia dla Dzieci i Młodzieży,
5. Poradnia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików,
6. Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,
7. Poradnia Antynikotynowa,
8. Oddział Dzienny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin
Udzielane są następujące usługi medyczno – terapeutyczne:
Świadczenia dla osób uzależnionych od alkoholu,
narkotyków, internetu, nikotyny, hazardu
Świadczenia dla osób współuzależnionych
Świadczenia dla osób doświadczających przemocy
Świadczenia dla młodzieży ryzykownie pijącej i ich rodzin
Świadczenia dla młodzieży eksperymentującej/ uzależnionej

od środków psychoaktywnych
Świadczenia dla młodzieży i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i
ich rodzin
Świadczenia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików i młodych DDA
Program terapeutyczny realizowany jest poprzez świadczenia indywidualne, grupowe
oraz rodzinne. Świadczenia są udzielane bezpłatnie w ramach umów z Narodowym
Funduszem Zdrowia i rzędem Miasta Krakowa.
Szczegółowy przebieg stażu ustalany jest z opiekunem stażu i obejmuje m.in.:
-procedurę przyjęcie pacjenta do placówki,
-motywowanie pacjenta do terapii,
-przeprowadzanie diagnozy i opracowanie planu terapii,
-samodzielne przeprowadzanie sesji grupowych,
monitorowanie postępu pacjenta w terapii,
-ułożenie programu dalszego zdrowienia dla pacjenta kończącego terapię.
Program stażu realizowany jest w Oddziale Dziennym dla Osób
Uzależnionych oraz w Poradni dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych.
Fakultatywnie stażysta może uczestniczyć w zajęciach pozostałych poradni.
Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Pan Rajmund Janowski tel. centrala 012 425 57 47

