دفتر دولت ایالت اشتایرمارک
 بخش تخصصی صحت و مدیریت نرسینگی

بخش نمبر  8صحت ،نرسینگی و علم

قسمت مدیریت امور صحت  /خدمات .طبی
گروپ تخصصی مشوره مواد مخدر

مرکز مشوره مواد مخدر ایالت اشتایرمارک
ورقه معلومات

مرکز مشاوره مواد مخدر ایالت اشتایرمارک یک مرکز مشاوره مخصوص اشخاصی در معرض خطر مبتال به اعتیاد و معتادین و همچنان اقارب آن
ها می باشد .این مرکز یک موسسه مداراعتبار طبق ماده  15قانون مواد مخدر می باشد که مجاز به انجام اقدامات مربوط با صحت است .گروپ
مشوره مواد مخدراز اشخاص متخصص در قسمت طبی ،روانشناسی ،فزیوتراپی ،کمکرسانی ،تعلیم و تربیه اجتماعی و قضایی تشکیل شده است.
ما به ارائه معلومات ،مشوره و همراهی در قسمت مشکالت ذیل می پردازیم:





مواد مخدر غیرقانونی
نوشیدنی های الکولی
دواها
نیکوتین






اختالالت غذا خوردن
اعتیاد به قمار
اعتیاد به انترنت
هم وابستگی

خدمات مرکز مشوره مواد مخدر:





خبر رسانی
مشوره
فزیوتراپی
خدمات گروپی






تداوی به جای مجازات
فعالیت در محبس
همراهی روانی-اجتماعی در جایگزینی
مشوره همراه با ترجمه زبانی

گروپ های هدف مشوره مواد مخدر:
اشخاص مبتال (اشخاص معتاد) ،اقارب آن ها و دوستان و همچنان اشخاص و مراکز نشر کننده این معلومات می توانند از جلسات مشوره مستفید
شوند.
مرکز مشوره مواد مخدر معلومات را برای عالقمندان ،معلمین ،متعلمین و به همینصورت کارمندان مراکز دیگر عرضه می کند.
گروپ هدف همراهی کوتاه مدت یا دراز مدت یا فزیوتراپی اشخاص مبتال و اقارب آن ها می باشند .تمرکز اصلی مرکز مشوره باالی کار با اطفال و
نوجوانان دارای والدین معتاد و همچنان نوجوانانی است که خودشان مواد مخدر مصرف می کنند .کار با کل سیستم فامیل برای ما موضوع مهمی
است.
اصول کاری مرکز مشوره مواد مخدر:


ناشناس بودن :مرکز مشوره مواد مخدر متعهد به حفظ اسرار بوده و مجاز به انتقال معلومات به اشخاص سوم نمی باشد.



داوطلبانه بودن :مشوره و همراهی مبتنی بر اقدام داوطلبانه و مسئولیت شخصی هر یک از مراجعه کنندگان است.



رایگان بودن :متقبل شدن مصرف خدمات ذریعه ایالت اشتایرمارک صورت می گیرد.

8010 Graz, Friedrichgasse 7  www.drogenberatung.steiermark.at

ما روزهای دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت  10الی  12و دوشنبه تا پنج شنبه از ساعت  5الی  7و بعد از هماهنگی تلیفونی
برای شما در دسترس هستیم.
https://datenschutz.stmk.gv.atآیدینمبر مالیات بر فروش
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AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG
Abteilung 8 Gesundheit, Pflege und Wissenschaft

Fachabteilung Gesundheit 
und Pflegemanagement

DROGENBERATUNG DES LANDES STEIERMARK

Referat Sanitätsdirektion/Med. Service
Fachteam Drogenberatung

Informationsblatt

__

Die Drogenberatung des Landes Steiermark ist eine Beratungseinrichtung für suchtgefährdete und
suchtkranke Menschen, sowie für deren Angehörige. Sie ist eine anerkannte Einrichtung nach § 15
Suchtmittelgesetz, die zur Durchführung gesundheitsbezogener Maßnahmen berechtigt ist. Das Team
der Drogenberatung setzt sich zusammen aus Fachpersonen aus dem medizinischen, psychologischen,
psychotherapeutischen, sozialarbeiterischen, sozialpädagogischen und juristischen Bereich.
Wir bieten Information, Beratung und Begleitung zu folgenden Problembereichen:





Illegale Drogen
Alkohol
Medikamente
Nikotin






Essstörungen
Glücksspielsucht
Internetabhängigkeit
Co-Abhängigkeit






Therapie statt Strafe
Haftarbeit
Psychosoziale Begleitung bei Substitution
Beratung mit Dolmetsch

Die Angebote der Drogenberatung:





Information
Beratung
Psychotherapie
Gruppenangebote

Die Zielgruppen der Drogenberatung:
Beratungsgespräche können von Betroffenen (suchtkranken Menschen), deren Angehörigen und
Freunden sowie von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Anspruch genommen werden.
Die Drogenberatung bietet Informationen für Interessierte, für Lehrerinnen und Lehrer, für Schülerinnen
und Schüler, genauso wie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Einrichtungen.
Zielgruppe für eine kurze oder längerfristige Begleitung oder Psychotherapie sind Betroffene und
Angehörige. Ein Schwerpunkt der Beratungsstelle liegt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
suchtkranker Eltern, sowie von Jugendlichen, die selbst konsumieren. Die Arbeit mit dem ganzen
Familiensystem ist uns ein wichtiges Anliegen.
Die Arbeitsprinzipien der Drogenberatung:


Anonymität: Die Drogenberatung ist zur Verschwiegenheit verpflichtet und darf keine Daten
oder Informationen an Dritte weitergeben.



Freiwilligkeit: Die Beratung und Begleitung basiert auf der Freiwilligkeit und
Eigenverantwortung der einzelnen Klientinnen und Klienten.



Kostenlosigkeit: Die Kostenübernahme der Angebote erfolgt durch das Land Steiermark.

8010 Graz, Friedrichgasse 7  www.drogenberatung.steiermark.at
Wir sind Mo-Fr von 10-12 und Mo-Do von 17-19 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung für Sie
erreichbar.
https://datenschutz.stmk.gv.at  UID ATU37001007  Landes-Hypothekenbank Steiermark:
BLZ: 56000, Kto.Nr.: 20141005201  IBAN AT375600020141005201  BIC HYSTAT2G

