
Societatea noastră se caracterizează printr-un 
consum înalt de substanțe care creează 
dependență. Legale sunt nicotina, alcoolul și 
medicamentele. Ilegal este canabisul, cel mai 
îndrăgit drog în rândul tinerilor. Însă și amfetami-
na, cocaina și alte substanțe sunt consumate de 
cei tineri și de cei mai în vârstă.

Probleme de dependență și cu drogurile se 
găsesc în toate straturile sociale și împiedică 
oamenii să ducă o viață pe cont propriu. Proble-
mele de dependență nu influențează numai 
persoanele afectate, ci și pe aparținătorii lor.

În Wuppertal toate organele responsabile și 
grupurile de suport, care asigură oferte de 
asistență pentru persoanele cu o dependență, 
colaborează într-o rețea.

Centrele de consiliere pentru persoanele depen-
dente din Wuppertal oferă consultații deschise 
pentru oricine și/sau un prim contacte prin 
telefon. Toate ofertele sunt gratuite.

De asemenea, grupurile de suport reprezintă o 
componentă importantă a sistemului de ajutor. 
Aici, persoanele vizate și aparținătorii găsesc 
susținere și suport.

Dacă dumneavoastră sau persoanele din cadrul 
mediului dvs. social sau profesional au nevoie de 
asistență și suport, găsiți în această broșură 
datele de contact ale ofertelor în domeniul 
tratamentului persoanelor dependente din 
Wuppertal.

Ofertele pentru tratamentul persoanelor depen-
dente se realizează în limba germană și pot fi 
realizate, la nevoie, cu interpreți.

Oferte pentru copii și tineri

Drachenflieger
Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.
Centru de consiliere pentru părinți, copii și tineri
Grupa pentru copiii părinților dependenți
Hünefeldstr. 57
42285 Wuppertal
Τηλ.: 0202/389036010

Interface Extended Wuppertal - IX
Oferta de consiliere și prevenție pentru copiii, 
tinerii, adulții tineri care consumă droguri și 
aparținătorii acestora.
Beratungsstelle für Drogenprobleme e.V.
Zollstr. 4
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/697581-0

și

Café Okay
Besenbruchstr. 10
42285 Wuppertal
Tel.: 0202/976430

Editorul broșurii germane:
Orașul Wuppertal – Oficiul Social
Departamentul pentru planificare socială, consiliere 
și asigurarea calității,
Planificare psihiatrie și dependență
Asociația editorilor broșurii traduse:
Orașul Wuppertal – Departamentul Imigrare și
Integrare
Beratungsstelle für Drogenprobleme e.V.
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În limba română
in rumänischer Sprache

Problemă de dependență

Oferte de consiliere 
în Wuppertal



Aici găsiți oferte de consiliere pentru persoane cu 
experiență în consumul de droguri din Wuppertal.
Vă consiliem și în domeniul dependență de 
droguri/competență droguri.

Substanțe care creează dependență 
legale
(alcool, medicamente, tutun ...)

Blaues Kreuz Diakoniewerk mildtätige GmbH, 
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle
Kleiner Werth 34 
42275 Wuppertal
Tel.: 0202/25027930

Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.
Suchtberatungsstelle
(și specialist pentru dependența de jocuri de noroc) 
Kasinostr. 26
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/38903 4010

Freundes- und Förderkreis 
Suchtkrankenhilfe e.V.
Café Okay 
Besenbruchstr. 10
42285 Wuppertal
Tel.: 0202/9764310

Prevenție

Beratungsstelle für Drogenprobleme e.V.
Fachstelle für Suchtvorbeugung
Jugend(Sucht)beratung 
Zollstr. 4
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/6975810

Blaues Kreuz in Deutschland e.V.
Aplicație pentru prevenirea dependenței pentru 
adolescenți
blu:app
Homepage: www.blueprevent.de

Substanțe care creează dependență 
ilegale
(THC, cocaină, heroină...)
și îngrijire psihosocială în caz de 
substituire (PSB)

Beratungsstelle für Drogenprobleme e.V.
Suchtberatung und Therapie 
cu cabinet medical afiliat
Zollstr. 4
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/6975810

Freundes- und Förderkreis 
Suchtkrankenhilfe e.V.
Drogenhilfe „Gleis 1“
cu terapie ambulantă de droguri și cameră afiliată 
pentru consumul de droguri
Döppersberg 1
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/478280

Freundes- und Förderkreis 
Suchtkrankenhilfe e.V.
Café Okay (doar PSB*) susținere psihosocială
Besenbruchstr. 10
42285 Wuppertal
Tel.: 0202/9764310

Domeniu clinic

Ev. Stiftung Tannenhof
Institutsambulanz
Friedrich-Engels-Allee 156
42285 Wuppertal
Tel.: 0202/2655566

Ev. Stiftung Tannenhof
Fachklinik Langenberg
Krankenhausstr. 17
42555 Velbert 
Tel.: 02052/6070

Sana Klinikum Remscheid
Zentrum für seelische Gesundheit des 
Kindes- und Jugendalters
Ambulanz Wuppertal
Weststr. 103
42119 Wuppertal
Tel.: 0202/75845-60

Dependență și psihiatrie

Stadt Wuppertal - Gesundheitsamt
Sozialpsychiatrischer Dienst 
Parlamentsstr. 20
42275 Wuppertal 
Tel.: 0202/563 2168

HIV și SIDA

AIDS-Hilfe Wuppertal e.V.
Simonsstr. 36 
42117 Wuppertal
Tel.: 0202/450003

Grupuri de suport

Stadt Wuppertal
Selbsthilfe-Kontaktstelle
Neumarkt 10
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/563-4519

Tulburări de alimentație

FrauenBeratung e.V. Wuppertal 
Laurentiusstr. 12
42103 Wuppertal 
Tel.: 0202/306007


