
Η κοινωνία μας διακρίνεται από υψηλή κατανάλω-
ση ναρκωτικών ουσιών. Νόμιμες ουσίες είναι η 
νικοτίνη, το αλκοόλ και τα φάρμακα. Από τις 
παράνομες ουσίες, η κάνναβη είναι το πιο δημοφι-
λές ναρκωτικό στους νέους. Ωστόσο, από νεώτερα 
και μεγαλύτερα άτομα καταναλώνονται επίσης η 
μεθαμφεταμίνη (speed), η κοκαΐνη και άλλες ουσίες.

Προβλήματα που δημιουργούνται λόγω καταχρήσ-
εων και ναρκωτικών εντοπίζονται σε όλα τα κοινωνι-
κά στρώματα και εμποδίζουν τους ανθρώπους να 
ανταπεξέρχονται στη ζωή τους με τις δικές τους 
δυνάμεις. Τα προβλήματα λόγω καταχρήσεων 
επηρεάζουν όχι μόνο τα άτομα που τα αντιμετωπί-
ζουν, αλλά και τους οικείους τους.

Στο Βούπερταλ, όλοι οι φορείς και οι ομάδες 
αυτοβοήθειας που προσφέρουν δυνατότητες 
υποστήριξης για άτομα που είναι εξαρτημένα, 
συνεργάζονται σε ένα δίκτυο.

Τα συμβουλευτικά κέντρα για θέματα εξαρτήσεων 
στο Βούπερταλ προσφέρουν προσιτές ώρες κοινού 
και/ή πρώτες επαφές επικοινωνίας από το τηλέφω-
νο. Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι 
δωρεάν.

Και οι ομάδες αυτοβοήθειας αποτελούν ένα 
σημαντικό συστατικό μέρος του συστήματος 
βοήθειας. Εδώ, τα άτομα με προβλήματα και οι 
οικείοι τους μπορούν να βρουν στήριξη και υποστή-
ριξη.

Εάν εσείς ή άτομα από το κοινωνικό ή επαγγελμα-
τικό σας περιβάλλον χρειάζεστε βοήθεια και 
υποστήριξη, στο παρόν διαφημιστικό έντυπο θα 
βρε ί τε  τα  στο ιχε ία  επικο ινωνίας  των  
προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα της 
παροχής βοήθειας ατόμων που είναι εξαρτημένα 
στο Βούπερταλ.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες για την παροχή 
βοήθειας ατόμων που είναι εξαρτημένα πραγματο-
ποιούνται στη γερμανική γλώσσα και μπορούν, εάν 
χρειαστεί, να διεξαχθούν με επαγγελματίες γλωσ-
σικών επαγγελμάτων.

Προσφερόμενες υπηρεσίες για παιδιά 
και νέους

Drachenflieger
Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.
Συμβουλευτική υπηρεσία για γονείς, παιδιά και νέους
Ομάδα για παιδιά γονέων που είναι εξαρτημένοι
Hünefeldstr. 57
42285 Wuppertal
Τηλ.: 0202/389036010

Interface Extended Wuppertal - IX
Προσφερόμενες υπηρεσίες παροχής συμβουλών και 
πρόληψης για παιδιά, νέους, νέους ενήλικες και τους 
οικείους τους που καταναλώνουν πολυµεσικό 
περιεχόμενο.

Beratungsstelle für Drogenprobleme e.V.
Zollstr. 4
42103 Wuppertal
Τηλ.: 0202/697581-0

και

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

Εκδότης του διαφημιστικού εντύπου:
Πόλη του Βούπερταλ – Κοινωνική Υπηρεσία
Τμήμα κοινωνικού σχεδιασμού, παροχής συμβουλών 
και διασφάλισης ποιότητας,
ψυχιατρικής και σχεδιασμού εξαρτήσεων

Σύνδεσμος για την έκδοση των μεταφρασμένων 
διαφημιστικών εντύπων:
Πόλη του Βούπερταλ – Τμήμα μετανάστευσης και
ενσωμάτωσης
Beratungsstelle für Drogenprobleme e.V.

Εικόνες: Pixabay

Στην ελληνική γλώσσα
in griechischer Sprache

Πρόβλημα εξάρτησης

Προσφερόμενες 
υπηρεσίες παροχής 

συμβουλών 
στο Βούπερταλ



Εδώ θα βρείτε προσφερόμενες υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών για άτομα με εμπειρία κατανάλωσης 
στο Βούπερταλ.
Σας παρέχουμε επίσης συμβουλές στον τομέα της 
εξάρτησης/γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας.

Νόμιμες ναρκωτικές ουσίες
(αλκοόλ, φάρμακα, καπνός...)

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

Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.
Suchtberatungsstelle
(επίσης εξειδικευμένο τμήμα  για τον εθισμό στα 
τυχερά παιχνίδια) 
Kasinostr. 26
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/38903 4010

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

Πρόληψη

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

Blaues Kreuz in Deutschland e.V.
Εφαρμογή πρόληψης εθισμού για εφήβους
blu:app
Homepage: www.blueprevent.de

Παράνομες ναρκωτικές ουσίες
(THC, κοκαΐνη, ηρωίνη...)

και ψυχοκοινωνική υποστήριξη κατά 
την υποκατάσταση (PSB)

Beratungsstelle für Drogenprobleme e.V.
Suchtberatung und Therapie 
με  συνεργαζόμενο ιατρείο
Zollstr. 4
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/6975810

Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.
Drogenhilfe „Gleis 1“
με κέντρα άμεσης επέμβασης και υποστήριξης για 
άτομα εθισμένα στις ναρκωτικές ουσίες   και    
συνεργαζόμενο εγκεκριμένο  χώρο χρήσης ναρκω-
τικών  ουσιών
Döppersberg 1
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/478280

Freundes- und Förderkreis 
Suchtkrankenhilfe e.V.
Café Okay (αποκλειστικά  PSB) ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη)
Besenbruchstr. 10
42285 Wuppertal
Tel.: 0202/9764310

Κλινικός τομέας

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

Εξάρτηση και ψυχιατρική

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

HIV και Aids

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

Ομάδες αυτοβοήθειας

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

Διατροφικές διαταραχές

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


