
ДОПОМОГА ПРИ 
ПРОБЛЕМАХ ІЗ 
ЗАЛЕЖНІСТЮ 
У МЮНХЕНІ



НАРЕШТІ НЕ ЗАЛЕЖНИЙ

Ви бажаєте змін у вашому житті?  
Ви переживаєте за близьку людину? 
Ви хотіли б самостійно йти по життю? 

Але самому — це важко.

Ми допоможемо вам... 

	■ усвідомити проблеми 
	■ подолати буденність 
	■ повірити в себе 
	■ поставити цілі та крок за кроком досягати їх 

...для того, щоб ваше життя набуло нових 
перспектив.   

КОНСУЛЬТАЦІЇ — ДЛЯ МЕНЕ ТАКОЖ?
Ми консультуємо та підтримуємо  

	■ Дорослих осіб будь-якого віку та походження 
	■ Осіб, які відчувають небезпеку та які залежні від 
проблем з алкоголем, наркотиками, 
медикаментами, порушеннями прийому їжі, 
азартними іграми чи використанням інтернету/
персонального комп’ютера 

	■ Членів сім’ї: Семінари для батьків, особисті 
консультації, консультації для пар і сімейні в 
обстановці, орієнтованій на дітей (гральний 
куток із іграшками)  

Ми охоче проконсультуємо вас.  
Безкоштовно та конфіденційно1.

1 Це означає, що наші працівниці*працівники не  
 повідомлятимуть нікому про те, що ви обговорюєте на  
 консультації (зобов’язання про нерозголошення).



МИ З ВАМИ!
Консультаційна допомога та підтримка людям із 
залежністю допоможуть вам 

	■ вирішити всі проблеми, пов’язані з нею: Наші 
соціальні педагогині*педагоги та 
психологині*психологи допоможуть вам 
зрозуміти поведінку залежності та зменшити 
споживання/залежність 

	■ Покращити вашу життєву ситуацію та зробити 
перші кроки у створенні життя без залежності 

	■ У питаннях охорони здоров’я та юридичних 
питаннях: ВІЛ, вилучення прав на водіння, умови 
випробувального терміну після позбавлення 
волі та багато іншого 

	■ Під час пошуку відповідних пропозицій 
проходження терапії або груп взаємодопомоги 

	■ у випадку проходження замісної 
підтримувальної терапії: ми, разом з приватним 
медичним кабінетом, де ви зможете отримати 
замісну підтримувальну терапію 

	■ надаємо вам мовну підтримку у підготовці до 
перебування в клініці 

	■ німецькою, англійською та іншими мовами. Про 
можливі мови надання консультацій ви 
дізнаєтеся безпосередньо в консультативному 
центрі. За вашим бажанням вас консультуватиме 
жінка* або чоловік*



Ми виступаємо за різноманітність, гендерне різноманіття та недопущення 
дискримінації, символом чого є гендерний прапор на передньому плані. Ми 
також підкреслюємо це в мові, використовуючи зірочку* для виділення статі.

ЗРОБІТЬ ПЕРШИЙ КРОК! 
ПРОСТО І ЗАРАЗ
Подзвоніть нам, напишіть на електронну пошту чи 
просто приходьте. Ми будемо раді вам.

Condrobs Drogenberatung München 
Konradstraße 2 | 80801 München 
Тел.: 089 388376-6 | Факс: 089 388376-83 
drobsmuenchen@condrobs.de

Condrobs Suchtberatungsstelle Pasing 
Bäckerstraße 4 | 81241 München 
Тел.: 089 8207568-0 | Факс: 089 8207568-11 
pasing@condrobs.de

Condrobs Pedro-Suchtfachstelle Ost 
Suchtberatung | Ambulante Rehabilitation 
Therese-Giehse-Allee 69 | 81739 München 
Тел.: 089 189232-10 | Факс: 089 189232-12 
pedro@condrobs.de

Condrobs Pedro-Suchtfachstelle Ost 
Kontaktladen 
Stephanszentrum  
Lüdersstraße 12 | 81737 München 
Тел.: 089 67908094 | Факс: 089 634962-88 
pedro@condrobs.de

Condrobs Externe Suchtberatung 
in den Justizvollzugsanstalten 
Bäckerstraße 4 | 81241 München 
Тел.: 089 8207568-52 | Факс: 089 8207568-42 
externe.suchtberatung@condrobs.de

Інші пропозиції по всій Баварії ви знайдете за 
посиланням www.condrobs.de



Condrobs допомагає малозабезпеченим людям та членам 
їхніх родин. Ми — позаконфесійна організація з широким 
спектром пропозицій соціальної підтримки по всій 
Баварії. Наша організація виникла в рамках ініціативи 
самодопомоги. Сьогодні понад 900 співробітниць* та 
співробітників працюють у понад 70 установах. Крім 
широкого спектру пропозицій у сфері профілактики та 
допомоги у боротьбі із залежністю, ми активно працюємо 
у області захисту дітей та молоді та допомоги мігрантам. 
Condrobs виконує функцію інструкторів і пропонує 
роботу під наглядом для жінок* та чоловіків*, які хочуть 
повернутися до роботи після важкого етапу життя. У 
нашій академії фахівці можуть знайти тематичні курси 
підвищення кваліфікації. Додаткову інформацію можна 
знайти на сайті www.condrobs.de

Столиця федеральної землі місто Мюнхен

Висловлюємо вам  
дружню підтримку

Сертифікат згідно DIN EN 
ISO 9001 Ми працюємо на 
спільне благо

Condrobs Zentralverwaltung 
Berg-am-Laim-Straße 47 | 81673 München 
Тел.: 089 384082-0 | Факс: 089 384082-30 
online@condrobs.de 

Безкоштовна інформаційна гаряча лінія  
Condrobs: 0800 3410100 
З понеділка по п’ятницю 10 – 17  
(крім святкових днів)

Рахунок для пожертв 
Stadtsparkasse München 
IBAN DE86 7015 0000 0000 3582 00 | BIC SSKMDEMMXXX 
Призначення: Suchthilfe München

Condrobs є членом паритетної благодійної організації та спілки 
fdr, що спеціалізується на боротьбі з наркоманією та іншими 
видами залежності.
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