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Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

www.parpa.pl

Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych jest spe-
cjalistyczną agencją rządową, której 
głównym celem jest inicjowanie i do-
skonalenie działań związanych z profi-
laktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych w Polsce. Strona Agencji 
służy pomocą, wiedzą i doświadczeniem 
ludziom, instytucjom i organizacjom 
pozarządowym zajmującym się proble-
matyką alkoholową.

* * *
Instytut Psychologii Zdrowia

www.ipz.edu.pl

Centrum Informacji Naukowej Insty-
tutu Psychologii Zdrowia powstało 
w 1999 na zlecenie Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Główne zadania CIN to propago-
wanie wiedzy o zjawiskach związanych 
z uzależnieniem od alkoholu oraz roz-
powszechnianie najnowszych osiągnięć 
psychologii i medycyny w zakresie psy-
choterapii uzależnień. Na stronie IPZ 
znajduje się m.in. przegląd najnowszych 
badań i literatury światowej. 

 
* * *

Strona Anonimowych Alkoholików
www.aa.org.pl

Witryna Anonimowych Alkoholików, 
na której znaleźć można informacje o zało-
żeniach i programie wspólnoty. Na stronie 
umieszczono również ogólnopolski wykaz 
mityngów AA.

Akcja SOS
www.alkoholizm.akcjasos.pl

Strona Akcji SOS Alkoholizm a na niej: 
poradnia internetowa, email zaufania, 
informacje o chorobie alkoholowej oraz 
grupach wsparcia, testy, materiały dla tera-
peutów, a także literatura przedmiotu. 

* * *
Centrum Medyczne Pomocy Psycholo-

giczno-Pedagogicznej MEN
www.cmppp.edu.pl

Centrum Metodyczne Pomocy Psy-
chologiczno-Pedagogicznej jest placówką 
doskonalenia pracowników pedagogicznych. 
Centrum działa na rzecz placówek opiekuń-
czo-wychowawczych i resocjalizacyjnych 
oraz poradni psychologiczno-pedagogicz-
nych. W dziale profilaktyka znaleźć można 
przegląd profesjonalnych programów tera-
peutycznych.

* * *
Nieoficjalna strona DDA

www.dda.w.interia.pl

Nieoficjalna strona Dorosłych Dzieci 
Alkoholików. Witryna skierowana jest 
głównie do osób, które pochodzą z ro-
dzin uzależnieniowych i dysfunkcyjnych. 
Znaleźć tu można wiele materiałów do 
programu 12 Kroków, informacje o spo-
tkaniach DDA na terenie całej Polski oraz 
przydatną literaturę.

* * *
Ośrodek Terapii Uzależnień w Instytu-

cie Psychiatrii i Neurologii
www.otu-ipin.wizytowka.pl

W SIECI:
ALKOHOLIZM 

I PRZEMOC W RODZINIE

 
OD KILKU lat Internet aktywnie włącza się w sprawy profilaktyki i terapii uzależnień 
oraz przeciwdziałania przemocy. Istniejące dziś witryny internetowe służą nie tylko 
wiedzą teoretyczną na temat choroby alkoholowej, ale i bazą adresową ośrodków 
terapeutycznych i odwykowych. Edukacja społeczna jest nadrzędnym celem, który 
spełniać mają strony www poświęcone problematyce uzależnień. Poniżej prezen-
tujemy witryny organizacji i stowarzyszeń zaangażowanych w sprawy przeciw-
działania alkoholizmowi i przemocy. Zawierają one wiele cennych informacji dla 
terapeutów, psychologów, profilaktyków uzależnień, wychowawców i rodziców, 
a także osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.


