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PRZYJĘCI WKA

WALENTYNKOWE
ROZM WKI

INFORMACJE Z MONARU

- Witam, mam pytanie, otóż jak spędziłeś walentynki w
zeszłym roku?
- No ja ostatnio na walentynki zaprosiłem dziewczynę
ze złamaną nogą, przygotowałem wcześniej kolację, to
był kurczak z makaronem i szpinakiem. Rok z nią
byłem... Aż ze mną zerwała dla dziewczyny, kumasz
to? Jeszcze mam z nią status związku na fb,
zapomniałem usunąć.
- A ty jak wspominasz walentynki?
- Chłopak ze mną zerwał miesiąc wcześniej... Sorry, nie
mam humoru.
- Ja walentynki spędziłam w pracy, nie lubię tego
święta... Tego dnia rozmawiałam ze znajomym, który
zmieniał pracę, aby się odezwał jeśli zwolnią się
miejsca...
- Czyli nic romantycznego?
- Jak mówiłam, nie lubię tego święta - te tanie gesty
miłosne! Ale lubię pracować i patrzeć na te wszystkie
"dzbany".
- Ooo, a pan, panie M, jak spędził zeszłe walentynki?
- W zeszłym roku walentynki... Nie pamiętam... to była
noc horrorów... Chociaż nie, byłem z dziewczyną w
domu i zrobiliśmy jakąś kolację, albo byliśmy w
restauracji... W każdym razie było jedzenie i seks, tyle
pamiętam.
- Widzę że miłe połączenie, a ty pamiętasz swoje
ostatnie walentynki?
- Ojej, co ja robiłem wtedy... A! Byłem w robocie na
wyjeździe.
- Spędzałeś go sam czy z dziewczyną?
- Tak, z typem z pracy. Haha :)
- Ja z kolei tego dnia chciałem wyjeżdżać (z terapii), a
coś romantycznego z tamtego dnia pamiętam, ale to
moja słodka tajemnica.
- Nie mogę w was uwierzyć chłopaki, ja swoje
walentynki spędziłam nad morzem, na plaży
oglądając wschód słońca... Ach, to było takie piękne.

Ostatnio w naszym ośrodku odbyło się kilka wesel.
“Ślub" wzięli: Martyna i Konrad Jr., Natalia i Kuba,
Patryk M. i Mateusz oraz Oliwia i Maks. Działo się! Były
tańce, a celebracja trwała prawie po sam świt.
Turniej 1 z 10, a było nas 13! No i tu zagwozdka właśnie bo dziesięć to nie trzynaście! W Monarze jednak nikt nie
jest przegrany :)
Urodziny Basi - naszej terapeutki! Ciasto było pyszne, a
na “ludzkim stole” odbył się występ taneczny, który
współtworzyłam. Niestety urodziny mnie ominęły, bo
wyjechałam na 2 tygodnie. Na szczęście pod moją
nieobecność wszystkiego dopilnował Kuba. Tańczyli:
Hubert, Kuba, Dominik, Mateusz i Natalia. W “Męskim
Graniu” wzięli udział: Kuba, Patryk Z., Hubert oraz
Michał.

Oliwia

z

Michałem

również

przygotowali

specjalny taniec. Zabawa była przednia, a prezenty
udane - przynajmniej tak mówi sama jubilatka.
W społeczności powitaliśmy nowe osoby!

MONAR TUSZYŃSKA

Agato,

Łukaszu - powodzenia! Mamy też nowe osoby na
hostelu: Julkę, Natalię, Patryka Z i Maćka! P.S. Podaję
przy okazji najświeższą informację prosto z Monaru na
Tuszyńskiej 106 - Agata twierdzi: "Wszystko mi się tu
podoba!"

Walentynki... Jak widać każdy z nas inaczej wspomina
ów dzień. Dla niektórych jest to zwykły dzień kojarzony
jedynie z amerykańskimi komediami romantycznymi.
Inni myślą wtedy o ukochanych partnerach lub
partnerkach. Znajdą się też i tacy, którzy nie
przepadają za tak zwanym „świętem zakochanych”. Ja
z kolei należę do tych co marzą... Marzą i po części
wierzą, że nadejdzie dzień, kiedy owe święto stanie się
też ich świętem. Wierzę że każdy z nas szuka miłości i
w końcu ją znajdzie. Najważniejsze to być w niej sobą,
bo za to ludzie nas najbardziej cenią.

Szef domu Kuba radzi sobie niesamowicie, bo oprócz
szefa domu jest też szefem terenu i wszystko jest pod
kontrolą. Gratulujemy!
Nasza Oliwka pisze wiersze jak poetka, ale jedyna w
swoim rodzaju. Niecierpliwie oczekujemy na wydanie
tomiku!

Tekst: Jula B.
***

Tekst: Rafał
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TAK SŁODKO, ŻE AŻ
NIEDOBRZE
JAK CUKIER WPŁYWA NA NASZE SAMOPOCZUCIE I ZDROWIE?

Wielu z nas podczas złego samopoczucia sięga po coś słodkiego, aby oddać się chwilowej rozkoszy.
Glukoza mimo iż jest smaczna oraz wyzwala chwilowy stan euforii, niesie ze sobą wiele niepożądanych
skutków ubocznych. Ludzie spożywają słodycze z racji ich różnorakich walorów organoleptycznych.
Mimo iż mamy świadomość ich długofalowych negatywnych oddziaływań i tak je spożywamy dla
chwilowego efektu.

fot. Oliv

fot. Oliv

Powyżej zdjęcia z warsztatów sushi - może nie były to słodkości, ale wspomnienia pozostały bardzo słodkie!
Spożywając zbyt dużą ilość cukru narażamy się między innymi na cukrzycę, która niesie ze sobą wiele innych chorób
- od dysfunkcji kości po zawał serca. Wiele cukrzyków boryka się ponadto z chorobami oczu np. jaskrą.
Cukier to też dużo kalorii, czyli nadwaga. To dość powszechne u ulubieńców dużej ilości smakołyków. Masa pustych
kalorii zamkniętych w małych porcjach skutecznie zwiększa ilość tkanki tłuszczowej. Od takiego pożywienia można
również szybko uzależnić się, tak jak i od substancji psychoaktywnych. Gwarantują one chwilowy efekt relaksu,
spokoju ale w późniejszym czasie zaczyna się jeść więcej i więcej, gdzie dochodzi w końcu do momentu w którym
nie da się bez nich wytrzymać.
Cukier może występować w wielu postaciach np. żelki, cukierki, czekolada, wszystkie jednak są szkodliwe prawie w
takim samym stopniu. Występuje on również w owocach jako fruktoza, jest to tzw. zdrowy cukier. Owoce zaleca się
umieszczać w dietach, czy w codziennym trybie życia. Posiadają błonnik, którego próżno szukać w słodyczach.
Cukier może szkodliwie wpływać na nasze zęby, powodując ich próchnicę, naruszenie szkliwa, nadwrażliwość. Gdy
zęby się psują przeszywa nas okropny ból, a jest on jednym z najgorszych jakie przeżywa człowiek. Uniknąć tego
możemy ograniczając słodycze, myjąc zęby po każdym posiłku i regularnie odwiedzając dentystę.
Jeżeli chcecie prowadzić zdrowy tryb życia oraz uniknąć wielu chorób i bólu, polecamy ograniczyć ilość
spożywanego cukru, a słodycze zamienić na owoce i warzywa.
Pozdrawiamy wszystkich czytelników i życzymy dużo zdrówka.
Tekst: Martynka & Michał

***
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RANDKA W CIEMNO

fot. Oliv
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MINI-REPORTAŻ
W

pierwszych

dniach

stycznia,

pewnego

mroźnego wieczoru odbyła się u nas integracja „Randka w Ciemno” . Cała społeczność wzięła w
niej udział i zaangażowała się w nią na 100%.
Pokazaliśmy swoje prawdziwe oblicze i dzięki
temu

wszyscy

bawiliśmy

się

w

najlepsze.

Gwoździem programu był spór Patryka M. i

DZIENNICZEK UCZU

Patryka

Z.,

którzy

walczyli

o

serce

Pani

Ciemności, czyli pięknej Oliwki. Zdecydowanym

NADZIEJA
"Nadzieja jest jak droga w polu: droga nigdy
nie istniała, ale kiedy wielu ludzi po niej
chodzi, droga nabiera kształtu." (Y. Lin)

faworytem

był

Patryk

M.,

który

swoją

"Nie, nie jestem [sama]. Jestem taka jak
wszyscy
na
tym
głupim,
cholernym,
zdumiewającym
świecie.
Niedoskonała.
Nawet bardzo. Ale pełna nadziei. Nadal
jestem sobą." (L. Bray - Studnia wieczności)

odpowiedział że mieszany, bo to dwa w cenie

zaradnością rozkochał w sobie swoją wybrankę.
Gdy został spytany jaki woli sos do kebaba,

jednego :) Inni uczestniczy też poruszyli i
rozśmieszyli publikę, nie udało by się to bez
zaangażowania

całej

społeczności,

jak

i

neofitów. Jednak nic by się nie udało bez

***
Jest coś takiego, co nie pozwoliło mi się
poddać. Coś przez co zdecydowałam się
ponownie przyjechać do Monaru i coś co daje
mi chęć do dalszej walki. To „coś” nazywam
nadzieją.
To uczucie kojarzy mi się z czymś magicznym,
mocno duchowym, motywuje mnie do
działania i pozwala marzyć.
Jest zalążkiem wiary i początkiem sukcesu.
Mówi
się
„promyczek
nadziei”,
a
ja
umiejscawiam go głęboko w klatce piersiowej.
Tam też gromadzi się u mnie najwięcej
napięcia, złości, bólu związanego z poczuciem
samotności i smutku. Chyba właśnie ten
promyczek nie pozwala mi się zatracić i
pogrążyć w mroku.
Nadzieję personifikuję z pięknem, ciepłem i
dobrem i mam nadzieję, że nadziei nigdy mi
nie zabraknie.

wspaniałych

prowadzących,

którzy

swoim

żartem i stylem bycia pokazali, że ten teleturniej
jest dla osób w każdym wieku nawet po
trzydziestce :) Dziękujemy chłopakom za fajną
zabawę i czekamy na kolejne integracje.
Tekst: Patryk M.

fot. nieznany

Tekst: Natalia

***
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ZAPISANE W KADRZE ;)

SOMO NIGDY NIE ŚPI, SOMO
ZAWSZE CZUWA I WYMYŚLA
NAJRÓŻNIEJSZE RZECZY!
Ostatnio zmienił się skład SOM i wchodzi w niego: Nati,
Bogdan Paproszek i ja – pani ciemności ;P
Jesteśmy
raczej
spokojnymi
osobami,
dobrze
się
dogadujemy, więc opieka nad ludźmi też nam wychodzi.
Ale spokojni, nie oznacza nudni, spokojnie.
Najnowszym pomysłem było przerobienie starej kotłowni na
pokój somitów, nazwany też komnatą tajemnic. Znajdują się
tam dezynfekatory, termometr, alkomat, narkotesty,
przychodzące paczki, czekające na sprawdzenie oraz inne
atrybuty somitów.
Miło mi się tam przebywa, gdy w domu jest zimno, bo to
najcieplejsze pomieszczenie ze wszystkich. Mogłabym mieć
tam pokój, gdyby nie te wszystkie stare pajęczyny w kątach i
pod sufitem – to mnie skutecznie odstrasza.
Innym wynalazkiem jest deska na papierosy zrobiona za
pomocą szlifierki, śrubokrętu i młotka – zdolna remontówka!
Gdy w planie dnia jest papieros, to wykładamy każdemu
jednego pod jego imieniem i w drogę! W ten sposób wiemy,
że nikt nie zostanie pominięty. Jednak nie te wszystkie
wynalazki są najważniejsze, chociaż owszem – są pomocne.
Dobre SOMo to takie, które przede wszystkim opiekuje się
ludźmi, rozmawia i wykazuje zainteresowanie nimi i chęć
pomocy, wsparcia. I myślę, że my robimy wszystko, co w
naszej mocy, aby było tu nam jak najlepiej!

Tekst: Oliv
fot. Oliv

fot. Oliv

***
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TERAPIA INDYWIDUALNA
WYWIAD Z TERAPEUTKĄ KASIĄ RADUCHOWSKĄ

Z Kasią "krótko i na temat", rozmawia jej podopieczny Mateusz - jak sam mówi,
dzięki swojej terapeutce widzi co raz więcej postępów w terapii :)
M: Jak masz na imię?
K: Katarzyna Raduchowska.
M: Ile masz lat?
K: 43.
M: Jaka jest twoja ulubiona przekąska?
K: Piętka świeżo upieczonego chleba z masłem.
M: Ulubiona muzyka?
K: Dźwięki natury tj. ptaki i szum morza.
M: Skąd pochodzisz i jak długo mieszkasz w Łodzi?
K: Pochodzę z Łodzi i mieszkam tu od urodzenia.
M: Czy skończyłaś jakieś studia?
K: Tak, studia magisterskie w zakresie prawa na Uniwersytecie
Łódzkim.
M: Czy ukończyłaś jakąś terapię?
K: Tak, w ośrodku MONAR - 19 miesięcy w ośrodku, a 18
miesięcy na hostelu.
M: Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie z terapii?
K: Sam fakt ukończenia terapii jest moim najlepszym
wspomnieniem.
M: Jakie jest twoje najgorsze wspomnienie z terapii?
K: Ciach na kuchnię, ponieważ bardzo lubiłam gotować,
zdarzało mi się na niej izolować, miałam w związku z tym zakaz
pracy na kuchni.
M: Jak długo jesteś terapeutką i dlaczego nią zostałaś?
K: Jestem terapeutką 3 lata. Zostałam, ponieważ sama byłam
uzależniona i uważam że to jeden z atutów przydatny do
wykorzystania w mojej pracy.
M: Jak długo pracujesz tutaj w Monarze w Łodzi?
K: Pracuję tutaj 6 miesięcy.

Tekst: Mateusz

***
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GŁOS SPOŁECZNO CI
POZA SPOŁECZNOŚCIĄ

Cześć! W tym numerze chcę spróbować opisać wam swoją konsekwencję o nazwie „Poza
Społeczność”, której doświadczyłem osobiście. Przybliżę wam na czym ona polega, jak wygląda, oraz
do jakich wniosków mnie doprowadziła. Poza społeczność to konsekwencja, która ma pokazać czy
osobie, która ją otrzymała zależy na terapii oraz byciu w społeczności. Jest to chyba najcięższa
konsekwencja, której nie zaliczenie skutkuje wydaleniem z ośrodka.
W trakcie trwania konsekwencji należy pytać społeczność o branie udziału w punktach planu dnia takich jak praca, społeczność,
integracja czy nawet palenie papierosów (które palimy tu wspólnie w jednym momencie). Społeczność ma prawo odmówić nam
udziału jeśli uzna to za słuszne (np. będziemy mieć zawalenie w czasie poprzedzającym punkt w planie). Należy wykazać się
zaangażowaniem oraz chęcią zmiany. Jeżeli nasze zachowanie ulegnie poprawie, to otrzymujemy zgodę na powrót do
społeczności, lecz jeśli nie damy z siebie wszystkiego i zawalimy, musimy opuścić dom.
To tak pokrótce, a teraz moje doświadczenie z tą konsekwencją. Otrzymałem ją za swoją bierną postawę, brak zmian,
niezaangażowanie w życie domu oraz codzienny bałagan. Na początku nie przejąłem się tym, było we mnie dużo złości i
niezrozumienia dlaczego dostałem tą konsekwencję. Czułem żal do społeczności i odnosiłem wrażenie że się do mnie przyczepiają,
a ja nie jestem nic winien. Za pierwszym razem gdy nie zostałem wpuszczony na spotkanie społeczności, nie obeszło mnie to
zbytnio. Towarzyszyło temu lekkie poczucie irytacji, po prostu poczekałem na jadalni (jest obok sali terapeutycznej). Nie
przejmowałem się do tego stopnia, że pozwoliłem sobie tam zasnąć (a spanie, bez wcześniejszej informacji, w ciągu dnia jest
wbrew panującym zasadom).
Kolejny raz był już dużo cięższy, pomyślałem że nie chcę tak dłużej. Kiedy słyszałem rozmowy i śmiechy z sali terapeutycznej
czułem smutek, złość, żal, odrzucenie oraz samotność. Gdy zacząłem dopuszczać do siebie te emocje, popłakałem się i nie
dawałem sobie z tym rady. Miałem myśli żeby wyjechać z ośrodka. Podszedłem do tego jak do swoistej próby. Ostatecznie nie
poddałem się, zawalczyłem o siebie, choć nie było łatwo.
Każdego kolejnego dnia było coraz lepiej, ponieważ mimo małych zawaleń dawałem z siebie wszystko. Zrozumiałem, że tylko ja
mogę zmienić swoje życie i że inni ludzie nie zrobią tego za mnie. Gdy prosiłem o powrót do społeczności (mimo że wiedziałem że
dałem z siebie wszystko) to i tak czułem stres oraz lęk. Było to w końcu moje "być lub nie być" w tym domu. Gdy społeczność
zauważyła moją zmianę odczułem ulgę i satysfakcję. Wiedziałem, że to jeszcze nie koniec mojej drogi, ale zrozumiałem, że nawet
jeśli będą potknięcia, to nie mogę się poddawać.
To moja szansa na zostanie lepszym człowiekiem i na lepsze życie.
Jeszcze dużo pracy przede mną, ale był to bardzo owocny okres w mojej terapii, który mimo że zaczął się źle, dał mi dużo do
myślenia. Życzę abyście i Wy odnaleźli swoją drogę w życiu.

Tekst: Dominik

***
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fot. Oliv

KĄCIK NEOFICKI - Z DYSTANSEM
LIST OD SYLWII
Hej wam wszystkim, tu Sylwia! :)
Moja wyprowadzka z hostelu to kolejny etap w moim życiu. Już dwa tygodnie przed wyprowadzką zaczęłam odczuwać dużo strachu
związanego z moim przejściem na następny etap leczenia. Bo wiedzcie, że ukończenie terapii i wyprowadzka “na swoje”, wcale nie
oznacza końca walki z chorobą.
Bałam się i boję się nadal, że nie ma już nade mną tej kontroli. Wszystko zależy od moich decyzji - jakie moje życie teraz będzie?
Zdałam sobie sprawę, że nie będzie już terapeutów jako “stróżów”, tylko moja zdrowa strona sama będzie musiała się pilnować.
Zaczęłam przeżywać też dużo smutku spowodowanego codzienną rozłąką z tyloma bliskimi ludźmi. Mieszkając na hostelu, w każdej
chwili mogłam porozmawiać, podzielić się tym, co u mnie słychać lub zwyczajnie wysłuchać co ktoś ma do powiedzenia na temat siebie,
czy innych pierdół.
Pierwszego lutego nadszedł dzień w którym miałam się wyprowadzić, ale dałam sobie jednak czas do 2 lutego ;) Byłam spokojna, bo
zorganizowałam się już prawie dwa tygodnie przed wyprowadzką i miałam wszystko dopięte na ostatni guzik, z drugiej strony nie do
końca chciałam opuszczać mury Ośrodka. Teraz gdy mieszkam poza moim domem (Monarem), mam o wiele więcej obaw, o wiele
więcej strachu. Przybija mnie cisza, czuję się samotna. Mimo, że mieszkam z Marcelem to i tak odczuwam brak tych wszystkich ludzi.
Jest mi nieraz na tyle trudno, że zastanawiam się czy trzeźwo żyć. To naprawdę bardzo męczące!
Z drugiej strony wiem, że dawanie z siebie wszystkiego, poszukiwanie nowych zainteresowań i utrzymywanie kontaktu z ludźmi
bardzo pomaga! Bez relacji które nabyłam wcześniej myślę, że nie byłoby mnie tu, gdzie jestem teraz! I wiem że uda mi się odnaleźć w
tym dorosłym życiu i będę trzymała się swoich wartości i uda mi się być szczęśliwym i trzeźwym.
Sylwana

***
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ARTETERAPIA
RYSUNKI, FOTOGRAFIE I INNE NIESPODZIANKI
fot. Oliv

fot. Oliv

fot. Oliv

fot. Oliv

***
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Nie pamiętam tego dokładnie, ale wiem, że był to
ciepły, czerwcowy dzień, wszędzie kwitły kwiaty, a z
okna po drugiej stronie ulicy słychać było stare
melodie, niesione przez wiatr.
Siedziałem wtedy na dworcu, patrząc na moje
dziurawe trampki, licząc przejeżdżające pociągi.
Wychodziły z nich mamy z dziećmi, starsi panowie,
ludzie, którzy jakby wczoraj skończyli osiemnaście lat
i tacy, którzy może tej chwili nie dożyją.
Widziałem pożegnania we łzach, ostatnie pocałunki.
Widziałem rozstania i powroty. Widziałem kłótnie i
szczere rozmowy bez końca.
Ale nie rozumiałem czemu oni wsiadają do pociągów,
licząc, że gdzieś tam będzie inaczej.
Chyba ktoś zapomniał im powiedzieć, że od siebie nie
uciekną.
***

znowu jesteś głową w chmurach
nie obchodzi cię co tu i teraz
izolujesz się, pasuje ci to jak ulał
a przeciętne życie to dla ciebie bzdura

***
Byłem nią zafascynowany, nie wiem do końca dlaczego,
ale po prostu urzekał mnie jej głos,
kiedy śpiewała robiąc śniadanie w za dużej koszulce.
Albo jej błyszczące oczy w promieniach słońca,
a może dźwięk jej śmiechu, kiedy poruszał koronami drzew.

w pewnym momencie miałem wrażenie

Ale chyba najbardziej kochałem to, jak się przy niej czułem,

że stałem się swoim własnym urojeniem

a czułem, że nie muszę się bać.

biegałem we wszystkie strony

Tylko czemu jak zapomniałem co to strach,

i gdzie się nie znalazłem wpadałem na ścianę

a w jej oczach wciąż widziałem lęk?

wyciągałem ręce przez kraty

Nie potrafiłem sobie tego wyobrazić.

żeby dotknąć nieba

Gdy patrzyłem na nią kątem oka chciałem to poczuć,

a ono wciąż było zbyt wysoko

zrozumieć czego się boi, przed czym wciąż tak ucieka.

byłem zamknięty w klatce

I kiedyś obudziłem się przerażony w pustym łóżku.

nie wiedząc, że klucz do niej

Ja bałem się życia bez niej,

miałem cały czas w kieszeni

a ona bała się żyć.

Wiersze: Oliv / Hubert

KRZYŻ WKA Z TUSZY SKIEJ
1. Jeden z artystów z "Męskiego
Grania", o niskim głosie.
2. Warzywo niezbędne dla
spełnionych gołąbków.
3. Z dodatkiem wody i mleka
uszczęśliwia nas z rana.
4. "Lider" zespołu Akcent.
5. Patron lutowego święta.
6. Popularna gra lub strażnik na
murze.
7. Kochamy ją, gdy robiona z jajek
i makreli.
8. Stolica Belgii.
9. Szlagier wśród polskich
przebojów lub nasza wspaniała
terapeutka.
Krzyżówka: Kuba

***
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ALL THE BEST
ŻYCZENIA Z MONARU
fot. Oliv

Witam z tej strony Maciek, potocznie zwany przez
niektórych Monarowski recydywista.
Piszę te życzenia do Was , ponieważ wiele rzeczy sobie w
życiu zażyczyłem, ale żadne z tych życzeń się nie
spełniło. Życzę wam tylko szczęścia w życiu, bo moim
zdaniem to jest sens istnienia, by być szczęśliwym w
życiu. Przez długi czas krzywdziłem ludzi, ponieważ
myślałem że swoje szczęście zbuduje na krzywdzie
innych

ludzi

i

przekrętach.

Dopiero

niedawno

zobaczyłem, że nic bardziej mylnego, bo szczęście to
ulotny stan. W każdej chwili może odlecieć. Swoje
szczęście osiągam ciężką pracą nad sobą i relacjami z
innymi ludźmi. Życzę wam, byście odnaleźli osoby albo
rzeczy, które dadzą wam szczęście.
PAMIĘTAJCIE , ABYŚCIE NADAWALI SENS ICH ISTNIENIU,
A NIE ODWROTNIE.
Też życzę wam abyście, ile razy upadniecie - tyle razy
wstali.

***

Tekst: Maciek

C H C E S Z

Z A C Z Ą Ć

T E R A P I Ę ?

Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci uzależnieni od wszystkich substancji

psychoaktywnych. Program przeznaczony jest dla osób pełnoletnich między 18 a
30 rokiem życia. Mile widziane doświadczenie w terapii.

Przyjęcia realizowane są w godzinach 10.00-14.00 od poniedziałku do soboty.
Przyjeżdżając do ośrodka należy przywieźć: dowód osobisty, skierowanie do ośrodka
(wydawane jest przez lekarza pierwszego kontaktu lub psychiatrę), kartę informacyjną z
oddziału detoksykacyjnego lub zaświadczenie od lekarza z informacją, że osoba
przyjmowana nie wymaga detoksykacji, zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym,
Multi Test domowy do wykrywania narkotyków w moczu x 1.
Inne ważne informacje: Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren ośrodka substancji

psychoaktywnych, odzieży oraz symboli promujących używanie substancji
psychoaktywnych, przemoc lub nietolerancję. Osoba przyjeżdżająca do ośrodka nie
może być pod wpływem substancji odurzających.
W ośrodku obowiązuje abstynencja narkotykowa i alkoholowa.
W ośrodku obowiązuje zakaz agresji i szacunek dla cudzej własności.
W ośrodku można palić papierosy tylko z akcyzą. Bardzo uprzejmie prosimy, aby osoby
które przyjeżdżają do Ośrodka wszystkie sprzęty elektroniczne zostawiały w domu.
Dziękujemy! Telefon kontaktowy w sprawie przyjęć 505-813-966, czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 ( jeżeli nie odbieramy telefonu, prosimy o

wyrozumiałość - na pewno ktoś z nas do Państwa oddzwoni na numer, z którego do nas
dzwoniono). W sprawach pilnych prosimy o kontakt z terapeutą
dyżurującym na numer 42 6464012.

/monarlodz

monartuszynska.pl
monarlodz@gmail.com

42 646 40 12

R E D A K C J A
Zespół: Julka Bujnowicz | Rafał Szwed | Oliwia Klucznik
Dominik Rynduch | Patryk Zwoliński | Patryk Maroszek
Martynka | Kuba Majewski | Mateusz Błyszuk
Natalia Zientkiewicz | Michał Żebrowski | Hubert
Sylwia Kowalska | Konrad Jr. | Maciek
***
Opieka psychologiczna: Basia Tokarska
Skład: Arek Starzykowski
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