Narkotikų ir
alkoholio tarnybų
Cork ir Kerry
katalogas
Lietuviškai (Lithuanian)

CLDATF
Cork Local Drug & Alcohol Task Force

Ar žinojote, kad viename standartiniame gėrime yra 10 gramų gryno alkoholio?
Pusė bokalo
šviesaus
arba
alaus

=

1 SG

Stikliukas
stipraus
alkoholio

Maža taurė
vyno

arba

… o kai kuriuose gėrimuose yra netgi daugiau nei vienas standartinis gėrimas

2
SG

Bokalas
šviesaus arba
tamsaus alaus

2.3
SG

2
SG

Bokalas sidro Ketvirtadalis
butelio vyno

8
SG

1.2
SG

1
SG
1.1
SG

Butelis vyno Buteliukas
Stikliukas Pusė bokalo
silpno alkoholinio stipraus šviesaus alaus
alkoholio
gėrimo

Kiek alkoholio išgeriate
per savaitE?

kad alkoholio vartojimas bUtU priskiriamas
„žemos rizikos“ grupei Sveikatos apsaugos
departamentas (SAD) pataria

11

daugiausiai tiek standartiniU
gErimU per savaitE gali išgerti
suaugusi moteris

17

daugiausiai tiek standartiniU
gErimU per savaitE gali išgerti
suauGEs VYRAS

Iš HSE publikacijos „Greitas klausimas“. Norėdami atsisiųsti kopiją apsilankykite svetainėje:
http://www.hse.ie/eng/services/Publications/topics/alcoholaquickquestion.pdf
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Pratarmė: Cork Local Drug & Alchol Task Force

D

idesnė Cork dalis gali sėkmingai pasinaudoti didele įvairove paslaugų, teikiamų
visuomeninių ir savanoriškų organizacijų, kurios rūpinasi poreikiais šeimų ir
bendruomenių, paveiktų piktnaudžiavimo alkoholiu ir narkotikais. Su Task Forces pagalba
šios organizacijos gali stiprinti bendradarbiavimą su valstybinėmis įstaigomis, tokiomis kaip
HSE, Policijos departamentas, Kalėjimų departamentas, Lygtinio teistumo tarnyba ir
Švietimo ir jaunimo tarnybos.
Europos Sąjunga visuomet skatino subsidiarumo idėją. Tai reiškia, kad vietinės
bendruomenės yra įgalinamos pačios identifikuoti ir spręsti savo problemas. Šiuo atveju tai
vyksta piktnaudžiavimo alkoholiu ir narkotikais srityje. Įsikūrimas didelio skaičiaus tarnybų,
kurios yra pristatomos šiame kataloge, liudija apie kūrybiškus atsakus į bendruomenėse
iškylančias problemas, tačiau vietinėms visuomeninėms tarnyboms ir toliau reikia Task Force
paramos.
Priklausomybė yra sudėtinga žmogaus būsena, turinti didelę neigiamą įtaką psichinei,
emocinei, fizinei ir socialiniai asmens gerovei. Kūrybingas, atjaučiantis, holistinis ir praktinis
atsakas yra reikalingas, norint patenkinti poreikius tų, kurie yra paveikti priklausomybės.
Daugybė organizacijų ir agentūrų, pristatomų šiame kataloge, siūlo tokį atsaką tiesiog ant
mūsų durų slenksčio.
Vis labiau ir labiau turime pripažinti, kad narkotikas, sukeliantis daugiau problemų nei
bet kuri kita narkotinė medžiaga mūsų visuomenėje yra legalus ir lengvai prieinamas, tai –
alkoholis. Alkoholis nuo šiol yra įtrauktas į Task Force darbotvarkę ir ateinančiais metais mes
dirbsime tam, kad pakeistume kultūrą, kuri atrodo besanti per daug tolerantiška šio pavojingo
ir problematiško narkotiko vartojimo atžvilgiu.
Kaip Cork Local Drug & Alcohol Task Force pirmininkas aš džiaugiuosi būdamas susijęs
su šiuo Directory of Drug & Alcohol Services iš Cork & Kerry. Esu dėkingas kiekvienam,
prisidėjusiam prie šio didelio darbo.

Gerry raftery Pirmininkas

Cork Local Drug and Alcohol Task Force
Floor 1, Kinvara House, Dublin Hill, Cork
Tel.: 021 493 0100
Tinklalapis: www.corkdrugandalcohol.ie

CLDATF
Cork Local Drug & Alcohol Task Force

Norėdami gauti popierinę ar elektroninę Directory of Drug & Alcohol Services iš Cork &
Kerry, kopiją, susisiekite su Jacqueline arba Mella iš Cork City Partnership,
telefonu: 021 430 2310 arba elektroniniu paštu:
jdaly@partnershipcork.ie arba mmagee@partnershipcork.ie.
Kitu atveju, norėdami parsisiųsti kopiją, eikite į:
www.corkcitypartnership.ie, www.corkdrugandalcohol.ie, arba www.srdatf.ie
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Pratarmė: Cork City Partnership

C

ork City Partnership Ltd. yra Visuomenės paramos ir Community Outreach
Drug/Alcohol Awareness Project (CODAAP) vykdytojas Cork mieste.
Projektas vadovaujasi Nacionaline strategija narkotikų klausimu 2009 – 2016
metams ir yra finansuojamas HSE (Pietų regionas). Tai papildo darbą, vykdomą
pagal Social Inclusion ir Community Activation Programme (SICAP).
CODAAP informavimo narkotikų/alkoholio sąmoningumo klausimu projektas
atsižvelgia į kolektyvinio bendruomenės atsako į piktnaudžiavimo alkoholiu ir
narkotikais prevenciją poreikį, skatindamas ir remdamas bendruomenės įsitraukimą
vietiniu lygmeniu visame mieste. Šiam tikslui įgyvendinti, taikomas platus strategijų
spektras: sąmoningumo skatinimas, dalinimasis informacija, švietimas / mokymas,
prevencija ir įgalinimas.
Esame labai dėkingi HSE (Pietų regionas), kurio dėka galėjome atnaujinti šį
katalogą 2015 metais. Katalogo atnaujinimas – tai parama darbui grupių,
sprendžiančių piktnaudžiavimo narkotikais ir alkoholiu problemas visame Cork, o
taip pat kolektyvinio atsako tarp bendruomenių skatinimas. Visų suinteresuotų pusių
įsitraukimas vietiniu lygmeniu lėmė reikšmingą narkotikų ir alkoholio tarnybų plėtrą,
kuri taip akivaizdžiai matoma šiame kataloge, kaip matoma ir, koks didelis yra mūsų
bendruomenių atsidavimas. Norėčiau pasveikinti visas įsitraukusias grupes ir
projektus.
Taip pat norėčiau atkreipti ypatingą dėmesį į dviejų Cork City Partnerships’
darbuotojų, dirbančių CODAAP, atsidavimą ir darbą, tai yra p. Jacqueline Daly ir p.
Mella Magee. Jos dirba tiesiogiai su bendruomenėmis, didindamos sąmoningumą
piktnaudžiavimo narkotikais ir alkoholiu klausimu, o taip pat su tuo susijusiomis
problemomis ir iššūkiais. Teikiant apmokymus ir paramą bendruomenėms,
bendruomenės yra įgalinamos kovoti su šiomis problemomis (žr. p. 7). Praėjusiais
metais jos taip pat suderino savo darbą su Qmark Process (Quality Management
System iš Cork City Partnership).
Aš tikiuosi, kad šis darbas, remiantis individus ir bendruomenes, paveiktas
piktnaudžiavimo narkotikais ir alkoholiu, bus ir toliau finansiškai remiamas ir
atnaujinimų dėka išliks naudingu ištekliu ir ateityje.

Dr. Joan Power Pirmininkas

Cork City Partnership Ltd. (Comhar Chathair Chorcaí Teo)
Level 1, Heron House, Blackpool retail Park, Blackpool, Cork City
Tel.: 021 4302310
Tinklalapis: www.corkcitypartnership.ie

Follow us on:
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narkotikų ir alkoholio tarnybų koordinavimas
Kontaktai

visuomene yra palaikomas, bendradarbiaujant su
savanoriškomis organizacijomis, Local Drug &
Alcohol Task Force ir southern regional Drug &
Alcohol Task Force.

David Lane
Koordinatorius piktnaudžiavimo alkoholiu
ir narkotinėmis medžiagomis klausimais
Floor 1, Kinvara House, Dublin Hill, Cork
Tel.: 021 4930100
El. Paštas: david.lane1@hse.ie

GALiMyBĖ GAuTi PAsLAuGAs, TEiKiAMAs
ArBOur HOusE ir HErOn HOusE
siuntimai yra priimami iš skirtingų šalių: klientų
ir šeimos narių, bendrosios praktikos gydytojų,
probacijos tarnybų, socialinių tarnybų ir gydimo
institucijų. Asmenys yra priimami tik iš anksto
susitarus. Teikiamos paslaugos yra
nemokamos.

Koordinatoriaus pareigos:

Koordinatoriaus rolė yra koordinuoti planavimą
ir įvertinimą paslaugų, teikiamų asmenims,
susijusiems su piktnaudžiavimu narkotikais ir
alkoholiu. Paslaugos gali būti teikiamos tiek
H.s.E, tiek sveikatos apsaugos departamento,
tiek nevyriausybinio sektoriaus – koordinatoriaus užduotis yra palaikyti glaudžius ryšius su
visais paslaugų tiekėjais. Koordinatorius
tiesiogiai neteikia gydimo nuo piktnaudžiavimo
narkotikais ar alkoholiu visuomenei, tačiau
dalyvauja:

Prašome atkreipti dėmesį, kad greitosios
medicinos pagalbos paslaugos nėra
teikiamos.
TEiKiAMOs PAsLAuGOs
Paslaugos atitinkamai teikiamos šioms
grupėms:

• Asmenims, susirūpinusiems savo pačių
piktnaudžiavimu alkoholiu ar narkotikais

• Apsprendžiant bendruomenės vidaus
poreikius

• Asmenims, susirūpinusiems savo šeimos
nario piktnaudžiavimu alkoholiu ar narkotikais

• rengiant rekomendacijas ir vystant
paslaugų, skirtų piktnaudžiavimo alkoholiu ir
narkotikais prevencijai ir gydimui, sektorių.

• Po konsultacijos/įvertinimo, kartu su klientu,
atsižvelgiant į jo poreikius, sudaromas
gydimo planas, į kurį gali įeiti: trumpalaikė
intervencija, individuali terapija, atkryčio
prevencija, ambulatorinio ar stacionarinio
gydimo programos, programos, skirtos
artimiesiems ir kiti intervencijos būdai

Šiuo metu gydimo paslaugų centrai yra įsikūrę
Co. Kerry apskrityje, West Cork, north ir East
Cork, o taip pat papildomos paslaugos
teikiamos Cork City Arbour House, Douglas
road ir Heron House, Blackpool. Kadangi
koordinatorius tiesiogiai neteikia paslaugų
visuomenei, nėra jokių iš anksto suderintų
budėjimo valandų. Kita vertus, kontaktas su

CLDATF
Cork Local Drug & Alcohol Task Force
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Cork Local Drug & Alcohol Task
Force

southern regional Drug & Alcohol
Task Force
Kontaktai

Kontaktai

Koordinatorius, southern regional Drug &
Alcohol Task Force
Mob.: 087 0553157
Tel.: 021 4930100
El. paštas: Kate.Gibney@hse.ie

Koordinatorius, Cork Local Drug & Alcohol
Task Force
Tel.: 021 4930102
Mob.: 087 7872495
El. paštas: joseph.kirby@hse.ie

Darbuotojas plėtrai, southern regional Drug
& Alcohol Task Force
Tel.: 021 4930100
Mob: 087 0553657
El. paštas: gordon.kinsley@hse.ie
Tinklalapis: www.srdatf.ie

Darbuotojas plėtrai, Cork Local Drug &
Alcohol Task Force
Tel.: 021 4930103
Mob.: 087 0553255
El. paštas: gemma.oleary@hse.ie

Koordinatoriaus ir darbuotojo plėtrai
pareigos:

Administratorius, Cork Local Drug & Alcohol
Task Force
Floor 1, Kinvara House, Dublin Hill, Cork
Tel.: 021 4930102

• Dirbti Cork ir Kerry grafystėse (neįskaitant
Cork miesto) ir pristatyti strateginį planą,
sukurtą southern regional Drug & Alcohol
Task Force pagal nacionalinę strategiją
narkotikų klausimu

El. paštas: (prašome skambinti viršuje
pateiktu numeriu, norint gauti dabartinį
elektroninio pašto adresą)
Tinklalapis: www.corkdrugandalcohol.ie

• Plėtoti ir suteikti paramą bendruomenių
atsakui į piktnaudžiavimo narkotikais ir
alkoholiu problemą

Koordinatoriaus ir darbuotojo plėtrai
pareigos:

• Teikti paramą jau egzistuojančioms tarnyboms,
dirbančioms narkotikų ir alkoholio srityje

• rinkti duomenis apie visas šiuo metu
egzistuojančias ar ateityje planuojamas teikti
paslaugas bei kitų rūšių išteklius, esančius
Task Force regione, kurie yra skirti spręsti
narkomanijos problemą

• Teikti naujausią informaciją southern
regional Drug & Alcohol Task Force tam, kad
būtų išplėtotas nuoseklus atsakas į iškylančias
problemas
• Dirbti vardan paslaugų, teikiamų asmenims,
patiriantiems problemas, susijusias su
piktnaudžiavimu narkotikais ir alkoholiu,
kokybės gerinimo

• Palengvinti bendradarbiavimą tarp sektorių,
aktyviai dalyvaujant Task Force
veikloje
• Padėti Task Force veikimui, peržiūrint
naujai atsirandančius poreikius ir juos
prioritetizuojant

• Laikas nuo laiko teikti grįžtamąjį ryšį narkotikų
programos vienetui (angl. Drugs Programme
unit) ir įsitraukti į nacionalinę politiką

• Platinti informaciją apie problemas, susijusias su
vietiniu narkotikų vartojimu, Task Force
planu, regione prieinamomis paslaugomis, taip
pat kitą informaciją

• užtikrinti, kad tikras partneriškas ryšys yra
išplėtotas tarp organizacijų kaip atsakas į
piktnaudžiavimo narkotikais ir alkoholiu
problemą

• sukurti mechanizmus, skirtus Task Force
planų stebėsenai ir įvertinimui, atitinkančius
bendrus nacionalinės strategijos narkotikų
klausimu uždavinius ir tikslus
• užtikrinti, kad yra įdiegta tinkama finansuojamų
projektų įvertinimo sistema, tokiu būdu
užtikrinant jų efektyvų įgyvendinimą pagal
tikslus, numatytus vietos plane
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Prevencijos, intervencijos ir informavimo Paslaugos

Ballincollig Community Drug &
Alcohol Project

Blackpool - Hillgrove Outreach
Project

Village Chambers, Village shopping Centre,
Ballincollig, Co. Cork

room 2, Blackpool Community Centre,
Great William O’Brien st.
Blackpool, Cork City

KOnTAKTAi

KOnTAKTAi

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Tel.: 021 4810373
Mob.: 087 2844426
El. paštas: claremccarthy15@gmail.com

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Mob.: 087 7966020
Tel.: 021 4500979
Fax.: 021 4212225
El. paštas: trish.hillgrove@gmail.com

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

individualios konsultacijos, prieš ir po gydimo
teikiama parama, žalos mažinimas, susitelkimu
paremta atkryčio prevencija, nukreipimo ir
siuntimų išrašymo paslaugos jaunuoliams ir jų
šeimoms. sąmoningumo / švietimo programos
narkotikų ir alkoholio klausimais mokyloms ir
jaunimo grupėms. Alternatyvios terapinės
grupės, tame tarpe aurikuloakupunktūros ir
meditacijos.

• Konsultavimas, žalos mažinimas, parama
šeimoms, švietimas, informavimas ir
nukreipimas
• Tėvų / artimųjų paramos grupė

Carrigaline youth initiative

Carrigaline Lions Club youth Centre Project
Church rd, Carrigaline, Co. Cork

Ballyphehane Action for youth
(BAy Project)

KOnTAKTAi

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Tel.: 021 4919635
Mob.: 086 3837390
El. paštas: Alex.slye@foroige.ie

21 A Pouladuff road, Ballyphehane, Cork City
KOnTAKTAi

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Mob.: 087 1790689
El. paštas: orla.oshea@foroige.ie
Projekto darbuotojas:
Mob.: 086 3872041
El. paštas: fiona.penney@foroige.ie

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Carrigaline youth initiative yra edukacinis ir
prevencinis projektas,, teikiantis konfidencialią,
draugišką ir betarpišką paramą ir konsultacijas
jaunuoliams (nuo 12 iki 28+ metų amžiaus),
kurie šiuo metu vartoja narkotikus arba
priklauso rizikos grupei.

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• BAy yra edukacinis ir prevencinis projektas,
teikiantis konfidencialią, draugišką ir betarpišką
paramą ir konsultacijas jaunuoliams,
vyresniems nei 12 metų, kurie šiuo metu
vartoja narkotikus arba priklauso rizikos
grupei. Šios paslaugos yra nemokamos.
susisiekti gali patys asmenys/ susirūpinę
tėvai/globėjai/šeimos nariai ar kitos šalys.
• individuali terapija ir konsultacijos jaunuoliams
ir jų tėvams
• informacija ir patarimai
• Edukacinis ir į saviugdą orientuotas darbas
grupėse
• nukreipimas į kitas tinkamas institucijas.

Šios paslaugos yra nemokamos. susisiekti gali
patys asmenys/susirūpinę tėvai/globėjai/
šeimos nariai ar kitos šalys. Taip pat teikiame
šias paslaugas: individuali terapija ir konsultacijos
jauniems asmenims ir jų tėvams; informacija ir
patarimai; edukacinis ir į saviugdą orientuotas
darbas grupėse; nukreipimas į kitas tinkamas
institucijas.

Club Projects

Health Promotion & improvement, Health &
Wellbeing Division, Eye, Ear and Throat
Hospital, Western road, Cork City
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Prevencijos, intervencijos ir informavimo Paslaugos
KOnTAKTAi

1

ŠViETiMAs / MOKyMAs

Akredituoti mokymo kursai: narkotinių
medžiagų vartojimo problema, dirbant su
jaunimu ir bendruomenėmis, kursas (FETAC 5
lygis) (angl. Further Education and Training
Awards Council Level 5), kuris yra vykdomas
bendradarbiaujant su Cork College of
Commerce.
Kursas yra sudarytas taip, kad skatintų
gerosios praktikos sklaidą tarp dirbančiųjų
tiek apmokamose, tiek savanoriškose
pozicijose) su jaunimu / bendruomenėmis,
paveiktomis įvairių problemų tokių kaip
piktnaudžiavimas narkotinėmis medžiagomis.

Darbuotojas sveikatingumo skatinimui
Tel.: 021 4921641 (Cork)
Tel.: 066 7184566 (Kerry)
El. paštas: hdp.south@hse.ie
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

The Club Projects Alcohol and Drugs
Awareness programos, sukurtos sveikatingumo
propagavimo ir didinimo centro (angl. Health
Promotion & improvement), bendradarbiaujant
su policija (air. An Garda síochána) ir barų
savininkais, tikslas yra didinti sąmoningumą ir
informuoti dirbančiuosius barų / klubų aplinkoje
apie neigiamas piktnaudžia-vimo narkotikais ir
alkoholiu pasekmes ir ieškoti / identifikuoti
galimus sprendimo būdus, padėsiančius
efektyviai spręsti su tuo susijusias problemas.
Visi projektai įgyvendinami bendradarbiaujant
su vietinėmis bendruomenėmis, didinant
informuotumą apie kenksmingus alkoholio
ir narkotikų poveikius ir ieškant galimų, su
tuo susijusių problemų sprendimo būdų.

Trumpalaikių įgūdžių įgijimu pagrįsti kursai /
intervencinė parama šeimoms:
• Tėvų tėvams mokymo programa. 16
valandų kursas, skirtas padėti tėvams didinti
sąmoningumą ir pasitikėjimą savimi,
reikalingą nukreipiant vaikus teisinga linkme
paauglystės laikotarpiu
• Kaip geriau ginčytis? – 8 valandų kursas,
padėsiantis tėvams / suaugusiesiems
konstruktyviau valdyti konfliktus, tokiu būdu
sumažinant jų žalingą įtaką vaikams
• 5 žingsnių programa – konfidenciali,
įrodymais pagrįsta intervencinė parama
šeimos nariams, paveiktiems artimųjų
alkoholio / narkotikų vartojimo
• Šeimų paramos programos – nuo 6 iki 8
savaičių trunkančios grupinės paramos
programos, skirtos šeimos nariams,
paveiktiems artimųjų alkoholio / narkotikų
vartojimo.

Community Outreach Drug /
Alcohol Awareness Project
(CODAAP)
Cork City Partnership Ltd. Level 1, Heron
House, Blackpool retail Park, Blackpool,
Cork City
Tel.: 021 4302310
Fax.: 021 4302081
Tinklalapiai: www.corkcitypartnership.ie ir
https://ccp.librarika.com

Bendruomenės biblioteka narkotikų ir alkoholio
tematika:
Palengvina bendruomenės prieigą prie
informacijos narkotikų / alkoholio temomis.
Prisijunkite / peržiūrėkite turinį internete adresu
https://ccp.librarika.com. Daugiau nei 600
akademinio ir bendrojo pobūdžio tekstų.
Kviečiame visus užsukti. Apsilankymai tik
susitarus nuo 9 iki 5 valandos, nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio.

KOnTAKTAi

Projekto rengėjas: Jacqui sweeney
Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Mob.: 087 1962022
El. paštas: mmagee@partnershipcork.ie
Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Mob.: 087 1962030
El. paštas: jdaly@partnershipcork.ie

inFOrMuOTuMO sKATiniMAs

Leidžiamas ir palaikomas ‘Directory of Drug &
Alcohol services iš Cork & Kerry’, o taip pat
kitos publikacijos / bukletai (prieiga – žr.
žemiau).
seminarai ir dirbtuvės, atsakant į naujai iškylančius
poreikius, t.y. Cork vykstantys renginiai, skatinantys
sąmoningumą alkoholio/narkotikų klausimu, dirbtuvės ir kiti visuomenės informavimo seminarai pagal
poreikį.
tęsinys kitame puslapyje

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Cork City Partnership Ltd. yra Community
Outreach Drug / Alcohol Awareness Project.
Projekto tikslas yra skatinti ir teikti paramą
bendruomenėms, vystančioms narkotikų ir
alkoholio prevencijos programas vietiniu
lygmeniu, taikant šias priemones: švietimas/
mokymas, sąmoningumo didinimas ir
įgalinimas.
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El. paštas: youthdrugsproject@corksimon.ie
Tinklalapis: www.corksimon.ie

ĮGALiniMAs / ryŠių užMEzGiMAs

Fasilituojamas ryšių užmezgimas tarp
bendruomenių tam, kad būtų skatinamas
dalinimasis gerosiomis praktikomis,tokiomis kaip
Cork Family support network.
* (žr. 6 skyrių: Paramos grupės)
Techninė pagalba (t.y. prašymai finansavimui gauti,
komitetų valdymo įgūdžiai) bendruomenėms,
dirbančioms prevencijos klausimais.

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Benamiui jaunimui skirtas narkotikų / alkoholio
prevencijos projektas yra vienas iš Cork simon
bendruomenės dienos ir Outreach Team.
Projektas teikia individualiai pritaikytą pagalbą
18 – 26 metų jaunimui, patiriančiam socialinę
atskirtį. yHDAPP veikia individualių konsultacijų
pagrindu, padėdamas jauniems žmonėms
atkurti ryšį su šeima, pasiūlydamas paramą
ir informaciją apie priklausomybes ir galimus
pagalbos būdus. ypatingas dėmesys skiriamas
jaunų žmonių sugrąžinimui į švietimo sistemą
bei apmokymui ir yra glaudžiai susijęs su Cork
simon bendruomenės įdarbinimo ir apmokymo
projektu. yHDAPP yra finansuojamas Cork ETB
Priemonių ir paslaugų jauniems asmenims
fondo (angl. young Person Facilities and
services Fund). Projektas taip pat glaudžiai
bendradarbiauja su Vietine CLDATF.

Nor dami gauti popierin ar elektronin Drug & Alcohol
Directory ar kiti leidiniai, susisiekite su Jackie arba
Mella iš Cork City Partnership, kontaktin informacija
viršuje.

Cork Based Drugs initiative
Outreach street Worker
Kinvara House, Dublin Hill, Cork City
KOnTAKTAi

Darbuotojas atsakingas už informavimą
narkotikų klausimu
Tel.: 086 0255410
Email: frank@cdys.ie

DAys Project

Outreach street service užduotys yra:

KOnTAKTAi

(Douglas Area youth services)
Ardagh House, Old Carrigaline rd., Douglas,
Cork City

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Mob.: 087 1209001
El. paštas: andrew.fiddow@foroige.ie
Vietinės bendruomenės pagrindu veikiantis
narkotikų intervencijos projektas, siekiantis
spręsti narkotikų / alkoholio vartojimą Douglas
rajone.

• Tiesioginis darbas su intraveninių narkotikų
vartotojais gatvėse
• Trumpos intervencijos
• individuali parama
• Asmenų nukreipimas į atsakingas tarnybas
• žalos mažinimas / žalos minimalizavimas
• Parama vietinėms bendruomenėms
narkotikų atliekų klausimu

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• individualios konsultacijos jaunuoliams,
kurie yra aktyviai įsitraukę į piktnaudžiavimą
alkoholiu.
• Paramos ir informacijos teikimas jauniems
asmenims ir jų tėvams, gyvenantiems
Douglas rajone
• Įvertinimo paslaugos; nukreipimas į kitas
tinkamas institucijas.
• Alternatyvios veiklos, siekiant sumažinti
alkoholio ir narkotikų vartojimą bendruomenėje

• Parama verslo sektoriui narkotikų atliekų
klausimu (žr. plakatą p. 39)
• narkotikų atliekų šalinimas

Cork simon’s youth Homeless
Drug Prevention Project
Cork simon Day Centre, Andersons Quay,
Cork City
KOnTAKTAi

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Tel.: 021 4278728
Mob.: 087 6185907
Fax.: 021 4278732

8

Prevencijos, intervencijos ir informavimo Paslaugos

Dublin Hill / Ballyvolane
initiative for youth

Glanmire Foróige youth Project
Foróige youth Project, riverstown Cross,
Glanmire, Co. Cork

Portacabin Kempton Park, Ballyhooley rd.
Cork City – šalia teniso kortai
(Post c/o Foróige Offices, Level 1, Heron
House, Blackpool retail Park, Cork City)

KOnTAKTAi

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Mob.: 087 2182821
El. paštas: cora.coleman@foroige.ie

KOnTAKTAi

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Mob.: 086 3668049
El. paštas: stephen.connolly@foroige.ie
Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Mob.: 087 2933283
El. paštas: yvonne.otoole@foroige.ie
HsE Projekto globėjas – Projekto
administratorius – Foróige (Airijos jaunimo
organizacija). Projektas vykdomas atsižvelgiant
į vietos interesus.

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• Projektas gali suteikti paramą, informaciją ir
nukreipimo paslaugas pavieniams asmenims,
tėvams ir šeimoms iš Glanmire vietovės.
• Grupiniai užsiėmimai su jaunimu, skirti skatinti
sąmoningumą narkotikų ir alkoholio
klausimais
• Konfidencialios, individualios konsultacijos
jauniems asmenims / tėvams / šeimoms
• Dirbtuvės narkotikų sąmoningumo klausimu
platesnei bendruomenei

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Glen neighbourhood youth
Project

žmonėms, gyvenantiems Dublin Hill ir
Ballyvolane rajonuose teikiame šias paslaugas:
• Konfidencialios konsultacijos asmenims ir
šeimoms, paveiktoms piktnaudžiavimo
alkoholiu ir narkotikais
• Švietimas narkotikų klausimu / žalos mažinimas
/ prevencinis darbas bendruomenėje, įskaitant
dirbtuvių narkotikų sąmoningumo klausimu
vedimą
• nukreipimas į kitas tinkamas institucijas,
tęstinė bendruomenės parama prieš ir po
gydimo

unit 2, The Glen Community services Building,
Carnloch Court, The Glen, Cork City
KOnTAKTAi

Projekto koordinatorius / Bendruomenės
darbuotojas narkotikų ir alkoholio klausimais
Tel.: 021 2397599
Mob.: 087 7625985
El. paštas: lisaksheehan@gmail.com
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• informavimo, nukreipimo ir konsultavimo
paslaugos jaunuoliams, jų šeimoms ir
bendruomenei, gyvenančiai Glen ir
aplinkiniuose rajonuose
• individualūs užsiėmimai ir užsiėmimai
mažose grupėse jauniems žmonėms,
susidūrusiems su problemomis, susijusiomis
su narkotikais / alkoholiu
• individualūs užsiėmimai ir užsiėmimai
mažose grupėse jauniems žmonėms,
susidūrusiems su piktnaudžiavimo narkotikais
/ alkoholiu problemomis ir parama asmenims,
besigydantiems nuo priklausomybių
• Švietimo ir informavimo narkotikų klausimais
programos, vedamos vietoje
• Parama, konsultacijos ir aurikuloakupunktūra
• žalos mažinimas ir konsultavimo paslaugos

Farranree / Fairhill – Hillgrove
Outreach Project
Farranree Family Centre, Closes Green,
Farranree, Cork City
KOnTAKTAi

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Mob.: 087 2131786
El. paštas: ailish.hillgrove@gmail.com
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

žalos mažinimas, atkryčio prevencija,
aurikuloakupunktūra, susitelkimo grupės,
švietimas, informavimas, nukreipimo paslaugos.
10 savaičių trukmės paramos programa
šeimos nariams, konfidencialios, individualios
konsultacijos artimiesiems.

1
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Greenmount Community Drugs
initiative

Knocknaheeny Drugs Project

Hollyhill shopping Centre,
Knocknaheeny, Cork City

12 Mary st., Cork City

KOnTAKTAi

KOnTAKTAi

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Tel.: 021 4303902
Mob.: 087 1224794
El. paštas: celine.hurley@foroige.ie

Projekto koordinatorius / Bendruomenės
darbuotojas narkotikų ir alkoholio klausimais
Mob.: 086 8364366
El.paštas: sinead.mcgrath@foroige.ie
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• informavimo, nukreipimo ir konsultavimo
paslaugos jaunuoliams, jų tėvams ir
šeimoms, gyvenančioms Greenmount rajone

• informavimo, nukreipimo ir konsultavimo
paslaugos tėvams, šeimoms ir jaunuoliams,
gyvenantiems Knocknaheeny / Hollyhill rajone

• Konfidenciali, individuali terapija ir
konsultacijos

• Konfidencialios, individualios konsultacijos
jauniems asmenims / tėvams / šeimoms

• užsiėmimai grupėse su jaunais žmonėmis,
skirti skatinti sąmoningumą narkotikų ir
alkoholio klausimais

• nukreipimas į kitas tinkamas institucijas
• užsiėmimai grupėse su jaunais žmonėmis,
skirti skatinti sąmoningumą narkotikų ir
alkoholio klausimais

• Švietimo ir sąmoningumo skatinimo
narkotikų ir alkoholio klausimais programos
mokykloms

• Dirbtuvės narkotikų sąmoningumo klausimu
platesnei bendruomenei, pavyzdžiui, mokykloms
ir mokymo centrams

Gurranabraher / Churchfield
Community Drugs Project
c/o youth Work ireland - Cork

• Bendruomenės konsultavimo paslaugos
priklausomybių klausimu
• Tėvų paramos grupės

Gurranabraher youth & Community resource
Centre, Gurranabraher rd. Cork City

• Jaunimo kavinė rajono vidurinių mokyklų
moksleiviams

KOnTAKTAi

Projekto koordinatorius: Eleanor O’sullivan
Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Tel.: 021 4399862
Mob.: 087 0568255
Email: cldtf1.youthworkirelandcork@gmail.com
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Bendruomenės projektas narkotikų klausimu
teikia:
• informavimo, nukreipimo ir individualaus
konsultavimo paslaugas jaunuoliams ir
susirūpinusiems tėvams / šeimoms bei
kitiems asmenims
• Programas, orientuotas į su narkotikais ir
alkoholiu susijusius klausimus
• Paramos programą artimiesiems
• reabilitacijos paslaugas / socialinės grupės
• Bendruomenės konsultavimo paslaugas
pri-klausomybių klausimu
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Mayfield youth 2000 – Phase 1

• Dirbtuvės narkotikų ir alkoholio sąmoningumo
klausimu platesnei bendruomenei pagal
pageidavimą

Kerrigan Tyrell youth Centre, Tinker’s Cross,
Mayfield, Cork City. (Post c/o Foróige Offices,
Level 1, Heron House, Blackpool retail Park,
Cork City)

• Kassavaitinės bendruomenės konsultacijos
priklausomybių klausimu
• Kassavaitiniai šeimų paramos grupės
susitikimai ir sąmoningos tėvystės
programos, vykdomos dukart per metus

KOnTAKTAi

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir alkoholio klausimais
Mob.: 086 8523077
El. paštas: deirdre.dennigan@foroige.ie

Togher Link-up Ltd.

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

13 Tramore rd, Togher, Cork City

• Programos ir veiklos jaunimui, orientuotos į
alkoholio ir narkotikų klausimus

KOnTAKTAi

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Mob.: 086 8251561
Projekto darbuotojas
Mob.: 086 8240140

• Konsultavimo, informavimo ir nukreipimo
paslaugos jaunuoliams, jų tėvams ir šeimoms,
gyvenantiems Mayfield rajone
• Konfidencialios, individualios konsultacijos
jaunuoliams, jų tėvams ir šeimoms
• Dirbtuvės narkotikų ir alkoholio sąmoningumo
klausimu platesnei bendruomenei pagal
pageidavimą

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• ryšio užmezgimas per teikiamas paslaugas
su asmeniu, patiriančiu sunkumų

• Kassavaitinės bendruomenės konsultacijos
priklausomybių klausimu

• Parama bendruomenei, teikiant paslaugas,
sprendžiančias piktnaudžiavimo narkotikais /
alkoholiu problemas: krizių intervencija, žalos
mažinimas, individualios konsultacijos ir
šeimų paramos grupė

• Kassavaitiniai šeimų paramos grupės susitikimai
• sąmoningos tėvystės programos, vykdomos
dukart per metus
• susitelkimo programos jaunimui, vykstančios
visus metus

Mayfield youth 2000 – Phase 2
Family Centre, 20 Lotamore Park,
Lotamore, Mayfield, Cork City
KOnTAKTAi

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Tel.: 021 4530898
Mob.: 086 3682061
El. paštas: martina.okeeffe@foroige.ie
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• Programos ir veiklos jaunimui, orientuotos į
alkoholio ir narkotikų klausimus
• Konsultavimo, informavimo ir nukreipimo
paslaugos jaunuoliams, jų tėvams ir
šeimoms, gyvenantiems Mayfield rajone
• Konfidencialios, individualios konsultacijos
jaunuoliams, jų tėvams ir šeimoms

1
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The (TVG) Traveller support
Project on Drugs and Alcohol

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• informavimo, nukreipimo ir konsultavimo
paslaugos jaunuoliams, jų tėvams /
šeimoms, gyvenantiems Blackrock ir Mahon
rajonuose
• Konfidenciali, individuali terapija ir
konsultacijos
• nukreipimas į kitas tinkamas institucijas
• Švietimas narkotikų ir alkoholio klausimais
mažose grupėse

25 Lower John st., Cork City
KOnTAKTAi

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Mob.: 086 6084659
Tel.: 021 4503786
El. paštas: tvgdrugsproject@gmail.com
Darbuotojas šeimų paramai
Mob.:
086 6084659
El. paštas: tvgoutreachworker@gmail.com

yMCA (Cork)

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

11 – 12 Marlboro street, (opp. Clancy’s)
Cork City

The TVG Traveller support projektas Parama
klajokliams asmenims teikia konfidencialias,
saugias ir lanksčias paslaugas klajoklių
bendruomenei Cork mieste. Projektas įsiklauso
į žmonių situacijas, padeda nukreipdamas į
atitinkamas institucijas ir teikia paramą asmenims,
besinaudojantiems tomis paslaugomis. Projekto
darbuotojai yra atsidavę prevencija, švietimu,
intervencija ir informavimu paremtam darbui.

KOnTAKTAi

Projekto darbuotojas
Tel.: 021 4270187 / 021 4273056
Mob.: 085 1268985
El. paštas: catherine@ymcacork.net
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

HEArT & sOuL yra holistinė švietimo

• Parama klajokliams, kurie šiuo metu vartoja
narkotines medžiagas ar gydosi nuo
priklausomybių

sveikatos klausimais programa jaunimo
grupėms. Dvidešimties galimų užsiėmimų metu
yra plačiai aptariama sveikatos sąvoka: fizinė,
psichinė, emocinė, socialinė ir dvasinė sveikata.
užsiėmimų temos: įvadas, mityba (4 kartai),
stresas, kūno įvaizdis, alkoholio, narkotikų ir
tabako tarnybos, higiena, fizinė, psichinė,
socialinė ir seksualinė sveikata, santykiai,
dvasingumas ir į(si)vertinimo užsiėmimas.

• individualios šeimos / artimųjų konsultacijos
• nukreipimas į atitinkamas institucijas
• Parama klajokliams, esantiems narkotikų ir
alkoholio tarnybose
• Kultūriškai deramas švietimas, prevencinės
programos ir apmokymai

D.i.O.n. Project

• Dirbtuvės narkotikų sąmoningumo klausimu
ir informacijos sklaida

Projekto darbuotojas
Tel.: 021 4270187
Mob.: 085 1306207
El. paštas: dionproject@ymcacork.net

• Pagrindinės paslaugos, rūpybos planavimas
ir atvejų analizė
• Aurikuloakupunktūra kenčiantiems nuo
priklausomybių ir jų šeimos nariams

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

savarankiško gyvenimo įgūdžių programa
jauniems asmenims, apimanti šias temas:

yew Tree Project

• Finansų valdymas

KOnTAKTAi

• Vienatvė ir paramos grupės

• sveikata ir higiena

22 Lakeland’s Crescent, Mahon, Cork
Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Mob.: 086 3801698
Tel.: 021 4350445
El. paštas: theresa.clifford@foroige.ie

• Karjeros planavimas
• nuomininkų teisės
• informacija
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Bandon Community Drugs
initiative

Cobh Community Drugs
initiative

KOnTAKTAi

KOnTAKTAi

room 6, Town Hall, north Main st., Bandon,
Co. Cork

1

C/o Cobh yMCA
4A Ticknock Commercial Park, Cobh, Co. Cork

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Tel.: 023 20721
Mob.: 086 8251215
El. paštas: Julie.cummins@foroige.ie

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Tel.: 021 4814060
Mob.: 086 8283760
El. paštas: gemma@ymca-ireland.org

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

iniciatyvos tikslas yra padėti ir teikti paramą
jauniems asmenims, kurių amžius tarp 14 ir 23+
metų, gyvenantiems Bandon ir aplinkiniuose
regionuose, kurie patiria problemų dėl
eksperimentavimo su ar piktnaudžiavimo
alkoholiu ir narkotikais. Projektas yra orientuotas
į jaunuolius, priklausančius didelės rizikos
grupėms, taip pat tuos, kurie šiuo metu yra
priklausomi ar kuriems yra reikalinga parama
sveikstant.

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• individualus darbas su 14-23 metų asmenimis,
gyvenančiais Cobh, kurių gyvenimas yra
paveiktas priklausomybės nuo narkotikų /
alkoholio
• Parama jauniems asmenims, kurie sveiksta
nuo narkotikų / alkoholio priklausomybės
• individualiai kiekvienam jaunuoliui sudarytas
planas, skatinantis jį keistis, augti, rinktis
sveiką gyvenimo būdą ir išpildyti savo potencialą
• Parama / informacija artimiesiems ir šeimos
nariams jaunuolių, kurie kovoja su
priklausomybėmis
• saugi ir konfidenciali aplinka, kurioje jauni
žmonės gali būti išklausyti ir laisvai aptarti
problemas, su kuriomis susiduria
• Jaunimo, gyvenančio Cobh, nukreipimas į
kitas institucijas: reabilitacijos centrus,
klinikas, įvertinimo ir terapijos paslaugas
teikiančias tarnybas
• Jaunų žmonių atstovavimas
• Aurikuloakupunktūra
• HEAL – artimųjų paramos grupė

• Parama ir individualios konsultacijos saugioje,
konfidencialioje aplinkoje
• informacija, konsultacijos ir parama jaunuoliams
ir jų šeimoms
• nukreipimas į tinkamas institucijas, teikiančias
tokias paslaugas kaip terapija, įvertinimas,
tolimesnis švietimas ir apmokymo programos
• Atitinkamais atvejais nuolatinė parama ir
tęstinė rūpyba jaunuoliams ir jų šeimoms
• Aurikuloakupunktūra, padedanti susidoroti
su patiriamu nerimu, abstinencijos simptomais,
potraukiu narkotinėms medžiagoms ir
didinanti bendrąjį gerbūvį
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1 Prevencijos, intervencijos ir informavimo Paslaugos
Fermoy Community Based
Drugs initiative (FrEE)

Mallow Community Based
Drugs initiative

Cloyne Diocesan youth services,
2 Fitzgerald Place, C/o Family resource
Centre, MacCurtain st., Fermoy, Co. Cork

Cloyne Diocesan youth services, Mallow youth
& Community Centre, new road Mallow, Co.
Cork

KOnTAKTAi

KOnTAKTAi

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Mob.: 086 6096874
El. paštas: siobhan@cdys.ie

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Tel.: 022 53526
Mob.: 086 3836414
El. paštas: nicola@cdys.ie

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• nemokamos ir konfidencialios paslaugos
• individualios konsultacijos 12-25 metų
asmenims, kurie yra priklausomi nuo
narkotikų / alkoholio
• Patarimai ir informacija ryšiumi su narkotikais
ir alkoholiu
• Parama artimiesiems, šeimoms ir t.t.,
paveiktoms piktnaudžiavimo narkotikais /
alkoholiu
• nukreipimas į gydimą ir kitas svarbias
paslaugas teikiančias institucijas
• Jaunų žmonių atstovavimas, padedant
užmegzti ryšį su paramą teikiančiomis
tarnybomis

• nemokami ir konfidencialūs patarimai
ryšiumi su užklausomis apie narkotikus ir
alkoholį
• individualios konsultacijos jaunuoliams ir
šeimoms, paveiktoms priklausomybės nuo
narkotikų ir alkoholio
• nukreipimas į kitas tarnybas, galinčias
suteikti pagalbą: priklausomybių gydimo
centrus, terapines grupes, klinkas,
alternatyvias terapines grupes
• Jaunų žmonių atstovavimas bendraujant su
kitomis institucijomis ir tarnybomis,
pavyzdžiui, apmokymo centrais, darbdaviais,
nuomotojais ir t.t.

Macroom Drug & Alcohol
initiative

• Daugiau informacijos ir nuorodos:
www.cdys.ie

Cloyne Diocesan youth services, West square,
Macroom, Co. Cork
KOnTAKTAi

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Mob.: 086 8031109
El. paštas: catherine@cdys.ie
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• Projektu siekiama teikti paramą mažinant
kenksmingą narkotikų ir alkoholio poveikį
priklausomiems asmenims ir jų šeimoms
• individualios konsultacijos, šeimų susitikimai,
įvertinimai, nukreipimas į kitas tarnybas,
atstovavimas kliento vardu, informacija ir
patarimai visuomenės nariams
• Kartais siūlomos asmeninio tobulėjimo
programos, sveikatingumo praktikos,
aurikuloakupunktūra ir alternatyvios terapijos
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Prevencijos, intervencijos ir informavimo Paslaugos

Mitchelstown Community
Based Drugs initiative

1

youghal Community Based
Drugs initiative

1 Thomas st., Mitchelstown, Co. Cork

C/o nagle House, south Abbey, youghal, Co.
Cork

KOnTAKTAi

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Tel.: 025 41511
Mob.: 086 0439702
El. paštas: frank@cdys.ie

KOnTAKTAi

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Tel.: 024 90673
Mob.: 086 3842183
El. paštas: edward.mcbride@foroige.ie
Tinklalapis:
www.youghalcommunitydrugsinitiative.ie

Projektas teikia paramą, individualias konsultacijas, informaciją apie piktnaudžiavimą
narkotikais ir alkoholiu, edukacines programas
ryšiumi su gerosiomis praktikomis ir nuolatinę
paramą, ieškant priėjimo prie reikalingų
paslaugų.

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• individualios konsultacijos 14-24 metų
asmenims, kurie piktnaudžiauja narkotikais
ir jų artimiesiems

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

iniciatyvos tikslas yra pirmiausia dirbti su
jaunuoliais, kurių amžius 12-23 metai,
gyvenančias Mitchelstown ir aplinkiniuose
rajonuose, kurie:

• Įvertinimas, rūpybos planavimas ir tolimesni
nukreipimai
• Terapijos, parama, patarimai ir pagalba
ieškant priėjimo prie reikalingų paslaugų,
bendruomenės paramos ir t.t.

• Patenka į aukštos rizikos grupę ir gali pradėti
eksperimentuoti su / vartoti narkotikus /
alkoholį

• Aktyvi artimųjų / šeimų paramos grupė
• Švietimas, prevencija, intervencija ir
informavimo paslaugos

• Šiuo metu piktnaudžiauja narkotikais / alkoholiu
• Gydosi priklausomybes ir jiems reikalinga
parama
• Taip pat teikiame paramą šeimoms, kurių
vaikai piktnaudžiauja narkotikais / alkoholiu
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1 Prevencijos, intervencijos ir informavimo Paslaugos
Killarney Community Drugs
initiative

Tralee Community Drugs
initiative

C/o KDys youth Centre, Fairhill, Killarney, Co.
Kerry

Aras An Pohbail, Dean’s Lane, Tralee, Co. Kerry
KOnTAKTAi

KOnTAKTAi

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Tel.: 064 6631748
Mob.: 085 8501296
El. paštas: deirdrenagle@kdys.ie

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Tel.: 066 7180190
Mob.: 087 6708702
Fax: 066 7129562
El. paštas: drugsworker@nekd.ie

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Killarney Community Drugs initiative veikia
bendruomenės pagrindu, siekiant suteikti
asmeninę paramą jaunuoliams, jų tėvams ir
šeimos nariams, kurie patys arba jų artimieji
kenčia nuo piktnaudžiavimo alkoholiu ir
narkotikais. Tai nemokamos, konfidencialios ir
nesmerkiančios paslaugos, teikiančios patarimus
ir informaciją narkotikų ir alkoholio klausimais.
Taip pat teikiama pagalba ieškant priėjimo prie
reikalingų paslaugų, bendruomenės paramos.
Parama yra teikiama, siekiant sumažinti narkotikų
ir alkoholio vartojimą, suteikti prieigą prie
gydimo ir užkirsti kelia atkryčiui.

Parama ir informacija 16-21+ metų asmenims,
gyvenantiems Tralee rajone, kurie susiduria su
problemomis, nes piktnaudžiauja narkotikais /
alkoholiu.

Listowel & north Kerry
Community Drugs Project

C/o upper Church st., Listowel, Co. Kerry
KOnTAKTAi

Bendruomenės darbuotojas narkotikų ir
alkoholio klausimais
Tel.: 068 23744
Mob.: 087 9263803
El. paštas: gerardlowe@kdys.ie
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• Parama 12-21+ metų asmenims, kuriems yra
kilęs pavojus dėl piktnaudžiavimo narkotikais
/ alkoholiu
• individualios konsultacijos
• Grupiniai užsiėmimai ir veiklos
• Šeimų paramos grupė
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Bendruomenių Konsultavimo Centrai

Before 5 Family Centre

2

Coiscéim Counselling
Programme (sHEP)

Churchfield Hill, Churchfield, Cork City

Village Chambers, The Village Centre, station
road, Ballincollig, Co. Cork

KOnTAKTAi

Projekto darbuotojas
Tel.: 021 4303561
El. paštas: before5centre@gmail.com
Tinklalapis: www.before5familycentre.ie

KOnTAKTAi

Coiscéim centras
Tel.: 021 4666180
El. paštas: socialandhealth@eircom.net
Tinklalapis: www.socialandhealth.com

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Prieiga prie bendruomenės konsultavimo
paslaugų

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

individuali, grupinė ir šeimų terapija
(Coiscéim terapijos programa).

CiT Careers & Counselling
service

Dual Diagnosis (addiction and
mental health) Community
service

2nd Floor, student Centre,
Cork institute of Technology,
rossa Avenue, Cork
Tel.: 021 4335752

Togher Community Centre, Togher road,
Togher, Cork

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Laisvas ir konfidenciali konsultavimo tarnyba
dabartiniams registruotų studentų CiT

KOnTAKTAi

Koordinatorius
Tel.: 021 4321002
Mob.: 087 6486432
El. paštas: John.Connolly@hse.ie

Community Based Addiction
Counselling service

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Comprehensive community metodu paremtas
pasikartojančių priklausomybių ir psichinės
sveikatos sutrikimų įvertinimas ir gydimas (dual
diagnosis), teikiamas south Lee Primary Care
Addiction service ir south Lee Mental Health
services, esančių Togher / Ballyphehane
rajone, Cork.

Cork Local Drug & Alcohol Task Force, Floor 1,
Kinvara House, Dublin Hill, Cork
Tel.: 021 4930100
KOnTAKTAi

Priklausomybių terapiautai
Mob.: 087 0688486
El. paštas: Liam.OMahony@hse.ie
Mob.: 087 4155404
El. paštas: Pat.Oriordan2@hse.ie

uCC student Counselling and
Development

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Priklausomybių terapiautai, dirbantys šiame
projekte, teikia paramą Cork Local Drug and
Alcohol Task Force mieste vykdomų šešiolikos
bendruomenių projektų klientams.

Ard Patrick, College road, Cork City
KOnTAKTAi

studentų konsultavimas
Tel.: 021 4903565
El. paštas: counselling@ucc.ie

Daugiau apie visus Vietinės CLDATF (Skyrius 1)
vykdomus bendruomenių.

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Prieiga prie konsultavimo paslaugų, taip pat
patarimai ir parama uCC studentams, kurie
galbūt patiria sunkumų, susijusių su
piktnaudžiavimu narkotikais / alkoholiu.
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Konsultavimo
2 Bendruomenių
Centrai

3 Gydimas ir reabilitacija

u-Clinic Addiction Counselling

Anchor Treatment Centre
Limited

17 Georges Quay, Cork City
KOnTAKTAi

spa Glen, Mallow, Co. Cork

Mob.: 086 3231184 / 089 4998610
El. paštas: poradnia@together-razem.org
Tinklalapis: www.together-razem.org arba
www.uclinic.info
Kontaktinis asmuo: Terapiautas

KOnTAKTAi

Budintis terapiautas
Tel.: 022 42559
El. paštas: anchor@anchorcentre.ie
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• Įvertinimas ir diagnostika
• Dvylikos savaičių trukmės programa, skirta
asmenims, priklausiems nuo alkoholio /
narkotikų / lošimo
• Dvylikos savaičių trukmės programa
artimiesiems
• nuolatinė paramos programa, pabaigus
aukščiau išvardintas programas
• individuali terapija
• Aurikuloakupunktūra
• Papildoma terapija
susisiekti gali patys asmenys arba nukreipti
gali profesionalūs specialistai, šeima ar
artimieji.

“u-Clinic” Addiction Counselling projektas yra
integrali Together-razem centro dalis ir siūlo
paslaugas daugiausiai lenkų kilmės
imigrantams, turintiems problemų, susijusių su
priklausomybėmis. Mes sprendžiame problemas
susijusias su priklausomybe nuo alkoholio,
piktnaudžiavimu narkotikais, priklausomybe
nuo tarpasmeninių santykių, lošimu.
Mes siūlome: patikrinimas ir įvertinimas,
individuali terapija; grupinė terapija prieš
gydymą, intensyvios abstinencijos programa,
tolimesnės priežiūrios paslaugos, atkryčio
prevencija; psichologinis švietimas: įveikos
įgūdžiai, artimųjų paramos grupės,
komunikacijos šeimoje programa; prevencines
dirbtuvės: pykčio valdymas, buitinio smurto
programa Duluth, seminarai moterims;
aurikuloakupunktūra.

Arbour House & Community
Counselling services

HsE (south) Addiction services, substance &
Alcohol Misuse services, st. Finbarr’s Hospital,
Douglas road, Cork City

norėdami sužinoti, apie kitas mūsų teikiamas
paslaugas eikite į: išsamesnės informacijos žr.
www.together-razem.org

KOnTAKTAi

Administratorius
Tel.: 021 4968933
El. paštas: AddictionTreatment@hse.ie
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• Konsultavimas ir įvertinimas
• suaugusių asmenų, priklausomų nuo
narkotikų ar alkoholio, ar abiejų gydimo
programos, ambulatoriniais pagrindais
• Jaunų asmenų, priklausomų nuo narkotikų ar
alkoholio, ar abiejų gydimo programos,
ambulatoriniais pagrindais
• Parama šeimoms ir informaciniai rytai (angl.
information mornings) artimiesiems
• Įvertinimas ir gydimas metadonu
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Gydimas ir reabilitacija

Cork Counselling service

3

Cuan Mhuire Treatment Centre

HsE (south) Addiction services,
Level 1, Heron House,
Blackpool retail Park, Blackpool, Cork City

Farnanes, Co. Cork
KOnTAKTAi

Budinti seselė
Tel.: 021 7335994
Fax.: 021 7336377
El. paštas: cuanmhuirecork@eircom.net

KOnTAKTAi

registratūra
Tel.: 021 4928300
El. paštas: Addictiontreatment@hse.ie

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Cuan Mhuire gydimo centras, įsikūręs Farnanes
vietovėje, siūlo dvylikos arba dvidešimties
savaičių trukmės visapusiško gydimo paslaugas
ir reabilitaciją moterims, kenčiančioms nuo
priklausomybių

Bendruomenės pagrindu teikiamos priklausomybių
gydimo paslaugos asmenims virš 18 metų,
kurie patiria problemų dėl alkoholio ir/ar
narkotikų vartojimo ir/ar liguisto potraukio lošti.
Centro darbuotojai taip pat susitinka su
žmonėmis, kurie yra susirūpinę savo šeimos
narių priklausomybių problemomis.

• Tik moterims
• Detoksikacijos programa
• Apgyvendinimo programa

Atlikus įvertinimą, paslaugų vartotojui yra
sudaromas rūpybos planas, į kurį gali įeiti:

• Pereinamojo laikotarpio aprūpinimas būstu:
nuo 3 iki 6 mėnesių

• Trumpa intervencija

• Švietimas / apmokymai / tobulėjimo
programos

• individuali terapija
• Grupinis darbas

• Dviejų metų trukmės tolimesnės priežiūros
paslaugos

• nukreipimas į ambulatorinio arba stacionaraus
gydimo programas

• Grupinė ir individualia terapija

• Paslaugos yra visiems nemokamos

• Šeimų paramos programa

Tai nėra greitosios medicinos pagalbos
paslaugos.

Edward Court Treatment
services

HsE (south) Addiction services,
Block F, Edward st. Tralee, Co. Kerry
KOnTAKTAi

Administratorius
Tel.: 066 7184968
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Konsultacijos, įvertinimas, trumpalaikė
intervencija, individuali terapija,
aurikuloakupunktūra ir metadono gydimo
programa.
Priimami visi su priklausomybėmis susiję
nukreipimai telefonu. Glaudžiai
bendradarbiaujame su partneriais,
įsikūrusiais Brandon House Addiction services,
Tralee
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3 Gydimas ir reabilitacija
Kerry Addiction services

Matt Talbot services
(Ambulatorinis gydimas)

HsE (south), Addiction services
Brandon House, upper rock st.
Tralee, Co. Kerry

ʻrockview’, Trabeg Lawn, Douglas, Cork City
KOnTAKTAi

Vadybininkas
Tel.: 021 4896400
Fax: 021 4896419
El. paštas: infotrabeg@mtas.ie

KOnTAKTAi

registratūra
Tel.: 0761 08 3000
Fax: 066 7186579
El. paštas: Laura.Brosnan@hse.ie

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

•
•
•
•
•
•
•
•

Ambulatorinio gydimo programos asmenims,
jaunesniems nei 18 metų. Gydimo programos
suaugusiems, kurie yra priklausomi nuo
narkotikų / alkoholio / lošimo.
• Įvertinimas
• individuali terapija
• Grupinė terapija

Tier 3
nukreipimai
Įtraukimas
Įvertinimas
Gydimas
Priešambulatorinė gydimo programa
Šeimų programa
Tolimesnė priežiūra po gydimo

• Atkryčio prevencija
• Programa artimiesiems

residential Detox service

• Tolimesnės priežiūros paslaugos

Health service Executive (HsE) south,
substance & Alcohol Misuse services,
st. Finbarr’s Hospital, Douglas road, Cork City

• Konsultavimas (Caherciveen, Dingle,
Kenmare, Killarney, Listowel)

KOnTAKTAi

Administratorius
Tel.: 021 4968933
Fax: 021 4923276
El. paštas: Addictiontreatment@hse.ie

Matt Talbot services
(stacionaras)

‘Cara Lodge’, Ahiohill, Enniskeane, Co. Cork

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

KOnTAKTAi

Šis centras gali suteikti detoksikacijos paslaugas
visoms amžiaus grupėms stacionaruose,
keturiose skirtingose vietovėse. Dėl informacijos
apie priėmimo kriterijus ir įvertinimą, prašome,
susisiekti su administratoriumi.

Vadybininkas
Tel.: 023 8839000
El. paštas: infocaralodge@mtas.ie
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• Tier 4
• stacionarus jaunų vaikinų, kurių amžius nuo
14 iki 18 metų, sunkiai priklausomų nuo
narkotinių medžiagų ir lygiagrečiai turinčių
psichinių – socialinių, problemiško elgesio
problemų, gydimas

Tabor Lodge Addiction
Treatment Centre
Ballindeasing, Belgooly, Co. Cork

• ypatingai struktūruota ir įvairiapusė gydimo
programa, orientuota į jaunuolių tobulėjimą ir
reabilitaciją

KOnTAKTAi

Administracija / registratūra
Tel.: 021 4887110
El. paštas: taborlodge@eircom.net
Tinklalapis: www.taborlodge.ie
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Tolimesnės Priežiūros Paslaugos

4

Cork simon Community

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Patikrinimas, pirminis įvertinimas, išsamus
įvertinimas prieš pradedant gydimo programą.
susisiekite su priėmimų vadybininke Katie
Coughlan el. Paštu kcoughlan@taborlodge.ie
Tier 4 priklausomybių gydimo programa, ypatingai
priklausomybių nuo alkoholio ir narkotikų.
susisiekite su programos koordinatore Deirdre
Creedon, dcreedon@taborlodge.ie
Tolimesnės priežiūros programa, pabaigus
gydimą, tame tarpe Moterų dienos programa
(angl. Women’s Day Programme) ir atkryčio
prevencijos programa. susisiekite su tolimesnės
priežiūros koordinatore Mary Carroll,
mcarroll@taborlodge.ie
Šeimų programa (tame tarpe informavimo programa), La Verna Hall, Grattan street, Cork.
4, 12 arba 52 savaičių trukmės informavimo,
paramos ir asmeninio tobulėjimo programa
šeimoms ir artimiesiems. susisiekite su Brian
Duncan: bduncan@taborlodge.ie.

st. nicholas House, Cove street, Cork City
KOnTAKTAi

Vadovas pagalbai kritiniais atvejais
Tel.: 021 4226029 / Mob.: 086 0258344
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Priklausomybių gydimo ir tolimesnės priežiūros
programos (įskaitant apgyvendinimą) asmenims,
perėjusiems į stacionaraus gydimo centrą iš
benamių asmenų centro.
Daugiau informacijos apie Cork simon
Community teikiamas paslaugas 8 ir 32 p

Fellowship House

spur Hill, Doughcloyne, Togher, Cork City
KOnTAKTAi

Budintis terapiautas
Tel.: 021 4545894
El. paštas: fellowshiph@eircom.net

Talbot Grove

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Castleisland, Co. Kerry

Fellowship House palaikančioje aplinkoje
apgyvendina priklausomus vyrus, kurie yra
ankstyvoje reabilitacijos stadijoje. Programos
trukmė – dvylika savaičių. Taip pat centre
organizuojami kas mėnesį vykstantys susitikimai
vyrams, baigusiems programą. Programos tikslas
yra fasilituoti malonų, sveiką, blaivų ir įgalinantį
perėjimą prie nepriklausomo apsigyvenimo ir
savarankiško gyvenimo, reintegraciją į darbo rinką.

KOnTAKTAi

registratūra
Tel.: 066 7141511
El. paštas: info@talbotgrove.ie
Tinklalapis: www.talbotgrove.ie
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• 30 dienų trukmės stacionaraus gydimo
programa nuo alkoholio, narkotikų, lošimo,
maisto ir kitų priklausomybių vyresniems nei
18 metų vyrams ir moterims

PriĖMiMO KriTEriJAi

• Diagnozuota priklausomybė ir praeitas
pirminis gydimo kursas

• Įvertinimas / diagnostika / konsultavimas
• Dviejų metų tolimesnės priežiūros programa,
baigus gydimą

• Pasiryžimas dalyvauti ne pilno etato įdarbinimo /
apmokymo programoje

• Šeimų / artimųjų programa

• Daugiau nei 18 metų

• Švietimas, apmokymai ir tobulėjimo programos
darbdaviams / darbuotojams, padedantiems
profesionalams, bendruomenėms ir savanorių
grupėms

• nevartoti alkoholio / narkotikų bent 72
valandas iki priėmimo
TriJų MĖnEsių TruKMĖs PrOGrAMA

• Į šią Fellowship House vykdomą programą
įeina individuali ir grupinė terapija
• Mokymai asmeninio tobulėjimo ir atkryčio
prevencijos klausimais
tęsinys kitoje pusėje

21

4 Tolimesnės Priežiūros Paslaugos
renewal – Women’s
residential Treatment

• Pabrėžiama asmeninė atsakomybė, tarpusavio
parama, sveikatos priežiūra, dalyvavimas
Dvylikos žingsnių grupėje ir gyvenimo būdo
keitimas

shanakiel, Blarney road (netoli Calvary),
Cork City

• Apgyvendintieji dalyvauja darbo biržos (air.
Foras Áiseanna saothair (FAs)) finansuojamoje
apmokymo programoje, vykdomoje northside
Community Enterprises (20 valandų per
savaitę)

KOnTAKTAi

Budintis terapiautas
Tel.: 021 4300844
El. paštas: renewal@eircom.net
Tinklalapis: www.taborlodge.ie

• Apgyvendintieji yra skatinami vystyti
sveikatingumo / poilsio įgūdžius

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• Šeimos dalyvavimas yra sveikintinas

Pirminė renewal misija yra teikti ilgalaikį
stacionarų gydimą priklausomoms moterims,
esančioms ankstyvoje reabilitacijos stadijoje.
Programa pabrėžia asmeninę atsakomybę,
tarpusavio paramą, dalyvavimą Outreach
Community Employment Programme scheme
(CE). Šios programos tikslas yra padėti
apgyvendintosioms reintegruotis į darbo rinką /
švietimas.

• Apgyvendintiesiems yra teikiama parama ir
jie yra skatinami rasti tolimesnę
gyvenamąją vietą

Link Workers

Drug and Alcohol services, Floor 1, Kinvara
House, Dublin Hill, Cork City
KOnTAKTAi

Dėl priėmimo kriterijų ir informacijos apie kitą
teikiamą paramą prašome susisiekti su centru.

Link Workers – Drug and Alcohol services,
HsE south
(Pietų regionas)
Tel.: 021 4930100
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

The Link Workers, vienas darbuotojas
atsakingas už Cork miestą ir grafystę ir
vienas – už Kerry grafystę, dirba su gydimo
centrais ir bendradarbiauja su kitomis šalimis
tam, kad padėtų klientams, kurie šiuo metu
gydosi arba reabilituojasi, užmezgant ryšį
su plačiu spektru valstybinių įstaigų ir
bendruomeninių / savanoriškų organizacijų.
The Link Workers klientų vardu derisi dėl
teisės naudotis paslaugomis su visomis
šalimis, kurios gali padėti patenkinti klientų
gydimo poreikius. Taip pat sprendžiami
klausimai, susiję su kitais klientų poreikiais
nei gydimas, taip leidžiant jiems
susikoncentruoti ties savo priklausomybės
problemos sprendimu.
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Parama

Access Housing unit

5

The Bridge recovery Group
Ltd.

24–25 south Mall, Cork City

21A, south Parish Community Centre, sawmill
street, Cork City

KOnTAKTAi

Tel.: 021 4278848
El. paštas: advicecork@threshold.ie
Tinklalapis: www.threshold.ie

KOnTAKTAi

Vadovas
Tel.: 021 4313411
El. paštas: bridgerecoverygroup@eircom.net

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• Access Housing unit dirba tam, kad Cork ir
Kerry sumažintų benamių žmonių skaičių,
kuriam skubiai reikalingas būstas, padėdama
šiems žmonėms surasti ir išlaikyti asmeninį,
nuomojamą būstą, teikdama nuomos
kompensacijas

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Programos, skirtos asmenims, vyresniems nei
25 metai, besigydantiems nuo alkoholio ir/ar
narkotikų priklausomybių. Į paslaugas įeina:
• Apmokymas ir įdarbinimas

• Konsultuoja ir proaktyviai dirba su asmenimis
ir šeimomis, kurie priklauso rizikos grupei,
galinčiai prarasti nuomojamą būstą,
padėdama išsaugoti tokias nuomos sutartis
ir taip apsaugodama žmones nuo tapimo
benamiais

• nuolatinė parama
• individuali ir grupinė terapija
• Tėvų paramos grupė

Cork Alliance Centre

robert scott House, 6 st. Patrick’s Quay, Cork
City

Big Brothers Big sisters of
ireland (BBBs)

KOnTAKTAi

Projekto koordinatorius
Mob.: 087 6890210
Tel.: 021 4557878
Fax: 021 4557880
El. paštas: sheila@corkalliancecentre.com

Foróige Offices, Level 1, Heron House,
Blackpool retail Park, Cork City
KOnTAKTAi

registratūra
Projekto darbuotojai
Tel.: 086 8513347 / 086 041294
El. paštas: brenda.keating@foroige.ie /
susan.delaney@foroige.ie
Tinklalapis: www.bbbsireland.ie

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Cork Alliance Centre teikia spektrą paslaugų,
siekiant padėti kaliniams ir anksčiau kalėjusiems
asmenims pradėti gyvenimą iš naujo, sumažinant
pakartotinio prasižengimo tikimybę ir skatinant
teigiamą dalyvavimą asmeniniame, šeimos ir
bendruomenės gyvenime. Paslaugų vartotojams,
norintiems pradėti gyvenimą iš pradžių, Cork
Alliance Centre padeda pasiekti savo tikslą
perkėlimo (resettlement) paslaugų, pritaikytų
kiekvieno asmeniniams poreikiams, pagalba.
Kadangi centras teikia paslaugas, susijusias su
visais jomis besinaudojančiųjų gyvenimo aspektais,
suteikiama visa apimanti pagalba, atitinkamais
atvejais yra nukreipiama į kitas šalis ir departamentus, tokiu būdu suteikiant jungtinį
paslaugų paketą.

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

BBBs yra jaunimo mentorystės programa,
vykdoma Foróige, sėkmingai vykdoma Cork
nuo 2007 metų. BBBs yra profesionaliai
palaikomo asmeninio ryšio su rūpestingu,
vyresniu savanoriu pagalba padaryti teigiamą
pokyti jaunų žmonių (10-18 metų) gyvenimuose.
savanoriai, Big Brothers ir Big sisters, yra draugiai, mentoriai ir teigiami autoritetai, kurie padeda
jauniems žmonėms išpildyti jų unikalų potencialą.
nukreipimai gali būti siunčiami tiesiai Brenda į
susan per jaunimo darbo, socialines tarnybas,
mokyklas, kita.

tęsinys kitame puslapyje

23

5 Parama
Cork Alliance Centre darbas yra susijęs su
veiklomis, kuriomis siekiama fasilituoti
paslaugų vartotojų pasiruošimą teigiamai
valdyti savo gyvenimą. Šių veiklų tikslas
yra sumažinti pakartotinio prasižengimo
riziką tiesiogiai veikiant paslaugų vartotojų
motyvaciją, nuostatas, sąmoningumą ir bendrai
asmeninį, socialinį ir profesinį funkcionavimą.

Cork City Local Employment
service (CCLEs)

Churchfield Community Trust
Ltd.

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Head Office - Cork City Partnership, Level 1,
Heron House, Blackpool retail Park, Cork City
KOnTAKTAi

CCLEs koordinatorius
Tel.: 021 4302310
El. paštas: info@ccles.ie
Tinklalapis: www.corkcitypartnership.ie
CCLEs veikia visame mieste (7 LEs vietinio
įdarbinimo centra visame Cork) ir siekia padėti
ieškantiems tinkamo darbo. Tarnyba buvo įkurta
siekiant specifiškai padėti tiems, kurie patiria
daugiausiai sunkumų ieškodami įsidarbinimo ar
apmokymo galimybių Cork.

109 Knockfree Avenue, Churchfield, Cork City
KOnTAKTAi

registratūra
Tel.: 021 4210348
Fax: 021 4210034
El. paštas: cctrust@eircom.net

• individualūs susitikimai
• nuolatinė parama ieškant įsidarbinimo
galimybių

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Tai – bendruomenės veikimu paremtas projektas
jauniems vyrams. Mes siūlome darbo ir verslumo
įgūdžių ugdymo programas, orientuotas į medžio
apdirbimą, tapybą ir sodininkystę.
Mes stengiamės užpildyti spragas, paliktas
formaliojo švietimo, mokydami raštingumo,
informacinių technologijų, kulinarijos, metalo
apdirbimo ir mechanikos įgūdžių. Į programą
taip pat įeina sporto ir laisvalaikio veiklos.

• informacija apie įsidarbinimo ir apmokymo
galimybes

Asmeninis tobulėjimas yra pagrindinis mūsų
programos komponentas, nes jis yra ypatingai
svarbus keičiant nuostatas, įsitikinimus ir elgesį.
Mes siūlome intensyvią pagalbą labai saugioje ir
struktūruotoje aplinkoje, taip suteikdami
dalyviams galimybę augti ir tobulėti.

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

The Dillon’s Cross Project

The Glen resource Centre,
(Old youthreach Building), The Glen, Cork City
KOnTAKTAi

Projekto darbuotojas
Mob.: 086 0453016
Apmokymai ir informacija buvusių kalinių
giminaitėms moterims ir partnerėms, teikiama
su šių paslaugų pagalba:
• 30 savaičių trukmės programa moterims
• individuali ir grupinė terapija
• Vaikų priežiūros ir tėvystės kursai, amatai
(FETAC)
• Moters sveikata
• Bendravimo įgūdžiai (FETAC)
• Pasiruošimas įdarbinimui
• Prieiga prie CE programų ir tolimesnis
švietimas
• Mentorystė
• Atkaklumas ir streso valdymas
• Kompiuteriai

Mes taip pat siūlome alternatyvias
sveikatingumo programas – aromaterapiją,
masažą ir jogą. Visi mūsų klientai yra skirtingose
reabilitacijos stadijose, todėl jų poreikiai skiriasi,
jie visuomet yra įvertinami ir į juos yra atitinkamai
atsižvelgiama.
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Parama

The Grattan Project

5

organizacijomis.
Projektas buvusiems kaliniams ir jų šeimoms
teikia informaciją apie švietimo ir apmokymo
paslaugas ir atlieka mentoriaus rolę ryšiumi su
aukščiau išvardintomis paslaugomis.

c/o Probation services, st. nicholas Church,
Cove st., Cork
KOnTAKTAi

Projekto administratorius
Mob.: 086 7928332
Tel.: 021 4836727
El. paštas: liz.grattanproject@gmail.com
Tinklalapis: www.probation.ie

The resettlement service

Cork Prison, rathmore road, Cork City

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

KOnTAKTAi

Perkėlimo paramos darbuotojas
Tel.: 021 4518864
Mob.: 086 7808763
El.paštas: ccarey@iasio.ie

individuali ir grupinė terapija probacijos tarnybos
ir Cork kalėjimo klientams, buvusiems
nusikaltėliams, patiriantiems su alkoholiu ir
narkotikais susijusių problemų.

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Parama kaliniams persikeliant prieš ir po
paleidimo iš įkalinimo institucijų. Paramos
darbuotojas siūlo: paramą ir orientavimą kaliniams
prieš jų paleidimą, informaciją apie prieigą prie
reikiamų paslaugų ir paramos po paleidimo.

Headway (Cork Office)

unit B3 Link rd. Business Park, Ballincollig,
Co. Cork
Tel.: 021 487 1303
KOnTAKTAi

registratūra
informacija apie smegenų traumas ir paramos
linija: 1890 200 278
Tinklalapis: www.headway.ie

The samaritans

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

KOnTAKTAi

Coach street, Cork City
savanoris
Tel.: 1850 609090
Tel.: 021 4271323
El. paštas: jo@samaritans.org
Tinklalapis: www.corksamaritans.ie ir
www.samaritans.org

• Įvairi parama ir informacija asmenims,
paveiktiems smegenų traumų
• Parama šeimoms
• Apmokymai kitiems profesionaliems
darbuotojams

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• 24 valandas per parą veikianti konfidenciali,
emocinės paramos linija asmenims, kurie
patiria nerimo ir nevilties jausmus, tame
tarpe tuos, kurie gali privesti prie savižudybės

Post release services

Cork Prison, rathmore road, Cork City

• Pokalbiai su bendruomene ir susidomėjusiomis grupėmis apie emocinės sveikatos
propagavimą ir išklausymo vertę, taip pat
galimos savižudybės ženklus ir simptomus

KOnTAKTAi

Projekto darbuotojas
Tel.: 021 4518814
Fax: 021 4503279
El. paštas: fjrussell@irishprisons.ie

• Taip pat galimos fasilituojamos išorinio
apmokymo programos

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Koordinatorius yra atsakingas už programą,
skirtą asmenims, paleistiems iš įkalinimo vietų,
kuria, buvusiems kaliniams yra teikiama
pagalba reintegruojantis ir persikeliant. Klientų
vardu yra užmezgamas dialogas su
valstybinėmis institucijomis ir savanoriškomis
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5 Parama
The sexual Health Centre

grupes, skirtas žmonėms, patiriantiems
psichinių sunkumų, vadinamas Phrenz
grupėmis. sHinE taip pat koordinuoja
savipagalbos paramos grupes, skirtas
asmenų, paveiktų psichinės sveikatos
problemų, artimiesiems ir slaugytojams. sHinE
taip pat koordinuoja reabilitacijos, sveikos
gyvensenos ir šeimų švietimo kursus:

16 Peter’s street, Cork City
KOnTAKTAi

registratūra
Tel.: 021 4275837
Pagalbos linija: 021 4276676
El. paštas: info@sexualhealthcentre.com
Tinklalapis: www.sexualhealthcentre.com

• regiono skyrius teikia individualias
konsultacijas, informaciją ir supažindina
su galimybėmis

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• Apmokymai ir parama jauniems žmonėms
seksualinės sveikatos ir narkotikų klausimais,
siekiant, kad jie galėtų šiais klausimais šviesti
savo bendraamžius

• Atstovavimas: informacija apie socialines
išmokas, apgyvendinimą ir kitas išmokas
• Terapija: kontaktai 086 0401657

• nemokamas nėštumo testas, terapija po
aborto atlikimo ir nemokamas vėlesnis
medicininis patikrinimas saugioje, gerbiančioje
ir paremiančioje aplinkoje, kurioje sudaromos
sąlygos ieškoti galimybių ir aptarti jausmus

• ‘The Basement’ resursų centras:
kontaktai (021 4226064)
Patiriantys psichinės sveikatos problemų
gali tapti nariais ir dalyvauti centre kasdien
vykstančiuose užsiėmimuose.

• Greitas žiV testavimas, asmeninė parama,
švietimas ir terapija žiV sergantiems asmenims
ir jų partneriams saugioje ir priimančioje
aplinkoje

Teen Parents support
Programme (TPsP)

• Įgūdžiais paremtos lytinio švietimo dirbtuvės
mokykloms, jaunimo ir bendruomenės grupėms
• Profesionalūs apmokymai Cork ir Kerry,
siekiant propaguoti teigiamą lytinį švietimą

34 Paul st., Cork City

• Kelių sesijų trukmės mentoryste paremta
programa mokykloms

registratūra
Tel.: 021 4222987
Mob.: 086 8278774 / 086 8278772
El. paštas: tpspcork@eircom.net
Tinklalapis: www.teenparents.ie

KOnTAKTAi

sHinE
supporting People Affected by
Mental iii Health

DArBO LAiKAs

Pirmadieniais – penktadieniais nuo 9.30 iki
16.30
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

14A Washington st. West, Cork City

• išteklių centras ir namų lankymo paslaugos,
skirtos jauniems tėvams nėštumo laikotarpiu
ir iki kol kūdikiui sueis dveji

KOnTAKTAi

regioninės plėtros skyrius Cork/Kerry
Tel.: 021 4949833
Mob.: 086 8525 755
El. paštas: info@shineonline.ie
informacinė pagalbos linija: 1890 621 631
Tinklalapis: www.shineonline.ie
informaciniai resursai: www.recover.ie

• informacija ir parama tėvystės, tarpusavio
santykių, apgyvendinimo, išmokų, finansų
valdymo, išsilavinimo įgijimo galimybių ir
kitais klausimais
• Galimybė susipažinti su kitais jaunais tėvais

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• nukreipimas į kitas institucijas ir kita parama

sHinE teikia paramą asmenims, paveiktiems
psichinės sveikatos problemų.
sHinE koordinuoja savipagalbos paramos
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Paramos Grupės

youth Health service (yHs)

Alcoholics Anonymous (AA)

Penrose House, Penrose Quay, Cork City

KOnTAKTAi

6

AA narys
Mob. Cork mieste: 085 8470880
Mob. šiauriniame Cork: 087 6657105
Mob. vakariniame Cork: 087 6114946
Kerry vietovė: 066 7128720 / 087 0522911
(veikia 24 valandas per parą)
Pilną susitikimų sąrašą galite rasti:
www.alcoholicsanonymous.ie
Atviri susitikimai antradieniais 20.30-21.30
south Parish Community Centre, rutland st.,
Cork City

KOnTAKTAi

Projekto koordinatorius
Tel.: 076 1084150
El. paštas: yhs@hse.ie
Tinklalapis: www.hse.ie
DArBO LAiKAs

Pirmadieniais – penktadieniais. Prašome
paskambinti iš anksto tam, kad įsitikintumėte,
kad Jums reikalingos paslaugos yra teikiamos

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Anoniminiai alkoholikai (AA) yra Dvylikos
žingsnių draugija, savipagalbos paramos
grupė, siekianti padėti bet kam, kenčiančiam
dėl savo gėrimo. Dvylikos žingsnių programa
yra rekomenduojamas formatas, siekiant
reabilituotis nuo alkoholizmo ir jo pasekmių.
AA yra skirti visiems, trokštantiems išspręsti
savo pačių gėrimo problemas.

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

yHs paslaugos įtraukti:
• Bendrieji patarimai ir parama seksualinės
sveikatos klausimais
• Lytiškai plintančių ligų patikrinimo klinika
• Kontracepcijos klinika
• Konsultavimas neplanuoto nėštumo
klausimais

(AA) Multi-lingual Groups Cork
City & County

• informacija ir parama nėštumo klausimais

(AA) Multilingual Grupės Cork
Miestas & Apskritis

• Medicininis patikrinimas po aborto ir terapija
• Jaunimo darbas
• informacija ir parama narkotikų ir alkoholio
klausimais

Daugiakalbė AA gupė
C/o 12 Patrick’s Hill,
Cork City
KOnTAKTAi AA narys Mob.: 087 1202155
susitikimai sekmadieniais 16 val.
Ši grupė yra daugiakalbė, joje yra rusakalbių ir
lenkiškai kalbančių narių.

• Bendroji terapija

Lietuviškai kalbančių AA grupė
Eason’s Hill Community Centre

KOnTAKTAi AA narys Mob.: 087 1202155

susitikimai antradieniais 19.30

Lenkiškai kalbančių AA grupė
C/o saint Augustine
Church, Washington st., Cork City

KOnTAKTAi AA narys Mob.: 087 6469175
susitikimai 19 val. šeštadieniais
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• Paramos grupė
• Vienybė, tarnystė, reabilitacija
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6 Paramos Grupės
Dual recovery Anonymous
(DrA)

HADD Child & Family support
Group

KOnTAKTAi

Bessboro Estate, Blackrock, Cork City

DrA narys / pagalbos linija: 085 7843414
El. paštas: dracork@gmail.com
Tinklalapis: www.dualrecoveryanonymous.org

KOnTAKTAi

Projekto koordinatorius
Tel.: 021 4515032
El. paštas: ahdcork@info.ie

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Dual Diagnosis Anonymous yra dvylikos
žingsnių draugija, paramos grupė asmenims,
patiriantiems sunkumų dėl piktnaudžiavimo
narkotinėmis medžiagomis, kurie taip pat turi
psichinės sveikatos problemų. Daugiau informacijos
apie susitikimo vietas Cork ir kita:
www.dualrecoveryanonymous.org

Darbas su šeimomis, gyvenančiomis su
aktyvumo ir dėmesio sutrikimu
• Tėvų paramos grupė
• Pagalba vaikams ir šeimoms
• individualūs susitikimai su tėvais
• informaciniai susitikimai
• nukreipimai į terapijos paslaugas teikiančius
centrus

Gamblers Anonymous (GA)

• Bendradarbiavimas, siekiant pagerinti
paslaugas

c/o Quaker House, Capwell / summer Hill
south, Cork City

• Tėvai – tėvams: išklausymo paslaugos

KOnTAKTAi

AL narys
Tel.: 087 2859552
El. paštas: info@gamblersanonymous.ie
Tinklalapis: www.gamblersanonymous.ie

narcotics Anonymous (nA)
KOnTAKTAi

Anoniminių narkomanų narys / Atsiliepimo
paslauga
Pagalbos linija: 087 1386120
El. paštas: info@nasouth.ie
Tinklalapis: info@nasouth.ie

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

savipagalbos grupė tiems, kurie buvo ar yra
paveikti lošimo problemos.
susitikimai vyksta antradienio vakarais 20 val.
Quaker House, Capwell / summer Hill south,
Cork City. Atvirti susitikimai vyksta trečią
mėnesio pirmadienį 20.30 La Verna Hall,
Grattan st., Cork City.

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

savipagalbos paramos grupė asmenims,
priklausomiems nuo narkotinių medžiagų.
susitikimai vyksta įvairiose vietose Cork
mieste ir grafystėje ir Kerry. Pasitikrinti galite
www.nasouth.ie arba telefonu 087 1386120.
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Paramos Grupės

Polish sobriety Club ‘Pomost’

6

sex and Love Therapy
(s.A.L.T.)

Cork Migrant Centre, 14 George’s Quay
Cork City

KOnTAKTAi

KOnTAKTAi

Mob.: 085 8509491 / 086 3976826 /
086 6065651
El. paštas: sexandlovetherapy14@gmail.com

Projekto koordinatorius
Mob.: 086 2641434
El. paštas: kclub.pomost@gmail.com

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

individuali ir grupinė terapija, įvertinimas ir
nukreipimas, edukaciniai seminarai ir dirbtuvės.
Patarimai seksualinių priklausomybių / kompulsijų
klausimais, parama poroms, konsultacijos
priklausomybės nuo romantinių santykių,
priklausomybės nuo pornografijos, intymumo
sutrikimų klausimais.

Blaivybės klubas – tai saugi aplinka, kurioje
priklausomi asmenys ir jų šeimos mokosi
gyventi saugiai ir gerbiant vienas kitą. Jie taip
pat mokosi būti blaiviais ir kaip gyventi be
narkotikų ir alkoholio.
Kitos paslaugos:
• suteikiama pagalba ir informacija apie
pri-klausomybių gydimo galimybes
asmenims, kurie nėra „Pomost“ klubo nariai.
• Organizuojami klubo narių susitikimai, o taip
pat kultūriniai, integraciniai, motyvaciniai,
proginiai socialiniai renginiai.
• Organizuojami susitikimai ir informacinės
sesijos su priklausomybių specialistais.
• sportas ir laisvalaikio užsiėmimai.
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6 Paramos Grupės
ŠEiMų PArAMOs GruPĖs

ACoA (Adult Children of Alcoholics &
Dysfunctional Families)
KOnTAKTAi

Dominican Centre, Tel.: 021 450 3188
Midleton, Tel.: 086 2411732

Šeimų paramos grupės – kas mes esame?

dėl susitikimų laiko ir vietos teirautis nurodytais

Šeimų paramos grupės teikia paramą ir
informaciją šeimoms, paveiktoms
narkotikų ir alkoholio.

numeriais

Al-Anon Family Groups
KOnTAKTAi

Dėl susitikimų laiko ir vietos skambinti telefonu
021 431 1899

Dėl daugiau informacijos apie paramos
grupių, tame tarpe šeimų / artimųjų
paramos grupių, laikus susisiekite su
Community Outreach Drug / Alcohol
Awareness Project (žr. 7-8 p.)

Bridge recovery Parents / Concerned
Persons support Group

KOnTAKTAi

021 431 3411

KOnTAKTAi

Dėl susitikimų laiko ir vietos skambinti telefonu

Bendruomenės vystymosi darbuotojai/
Darbuotojai narkotikų ir alkoholio
klausimais

Knocknaheeny /Hollyhill support
Group (CCP)

Tel.: 087-1962022
087 1962030

KOnTAKTAi

Dėl susitikimų laiko ir vietos skambinti telefonu

El. paštas:
mmagee@partnershipcork.ie
arba jdaly@partnershipcork.ie

021 4399503

Mahon Family Addiction support
Group
KOnTAKTAi

Dėl susitikimų laiko ir vietos skambinti telefonu
021 435 8866
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Paramos Grupės
Matt Talbot Father’s Group

DĖL DAuGiAu inFOrMACiJOs APiE ŠEiMų
PArAMOs GruPEs ir GALiMyBEs Jūsų rAJOnE
susisiEKiTE su:

KOnTAKTAi

Dėl susitikimų laiko ir vietos skambinti telefonu

(1) Community Outreach Drug & Alcohol

021 489 6400

Awareness Project, p. 7-8

(2) The Community Based Local & regional
Drug & Alcohol Task Force Projects p. 6-16

Matt Talbot Mother’s Group

(3) Įvairiais gydimo centrais, p. 18-21

KOnTAKTAi

Dėl susitikimų laiko ir vietos skambinti telefonu
021 489 6400

Mayfield Family support Group
Ieškome būdų kaip suteikti geresnę paramą

KOnTAKTAi

Dėl susitikimų laiko ir vietos skambinti telefonu
086 8523077 arba 086 3682061

COrK Fsn yrA ADMinisTrACiŠKAi

nar Anon

rEMiAMAs COrK CiTy PArTnErsHiP

KOnTAKTAi

LTD.

Dėl susitikimų laiko ir vietos skambinti telefonu
021 450 3188 arba 086 1755 122

nOrĖDAMi sužinOTi DAuGiAu APiE
PArAMĄ ŠEiMOMs ir susisiEKTi su

st. nicholas’ Trust
(kalini šeimoms)

COrK Fsn, susisiEKiTE su COMMuniTy OuTrEACH DruG & ALCOHOL

KOnTAKTAi

AWArEnEss PrOJECT PriE COrK CiTy

Dėl susitikimų laiko ir vietos skambinti telefonu

PArTnErsHiP

086 1768266 arba 086 1768267

TELEFOnu 021 430 2310

Tabor Lodge Family support Groups
KOnTAKTAi

Dėl informacijos apie programas, susitikimų
laiko ir vietos skambinti telefonu 021 4887110
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7 Apgyvendinimo infrastruktūra
Cork Foyer

Cork simon Community

Assumption road, Blackpool, Cork City

Adresas bendrajai korespondencijai: st.
nicholas House, Cove street, Cork City

KOnTAKTAi

Foyer vadybininkas
Tel.: 021 42 88 524
24 valandas per parą veikiantis
mobilus: 086 8531755
El. paštas: barry_waddingham@corkcity.ie
Tinklalapis: www.corkfoyer.ie

KOnTAKTAi

Vadovas skubiai pagalbai
Tel.: 021 4226029
Mob.: 086 0258344
El. paštas: eleanor@corksimon.ie
Tinklalapis: www.corksimon.ie

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Cork Foyer yra akredituota institucija, kuri
priklauso ir yra valdoma Cork City Council.
siūlome paramą saugiai apgyvendinant 18-25
metų asmenis, kurie yra benamiai arba gali
tokiais tapti. Cork Foyer priklauso 18
vienviečių, pilnai apstatytų kambarių su
bendra virtuve, tame tarpe 3 kambariai
pritaikyti neįgaliųjų vežimėliams. Cork
Foyer yra įrengtas iT ir konferencijų
kambarys, padedantis užtikrinti, kad
apmokymai ir švietimas išliktų šio projekto
dėmesio centre.

Cork simon Community solidarizuojasi su Cork
gyvenančiais moterimis ir vyrais, kurie šiuo
metu yra benamiai ar gali tokiais tapti, suteikdama jiems būstą ir paramą jų kelionėje atgal
link savarankiško gyvenimo.
Cork simon bendruomenė suteikia būstą,
prieigą prie sveikatos ir priklausomybių gydimo
paslaugų, veiklas ir apmokymus bei
įsidarbinimo galimybes, įgalinančias
asmenis išspręsti benamystės problemą.
skubios pagalbos paslaugos benamiams:
• Cork simon bendruomenės prieglaudoje
suteikiama rūpyba, apgyvendinimas ir
parama
• nemokama sriuba 365 vakarus per metus
• Outreach Team teikia pagalbą, patarimus
ir informaciją apie priklausomybių gydimo
paslaugas, žalos mažinimą, saugiąsias
praktikas ir tolimesnės priežiūros, pabaigus
gydimą, programą.
• Adult Homeless integrated service Team
(AHis) teikia pirmines sveikatos priežiūros
paslaugas Cork simon bendruomenės
prieglaudoje / Dienos centre.
• Įdarbinimo ir apmokymo programa dirba
individualiai su kiekvienu asmeniu, identifikuodama jam tinkamas švietimo, apmokymo,
darbinės patirties ir įdarbinimo galimybes.
susisiekite su programos koordinatoriumi
telefonu 087-1790505
• Veiklų programa padeda asmenims stiprinti
pasitikėjimą savimi, suteikdama pozityvią
alternatyvą (žalos mažinimas) veikloms,
kurias sunku pasiekti ir / arba kurios yra
sukeliančios sunkią priklausomybę. Kuriami
socialiniai tinklai ir užmezgami ryšiai su
platesne visuomene.
Apgyvendinimo infrastruktūra:
• 5 aukštos klasės namuose visą parą yra
teikiama rūpyba asmenims, kurių sveikatos ir
kiti poreikiai yra tokie, kad jie negali gyventi

Cork Foyer siūlo:
• Pilnai apstatytus kambarius su atskira vonia
ir bendra virtuve
• Darbuotojų paramą daugeliu asmeninių
klausimų
• Paramą randant tolimesnę gyvenamąją vietą
• Konsultacijas ir prieigą prie apmokymo ir
įdarbinimo galimybių
• Vidaus ir išorės apmokymo ir tobulėjimo
galimybės
• išorines dirbtuves ir sodų projektą (angl.
Garden Project)
• Pilnai įrengtas kompiuteris ir mokymo
patalpa
• Apgyvendintųjų įsitraukimo galimybes per
organizuojamus renginius arba Gyventojų
komiteto (angl. resident Committee) veiklą
• saugią ir darbuotojais 24 valandas per parą,
365 dienas per metus aprūpintą vietą gyventi
• Vaikų (2-5 metų) žaidimų aikštelę ir poilsio
zoną kavinėje

savarankiškai.
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Apgyvendinimo infrastruktūra

7

Hearth Good Shepherd Support Service
Hearth, Henry street, Cork City

• Housing support komanda teikia paramą,
reikalingą grįžtant prie savarankiško
gyvenimo vietinėse bendruomenėse.

Kontaktai: vadybininkas
Tel.: 021 4273890
El. paštas: lmulcahy@gsscork.ie

*DAuGiAu APiE KiTAs COrK siMOn
BEnDruOMEnĖs TEiKiAMAs PAsLAuGAs
8 ir 32 P.

Tolimesnė parama moterims, kurios anksčiau
buvo benamės ir pereina prie savarankiško
gyvenimo bendruomenėje. Teikiame tiek
emocinę, tiek praktinę parama įvairiais
klausimais ir dirbame su moterimis individualiai
ar grupėse. Paslaugos yra konfidencialios,
orientuotos į klientą ir pritaikytos individualiai jo
poreikiams.

Good shepherd services

Convent Avenue, sunday’s Well, Cork City
KOnTAKTAi

Centras
Tel.: 021 4309505
El. paštas: jmurphy@gsscork.ie
Tinklalapis: www.goodsheperdservice.ie

Riverview
Kontaktai: vadybininkas

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

3 north Mall, Cork City

Good shepherd services ne mažiau kaip 40
Metų Cork dirba su moterimis ir vaikais, kurie
yra lengvai pažeidžiami benamystės. Tai yra
vienintelė tarnyba teikianti visa apimančią
paramą šiai jautriai grupei.

Tel.: 021 4304205
El. paštas: elowe@goodsheperdservices.ie
riverview trumpam arba vidutiniam ilgio
laikotarpiui apgyvendina merginas (15-20
metų), kurios yra benamės arba gali tokiomis
tapti.

Edel House
Grattan street, Cork City
Kontaktai: vadybininkas
Tel.: 021 4274240
Fax: 021 4274160
El. paštas: cfoster@gsscork.ie

st. Helen’s Care Association
Missionaries of Charity, Blarney, Cork
KOnTAKTAi

skubiai suteikia apgyvendinimą ir paramą
moterims ir vaikams, kurie yra benamiai.

Budinti seseris
Tel.: 021 4381687
Vienuolynas: 021 4382041

Bruac Eile Training & Education Centre

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• Bendrabutis benamiams vyrams

redemption road, Farranferris, Cork City

• namai besigydantiems alkoholikams,
priklausomiems nuo narkotikų ir lošimo
asmenims

Kontaktai: vadybininkas
Tel.: 021 4397314
El. paštas: codonovan@gsscork.ie
Bruac Eile Training & Education Centre, kur
merginos ir moterys, anksti palikusios
formaliojo ugdymo sistemą, bedarbės ar
galinčios tapti benamėmis įsitraukia į prasmingą
švietimą, mokymus ir tobulėjimą. Platus formalių
FETAC organizuojamų kursų spektras yra
siūlomas greta socialinių ir gyvenimo įgūdžių
lavinimo programų.

• individuali ir grupinė terapija
• Vyrų paramos grupė
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7 Apgyvendinimo infrastruktūra
st. Vincent de Paul (sVP)

Wellsprings

Wandesford Quay, Cork City

Ozanam House, 2 Tuckey street, Cork City

KOnTAKTAi

KOnTAKTAi

Vadybininkas
Tel.: 021 4318953
Fax: 021 4321193
El. paštas: wellsprings@eircom.net

Tel.: 021 4270444
El. paštas: info@svpcork.ie
Gerrygarvey@svpcork.ie
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

st. Vincent de Paul (sVP) bendruomenė turi 90
atšakų (konferencijų) regione ir 750 narių bei
teikia daugybę paslaugų tame tarpe:

• Apgyvendinimo paslaugos jaunoms
moterims, kurių amžius tarp 16 ir 23 metų.
Centras suteikia būstą ir paramą toms,
kurios yra benamės arba kurioms reikalinga
tolimesnė pagalba pereinant nuo gyvenimo
centre ar globos namuose prie savarankiško
gyvenimo.

• žmonių, kuriems reikalinga pagalba, namų
lankymas
• Hostelis benamiams vyrams
• Platus spektras edukacinės paramos

• Parama toms, kurios persikraustė gyventi į
bendruomenę.

Threshold Ltd.
22 south Mall, Cork City
KOnTAKTAi

Projekto darbuotojas
Tel.: 021 4278848
Fax: 021 4805111
El. paštas: advicecork@threshold.ie
Tinklalapis: www.threshold.ie
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• nemokama informacija, patarimai ir
atstovavimas asmenims, patiriantiems
problemų su būstu
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Apmokymas

Cork City Partnership Ltd.,
Community Outreach Drug /
Alcohol Awareness Project
(CODAAP)

8

The social & Health Education
Project (sHEP)

Village Chambers, The Village Centre, station
road, Ballincollig, Co. Cork

informacijos apie apmokymo / švietimo galimybes, suteikiamas CODAAP ieškoti 7-8 p.

KOnTAKTAi

Koordinatorius
Tel.: 021 4666180
Fax: 021 4870104
El. Paštas: socialandhealth@eircom.net
Tinklalapis: www.socialandhealth.com

Cork institute of Technology

Katedra (-os): socialinių ir bendrųjų studijų,
rossa Avenue, Bishopstown, Cork City

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Mokymai ir asmeninio tobulėjimo programos:
• Mokymai asmeninio ir socialinio sąmoningumo
klausimais
• Mokymai grupių fasilitavimo tema
• Mokymai individualaus konsultavimo tema
• Bendruomenės atstovavimo mokymai
• Mokymai taikomojo fasilitavimo tema
bendruomenėms ir organizacijoms
• specializuota parama organizacijoms
(priežiūra / konsultacijos)
Terapiauto parama:
• individuali, grupinė ir šeimų terapija (apie
Coiscéim terapijos programą žr. 17 p.)
• Psichoterapiautas – remiamas apmokymas
• Pagalbos grupių fasilitavimas
• Cork atstovavimo paslaugos

KOnTAKTAi

Dėstytojas
Tel.: 021 4347800 / 087 6691584
El. paštas: gus.murray@cit.ie /
ucoakley@yahoo.co.uk
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Konsultavimo ir psichoterapijos sertifikatas /
laipsnis

Health Promotion &
improvement, Health &
Wellbeing Division, HsE

Eye, Ear & Throat Hospital, Western rd., Cork
City
KOnTAKTAi

Vyresnysis sveikatingumo propagavimo
specialistas
Tel.: 021 4921641
El. paštas: sandra.Coughlan@hse.ie
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Tolimesnė parama yra siūloma sveikatingumo
propagavimo mokyklose iniciatyvos kontekste:
• Galima parama tiek pradinėms, tiek vyresnėms
mokykloms sukuriant / peržiūrint mokyklos
politiką narkotinių medžiagų vartojimo
klausimu
• sąmoningumo alkoholio / narkotikų
klausimu skatinimo programos tiek mokyklos
kolektyvui, tiek tėvų grupėms mokyklos
bendruomenės ribose
• Prieiga prie informacinių išteklių apie alkoholį
/ tabaką ir kitas narkotines medžiagas, taip
pat įvairius kitus su sveikata susijusius
klausimus
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9 Leidyba
Cork City Partnership Ltd.,
Community Outreach Drug /
Alcohol Awareness Project
(CODAAP)

Health Promotion and
improvement, Health and
Wellbeing Division, HsE

Eye, Ear and Throat Hospital, Western road,
Cork City

Level 1, Heron House, Blackpool retail Park,
Blackpool, Cork City

KOnTAKTAi

Tel.: 021 4921641
Tinklalapis: www.healthpromotion.ie

Daugiau informacijos apie CODAAP
publikacijas 7p. arba norėdami parsisiųsti šio
Directory of Drug & Alcohol services in Cork
and surrounding Areas vietovėsekatalogo
kopiją ir kitus leidinius eikite į
www.corkcitypartnership.ie

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Platus leidinių spektras gali būti užsisakytas
internetu iš www.healthpromotion.ie, tame
tarpe informacija apie narkotikus ir alkoholį,
psichinę sveiką, seksualinę sveikatą, rūkymą
ir kitas sveikatos temas. Jei Jūs dirbate
srityje susijusioje su sveikata, švietimu, darbu
su jaunimu / bendruomenėmis ir pan. galite
užsisakyti didelį leidinių skaičių pirma
prisiregistravus tinklalapyje. informaciją taip
pat galima rasti sveikatingumo propagavimo
padalinyje Eye, Ear and Throat Hospital,
Western road, Cork.

Cork youth information Centre
11-12 Marlboro street, Cork City
KOnTAKTAi

Centro koordinatorius
Tel.: 021 4270187
El. paštas: yic@ymcacork.net
Tinklalapis: www.ymca-ireland.net
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• Aptarnaujami 13-25 metų asmenys
• suteikiama išsami ir vartotojui draugiška
informacija tokiais klausimais kaip švietimas
ir mokymai, įsidarbinimo teisės, sveikata ir
socialinės tarnybos, kelionės ir vasaros
darbas užsienyje
• Kreditinės kortelės dydžio jaunimui skirtas
gidas su naudingais adresais pavadinimu
notalone.ie
• Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais
11.00-17.00 (nedirbame ketvirtadieniais)
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susijusios Paslaugos

Asylum seekers Outreach
service

10

Cork Gay Community
Development Project

Cork City Partnership Ltd., Level 1, Heron
House, Blackpool retail Park, Blackpool,
Cork City

4 south Terrace, Cork City
KOnTAKTAi

Ofisas
Tel.: 021 4300430
El. paštas: info@gayprojectcork.com
Tinklalapis: www.gayprojectcork.com

KOnTAKTAi

Projekto darbuotojas
Tel.: 021 4302310
Mob.: 087 9209478
El. paštas: sgabor@partnershipcork.ie

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Projektas teikia informaciją, paramą ir švietimą
klausimais, susijusiais su seksualine sveikata,
gyvenimo būdu ir seksualumu. Kitos paslaugos:
individuali terapija, parama, prevencija,
informavimas, pagalbos linija, nukreipimai,
paslaugos, susijusios su priklausomybėmis ir
įvairovė paramos ir savęs pažinimo grupių. Šio
projekto ribose taip pat veikia didelis skaičius
jaunimo iniciatyvų, tame tarpe unite youth
Group. Daugiau informacijos homoseksualaus
jaunimo tinklalapyje viršuje.

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• nemokamos prieglobsčio prašytojų, esančių
skirtinguose prieglobsčio suteikimo proceso
etapuose, informavimo paslaugos
• Pagalba prieglobsčio prašytojams bendraujant
su įvairių paslaugų teikėjas (valstybinėmis
institucijomis, visuomeninėmis,
bendruomeninėmis ir savanoriškomis
organizacijomis) jiems svarbiais klausimais
• Kassavaitinės paramos klinikos vyksta:

KiTOs PAsLAuGOs

Glenvera Hotel, Wellington road, Cork City

informacijos centras (be iš ankstinio
užsirašymo): The Other Place Café

Pirmadieniais 9.00 - 12.30
Ashbourne House, Glounthaune, Co. Cork

Dėl darbo laiko skambinti 021 4278470

Pirmadieniais 12.30 – 17.00

Galima bendruomenės grupių susitikimo vieta
(su bevieliu ryšiu ir LCD projektoriumi)

Kinsale road Accommodation Centre
Antradieniais ir ketvirtadieniais 9.00 – 17.00
Klinkos taip pat vyksta, iš anksto susitarus,
kitose patogiose vietose Cork City.

G.u.M. / sTi Clinic

(Genito – urinary Medicine)
south infirmary Victoria university Hospital,
Old Blackrock road, Cork City
KOnTAKTAi

Vyr. seselė
Tel.: 021 4966844
TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• nemokamos ir konfidencialios paslaugos:
apžiūra, diagnostika ir lytiškai plintančių ligų
gydimas.
• Paslaugos teikiamos tik užsirašius
• 24 valandas per parą veikiantis autoatsakiklis
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10 susijusios Paslaugos
LinC (Advocating for
Lesbian and Bisexual
Women in ireland)

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

Mná Feasa teikia paramą moterimis, kurios
praeityje arba šiuo metu patiria smurtą šeimoje.
Mūsų teikiamos pasaugos:
• Pagalbos linija
• Paramos grupės moterims, kurios patiria
partnerio agresiją
• Švietimo programos mokyklose
• Akomponavimas moterims, besilankančioms
teisme, policijoje, ligonėse
Darbo laikas:
Pirmadieniais – penktadieniais 9.30 – 16.00

11A White st., Off Douglas st., Cork City
KOnTAKTAi

Koordinatorius
Tel.: 021 4808600
El. paštas: info@linc.ie
Tinklalapis: www.linc.ie
Konfidenciali pagalbos linija trečiadieniais
18.30 – 21.00
Tel.: 021 4318318
LinC siekia pagerintų visų moterų, kurios save
laiko lesbietėmis arba biseksualiomis, gyvenimo
kokybę, sveikatą ir gerbūvį.

northside Community Health
initiative (niCHE)

DArBO LAiKAs (nErEiKALinGAs iŠAnKsTinis
užsirAŠyMAs)

HsE Building, (Šalia Credit union), Harbour
View road, Knocknaheeny, Cork City

Antradieniais ir trečiadieniais 11.00 – 15.00
Ketvirtadieniais 11.00 – 20.00

KOnTAKTAi

Projekto vadovas
Tel.: 021 4300135
Fax: 021 4300137
El. paštas: info@nicheonline.ie
Tinklalapis: www.nicheonline.ie

TEiKiAMOs PAsLAuGOs

• individualios konsultacijos
• Švietimas ir apmokymai
• sąmoningumo skatinimas seksualinės
orientacijos klausimu
• Mokymai lygybės ir įvairovės tematika
• Prieeiga prie tarpusavio pagalbos grupių
• uP youth Project

Galite paprasčiausiai paskambinti ar atykti ir
susitarti dėl pokalbio su bendruomenės
sveikatos darbuotoju (CHW). CHW gali Jums
suteikti informaciją apie niche programas,
galimą paramą ir bendruomenės sodą.

Kas mes esame...
uP Project įvairių veiklų ir dirbtuvių pagalba
remia gėjus, lesbietes, biseksualus ir transvesitus,
kurių amžius 15-24 metai, priimant informuotus
sprendimus, kurie pozityviai paveiktų jų gyvenimus.
Daugiau informacijos telefonu: 021 4808600.

Mná Feasa Women’s Domestic
Violence Project
The Gate Lodge, st Marys Campus,
Gurranabraher, Cork City
KOnTAKTAi

Koordinatorius
Tel.: 021 4212955
Pagalbos linija: 021 4211757
El. paštas: mnafeasa@eircom.net
Tinklalapis: Mnafeasa.com
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ALFABETinĖ rODyKLĖ
Access Housing unit

23

ACoA

30

Al Anon Family Groups

30

Alcoholics Anonymous / Multi Lingual (AA)

27

Anchor Treatment Centre Ltd.

18

Cork simon’s youth Homeless Drug
Prevention Project

8

Cork youth information Centre
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Cuan Mhuire Treatment Centre

19

The

Dillon’s Cross Project

24

Arbour House & Community Counselling
services

18

Douglas Area youth service (DAys)

8

Asylum seekers Outreach service

37

Dual Diagnosis Community service

17

Dual recovery Anonymous

28

Ballincollig Community Drug & Alcohol Project
Ballyphehane Action for youth (BAy Project)
Bandon Community Drugs initiative

17

Big Brothers Big sisters of ireland

23

Blackpool - Hillgrove Outreach Project

Edward Court Treatment services

Fellowship House

23/ 30

Carrigaline youth initiative

19

Farranree / Fairhill & Hillgrove Outreach Project 9

6

recovery Group Ltd.

9

6
13

Before 5 Family Centre

The Bridge

Dublin Hill/Ballyvolane initiative for youth

6

6

21/22

Fermoy Community Based Drugs initiative

14

Gamblers Anonymous (GA)

28

Churchfield Community Trust Ltd.

24

Glanmire Foróige youth Project

9

CiT Careers & Counselling service

17

Glen neighbourhood youth Project

9

Club Projects Cork & Kerry
(Health Promotion improvement)

6/7

Cobh Community Drugs initiative

13

The

Coiscéim Counselling Programme (sHEP)

17

Greenmount Community Drugs initiative

10

Community Based Addiction Counselling
service

17

G.u.M. / sTi Clinic (Genito-urinary Medicine)

37

Gurranabraher / Churchfield Community
Drugs Project

10

HADD Child & Family support Group

28

Headway (Cork Office)

25

Good shepherd services –
Edel House, Bruac, Hearth & riverview

23/24

Cork Alliance Centre
Cork Based Drugs initiative Outreach street
Worker

8

Cork City Local Employment service (CCLEs) 24
Cork City Partnership Ltd. (CODAAP) 3/7/8/35/36
Cork Counselling service

19

Cork Foyer

32

Cork Gay Community Development Project
Cork institute of Technology
Cork Local Drug & Alcohol Task Force
Cork simon Community

Grattan Project

Health Promotion & improvement
HsE south

37
17/35
2/5

21/32/33

40

33
25

35/36

Kerry Addiction services

20

Killarney Community Drugs initiative

16

Knocknaheeny Drugs Project

10

Knocknaheeny/Holyhill support Group (CCP)

30

ALFABETinĖ rODyKLĖ
LinC

38

st. Vincent de Paul (sVP)

Link Workers

22

Tabor Lodge Addiction Treatment Centre

Listowel & north Kerry Community Drugs
initiative

16

Macroom Drug & Alcohol initiative

14

Mahon Family Addiction support Group

30

Mallow Community Based Drugs initiative

14

Matt Talbot Family support Groups

31

Matt Talbot services

20

Mayfield Family support Group

31

Mayfield youth 2000 – Phase 1

34
20/21

Tabor Lodge Family support Groups

31

Talbot Grove Treatment Centre

21

Teen Parents support Programme (TPsP)

26

Threshold Ltd.

34

Togher Link-up Ltd.

11

Tralee Community Drugs initiative

16

Traveller Visibility Group (TVG)

12

11

uCC student Counselling service &
Development unit

17

Mayfield youth 2000 – Phase 2

11

u – Clinic Addiction Counselling

18

Mitchelstown Community Based Drugs
initiative

15

Mná Feasa Women’s Domestic Violence
Project

Wellsprings

34

38

yew Tree Project

12

yMCA (Cork)

12

youghal Community Based Drugs initiative

15

youth Health service (yHs)

27

nar Anon Family Groups

31

narcotics Anonymous (nA)

28

northside Community Health initiative (niCHE) 38
Polish sobriety Club (Pomost)

29

Post release services

25

nAuDinGi nuMEriAi:

renewal – Women’s residential Treatment

22

HSE Drug & Alcohol Pagalbos linija
1800 459 459

The

resettlement service

25

residential Detox service
The

20

samaritans

29

sexual Health Centre

social and Health Education Project
(sHEP)

Cork/Kerry Mental Health
Resource Office, Clonakilty, Cork Reg
023 33297

26

sHinE
The

north Lee ofisas: 021 496 3822
south Lee ofisas: 021 496 5511

25

sex And Love Therapy (s.A.L.T.)
The

HSE Pietus regionas

26
17/35

southern regional Drug & Alcohol Task Force

CONSOLE

5

st. Helen’s Care Association

33

st. nicholas’ Trust

31

nacionalinė netekčių pagalbos linija
1800 201 890
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nAuDinGi TinKLALAPiAi /
inFOrMACiJOs ŠALTiniAi
JAUNIMO REIKALAI
www.spunout.ie
Airiškas informacinis jaunimo portalas,
kuriame yra aptariami sveikatos, gyvenimo
būdo ir kultūros klausimai. Svetainė apima
žurnalą, sveikatos kliniką, paslaugų katalogą, jaunimo žiniasklaidos forumą, veiklumo
iniciatyvą ir kitką. Tinklalapį remia visos
didžiosios šalies jaunimo organizacijos.
www.gayswitchboard.ie Tinklalapyje
pateikiama informacija apie Gay
Switchboard Dublin telefono liniją ir
paslaugas. Tel.: 01 872 1055. Pirmadieniais
– penktadieniais 18.30 – 21.00, šeštadieniais – sekmadieniais 16.00 – 18.00

www.belongto.org

Paramą lesbietėms, gėjams, biseksualams
ir transvestitams (LGBT), gyvenantiems Airijoje, kurių amžius 14-23 metai. Pateikiama
informacija apie visoje šalyje veikiančias
LGBT bendruomenes, diskusijų forumus ir
kassavaitinę paramą internetu per saugią
elektroninio pašto nuorodą.
Pirmadieniais – penktadieniais 10.00 –
18.00. Tel.: 01 670 6223

www.youthworkireland.ie | Foroige.ie

Tinklalapiuose pateikiama informacija apie
prieigą prie įvairių jauniems žmonėms
skirtų paslaugų.

JAUNIMO SVEIKATA www.bodywhys.ie

Šis tinklalapis teikia paramą ir informaciją
asmenims, paveiktiems valgymo sutrikimų,
o taip pat jų šeimoms ir draugams.
Tinklalapį valdo Airijos valgymo sutrikimų
asociacija (angl. Eating Disorder
Association of Ireland). Pagalbos linija:
1890 200 444
www.reachout.com Tinklalapiu siekiama
įkvėpti jaunus žmones padėti sau sunkiu
metu ir pagerinti savo psichinę sveikatą ir
gerovę. Tinklalapį valdo Inspire Ireland
Foundation.
Suteikiamos nuorodos į Airijos jaunimo
liniją (angl. Teenline Ireland), teikiančią
konfidencialias išklausymo paslaugas
jauniems asmenims. Tel.: 1800 833 634,
19.00 – 22.00

www.headstrong.ie Informacinis

tinklalapis apie jaunimo (12 – 25 metų)
psichinę sveikatą ir gerovę.
Suteikiami psichinės sveikatos resursai,
nuorodos į pagalbą teikiančias tarnybas,
kt. Tel.: 01 4727010

ŠALiA DAuGuMOs ĮrAŠų ŠiAME KATALOGE yrA PATEiKTi
OrGAnizACiJų TinKLALAPiAi. ATiTinKAMų inTErnETinių
ADrEsų iEŠKOKiTE PriE ĮrAŠų APiE OrGAnizACiJAs.

www.sexualhealthcentre.com

Tinklalapyje išsamiai aprašomas Cork
įsikūrusio centro, propaguojančio ir
remiančio seksualinę sveikatą
nesmerkiant darbas. Svetainė apima
elektroninius išteklius, nuorodas,
informaciją seksualinės sveikatos
klausimais ir apmokymus, švietimo ir
prevencines programas jauniems
asmenims.

www.b4udecide.ie

Tinklalapyje vykdoma akcija siekiama
skatinti jaunus žmones atidėti pirmą
seksualinę sueitį, suteikiant informaciją,
nesiekiant moralizuoti. Tinklalapis sukurtas
Crisis Pregnancy Agency.

NARKOTIKAI IR ALKOHOLIS
www.drugs.ie

Pateikiama informacija apie visų rūšių
narkotikus ir jų poveikius. „Live Helper“ –
internetinė susirašinėjimo/paramos programa, suteikianti nemokamą, konfidencialią paramą internetu pirmadieniais –
penktadieniais 9.00 – 13.00. Naujienos,
informacija, laidos, nuorodos į paslaugas,
elektroniniai ištekliai jaunimui, tėvams ir
darbuotojams. Narkotikų nemokama
pagalbos linija: 1800 459 459

www.talktofrank.com

Viršuje pateikto tinklalapio angliška versija,
kurioje jauniems žmonėms pateikiama
informacija apie narkotikus. Taip pat
parama ir informacija teikiama internetu,
elektroniniu paštu, trumposiomis žinutėmis
ir telefonu.

www.drinkaware.ie

Sąmoningumą alkoholio klausimu
skatinantis tinklalapis, sukurtas Mature
Enjoyment of Alcohol in Society (MEAS)
organizacijos. Tinklalapis meta iššūkį
antisocialiam gėrimo elgesiui ir suteikia
informaciją apie alkoholio poveikį,
suvartojimą ir kt.

www.yourdrinking.ie

HSE Sveikatos apsaugos departamento
sveikatingumo propagavimo tinklalapis,
suteikiantis informacij apie alkohol,
jo poveik , nuorodas informacinius
išteklius, publikacijas ir paramos centrus
susiduriantiems su alkoholizmo
problemomis. HSE Sveikatos apsaugos
departamento nemokama narkotikų ir
alkoholio pagalbos linija: 1800 459459
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www.alcoholicsanonymous.ie

Airiškas Anonimini alkoholik draugijos
tinklalapis, suteikiantis informacij apie 12
žingsni reabilitacijos program, informacij
apie vietini susitikim laikus ir kita.
Cork telefono linija, veikianti 12.00 –
22.00. Tel.: 086733229

www.nasouth.ie

Anoniminių narkomanų draugijos tinklalapis
asmenims, besigydantiems nuo narkotikų
priklausomybės. Suteikia informaciją apie
Anoniminius narkomanus pietų Airijoje,
tame tarpe vietinius susitikimus,
konvencijas, renginius ir kita. Pagalbos
linija: 087 1386 120

www.fsn.ie

Šeimų paramos tinklo (angl. Family
Support Network) – savipagalbos
organizacijos, remiančios Airijos šeimas,
gyvenančias su narkomanijos problema,
tinklalapis. Šeimų paramos grupių visoje
šalyje kontaktai, naujienos, renginiai ir kita.

www.corkdrugandalcohol.ie

Cork Local Drug & Alcohol Task Force
tinklalapis. Informacija apie narystę darbo
grupėje, bendruomene paremtus projektus,
naujausius renginius, planus ir kita. Dial to
Stop Drug Dealing / Crimestoppers
telefonu: 1800 25 00 25

www.srdatf.ie

Southern Regional Drug & Alcohol Task
Force tinklalapis. Informacija apie
narystę darbo grup je, bendruomene
paremtus projektus, iniciatyvas, naujienas
ir kita. DIAL TO STOP DRUG DEALING
/CRIMESTOPPERS telefonu: 1800 25 00 25

PSICHINė SVEIKATA
www.samaritans.org

Samariečių tinklalapis, suteikiantis
konfidencialią emocinę paramą žmonėms
iš Jungtinės Karalystės ir Airjos pagalbos
linija, elektroniniu paštu, trumposiomis
žinutėmis ar gyvai. Pagalbos linija: 1850 60
90 90

www.letsomeoneknow.ie

Tinklalapis yra skirtas padėti paaugliams
suprasti psichinės sveikatos problemas
ir suteikti paramą sau ar savo prastai
besijaučiantiems draugams. Suteikia
patarimus, šeimos gydytojų ir pagalbą
teikiančių organizacijų duomenis.
Tinklalapis sukurtas HSE Sveikatos
apsaugos departamento Nacionalinio
savižudybių prevencijos skyriaus. Naudingi

nAuDinGi TinKLALAPiAi /
inFOrMACiJOs ŠALTiniAi
tinklalapiai / informacijos šaltiniai. Šalia
daugumos įrašų šiame kataloge yra
pateikti organizacijų tinklalapiai.
Atitinkamų internetinių adresų ieškokite
prie įrašų apie organizacijas.

www.yourmentalhealth.ie

Informacijos apie psichinę sveikatą ir
gerovę šaltinis. Apima patarimus, kaip
rūpintis savo paties psichine sveikata,
spręsti problemas ir gauti sau ir kitiems
reikalingą pagalbą. Tinklalapis sukurtas
HSE Sveikatos apsaugos departamento.

www.headsup.ie

Interaktyvus HeadsUp projekto,
propaguojančio psichinę sveikatą,
tinklalapis, valdomas RehabCare grupės.
Skirtas 15-24 metų jaunuoliams,
tinklalapis suteikia informaciją apie
psichinę sveikatą, gerovę, apmokymus ir
kita. Taip pat suteikiami paramos centrų
visoje šalyje kontaktiniai duomenys.
HeadsUp parama galima trumposiomis
žinutėmis. Headsup numeriu 50424

www.nosp.ie

Nacionalinio savižudybių prevencijos
centro prie HSE Sveikatos apsaugos
departamento tinklalapis. Pateikiama
informacija apie nacionalinę savižudybių
prevencijos strategiją, informacinius
resursus, tyrimus, apmokymus ir kt.
Nuoroda į vietinio bendrosios praktikos
gydytojo paiešką: www.icgp.ie. Console
pagalbos linija: 1800 201 890.

www.psychotherapy-ireland.com

Airijos psichoterapijos tinklalapis. Turi
opciją padėti surasti vietovėje dirbančius
terapiautus. Pateikia informaciją apie
skirtingas psichoterapijos mokyklas.

www.hse.ie

Sveikatos apsaugos departamento (angl.
Health Service Executive), privalomojo
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo
visose viešose gydimo įstaigose,
tinklalapis. HSE Sveikatos apsaugos
departamento linija pasiteiravimui: 1850
241 850 pirmadieniais – penktadieniais
8.00 – 20.00

www.sexualviolence.ie

Cork išprievartavim krizi centro
tinklalapis. Informacija yra nemokama,
konfidencialios paslaugos išgyvenusiems
seksualin prievart . Nemokama pagalbos
linija: 1800 496 496

ŠALiA DAuGuMOs ĮrAŠų ŠiAME KATALOGE yrA PATEiKTi
OrGAnizACiJų TinKLALAPiAi. ATiTinKAMų inTErnETinių
ADrEsų iEŠKOKiTE PriE ĮrAŠų APiE OrGAnizACiJAs.

www.grow.ie

Grow yra psichinės sveikatos organizacija,
padedanti asmenims, anksčiau
kentėjusiems ar dabar kenčiantiems nuo
psichinės sveikatos problemų. Nariams
yra padedama atsigauti po emocinių krizių
arba apskritai jų išvengti. Grow turi 130
grupių tinklą visoje Airijoje.

www.console.ie

Console siekia patenkinti dvasinius,
emocinius ir psichologinius savo klientų
poreikius. Mūsų misija yra suteikti
profesionalios psichoterapijos, paramos ir
pagalbos linijos paslaugas asmenims,
turintiems polinkį į savižudybę, arba
tiems, kurie yra paveikti savo artimųjų
savižudybės, užtikrinant pagarbą, orumą ir
atjautą.

www.pieta.ie

Pieta House teikia nemokamas terapijos
paslaugas besižalojantiems ir turintiems
polinkį į savižudybę asmenims.

VAIKAI

www.barnardos.ie

Tinklalapyje pateikiama išsami informacija
apie organizacijos teikiamą paramą
vaikams, kuriems gresia pavojus, jos darbą
su vaikais, šeimomis ir bendruomenėmis bei
vaikų teisių kampanijas.

www.ispcc.ie

Irish Society for the Prevention of Cruelty to
Children organizacijos tinklalapis. Informacija apie organizacijos teikiamų paslaugų
spektrą, tame tarpe vaikų linij (childline)
(žr. žemiau), Teenfocus, Childfocus and
Leanbh projektus.

www.childline.ie

Vaik linija (childline) yra 24 valandas per
par veikianti išklausymo paslauga
vaikams ir jauniems asmenims iki 18
metų. Nemokami telefoniniai skambučiai,
pokalbiai elektroniniu paštu ir internetinėje
platformoje. Internetinių pokalbių paslaugos teikiamos kasdien nuo 14.00 iki 22.00
valandos, išskyrus pirmadieniais ir antradieniais nuo 18.00 iki 22.00 valandos.
Nemokamas telefonas: 1800 666 666

BENDRUOMENė
www.flac.ie

Nemokamų teisinių patarimų centras
(angl. Free Legal Advice Centre) yra nepriklausoma žmogaus teisių organizacija,
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siekianti visiems užtikrinti vienodą teisę
teisingumą. FLAC Nemokamų teisinių
patarimų centras pasisako daugeliu
teisinių klausimų ir teikia nemokamas
bazinės teisinės konsultacijos paslaugas.
Informacija ir nukreipimai: 1890 350 250

www.corkcitypartnership.ie

Tinklalapyje pateikiama informacija apie
Cork City Partnership, vietinio vystymosi
kompanijos, vykdomas veiklas:
• Vietinės ir bendruomenių lygmens
vystymosi programos
• Vietinio įdarbinimo paslaugos
• TUS – įdarbinimo bendruomenėje
iniciatyva

MULTIKULTūRIŠKUMAS
www.nascireland.org

NASC, Airijos imigrantų paramos centro,
Korke įsikūrusios nevyriausybinės
organizacijos, siekiančios patenkinti
imigrantų, pabėgėlių ir prieglobsčio
prašytojų po-reikius,, tinklalapis.
Tel.: 021 431 7411

www.coistine.ie

Cois Tine, Cork įsikūrusios multikultūrinės
organizacijos, pirmiausia dirbančios su
prieglobsčio prašytojais ir pabėgėliais,
ypatingai afrikietiškos kilmės, tinklalapis.
Cois Tine yra African Missions
bendruomenės paramos projektas,
teikiantis pastoracinę / religinę paramą
imigrantams (parama kitoms religinėms
kongregacijoms teikiama vietinėje
bažnyčioje). Pirmadieniais – penktadieniais
9.30 – 16.30 Tel.: 021 4316537

www.culturewise.ie

Culture Wise Ireland, Cork įsikūrusios
interkultūrinės tyrimų ir konsultacijų
kompanijos, skatinančios kultūrų
įvairovės vertinimą, tinklalapis. Prieiga
prie nemokamos internetinės bibliotekos
ir knygyno, informacija apie apmokymo
programas, kita.

www.welcomeenglish.ie

Tinklalapis, kuriame pateikiama
informacija apie grupę, kuri dirba
siekdama patenkinti anglų kalbos žinių
poreikius tų, kurie prašo prieglobsčio,
turi pabėgėlio statusą ar yra bedarbiai
imigrantai Korke ir jo apylinkėse. Tel.: 021
4316537

ĮTrAuKiMAs Į KATALOGĄ
Jeigu norėtumėte, kad Jūsų organizacija būtų įtraukta į kitą katalogo
leidimą, prašome užpildyti šią formą ir grąžinti ją adresu:
Jacqueline Daly
Cork City Partnership Ltd., Level 1, Heron House, Blackpool retail Park,
Blackpool, Cork City
PrAŠOME rAŠyTi sPAusDinTinĖMis rAiDĖMis
Atitinkamas skyrius, t.y. nuo 1 iki 10

■

Organizacijos pavadinimas:
Kontaktinis asmuo, jo pareigos:
Adresas:
Tel.:

Mob.:

El. paštas:
Tinklalapis:

Trumpas organizacijos darbo aprašymas:

Teikiamos paslaugos:
Kita svarbi informacija:
Bet kokie pasiūlymai, kurie manote, kad gali būti naudingi ruošiant kitą katalogo
leidimą:

Jei turite tolimesnių klausimų apie tinkamumą arba Jums reikia daugiau informacijos apie šį katalogą, prašome susisiekti su Jacqueline Daly iš Cork City
Partnership Ltd.
Tel.: 021 4302310, Mob.: 087 1962030 arba el. paštu: jdaly@partnershipcork.ie
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NARKOTIKŲ
PREKEIVIAI
SUGRIAUNA
GYVENIMUS
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PASKAMBINK,
KAD JUOS SUSTABDYTUM

Jeigu turite informacijos apie prekybą narkotikais susisiekite su
Crimestoppers:

Skambučiai yra konﬁdencialūs ir Jūs galite gauti atlygį
Irish Crimestoppers Trust remia:

Narkotikų ir alkoholio tarnybų Cork
ir Kerry katalogas
Nuo 2016 metų šis katalogas taip pat
yra prieinamas šiomis kalbomis:
Аrabų
(Arabic)
Ispanų
(Spanish)
Kiniečių
(Chinese)
Lietuvių
(Lithuanian)
Lenkų
(Polish)
Rusų
(Russian)
Prancūzų
(French)
Norėdami gauti popierinę katalogo kopiją
susisiekite su Cork City Partnership telefonu:
021 430 2310
Norėdami gauti elektroninę katalogo kopiją
eikite į:

www.corkcitypartnership.ie
www.corkdrugandalcohol.ie arba
www.srdatf.ie

www.burnsdesign.ie

Katalogą išvertė Modern Polyglots Ltd.,
Web: www.modernpolyglots.ie

