
ΚΕΘΕΑ (Centrul de Terapie pentru Persoane Dependente) 

 

Centrul de Terapie pentru Persoane Dependente formează cea mai mare reţea de 

servicii de terapie a dependenţei şi de reintegrare socială în Grecia. 

Această reţea abordează dependenţa şi multiplele probleme care se provoacă datorită 

ei, oferind servicii de consiliere  psihologică şi terapie a dependenţei , consiliere de 

familie, sprijin în legătură cu teme de sanătate fizică şi probleme juridice restante, 

educaţie şi formare profesională,  reintegrare atât sociala cât şi pe piaţa muncii. 

 

Toate aceste servicii se oferă gratuit şi fără liste de aşteptare: pe drum, în contextul  

instituţiilor corecţionale, în întreaga Grecie. Pe întregul traseu al terapiei nu se 

folosesc medicamente sau substitute medicale ale drogurilor. Obiectivul principal este 

abstinenţa totală faţă de orice substanţă dependentă ilegală şi reintegrarea armonică a 

individului în societate. 

 

Centrul de Terapie pentru Persoane Dependente se adresază deasemenea şi 

persoanelor care au probleme cu alte forme de dependenţă cum ar fi alcoolul, jocurile 

de noroc şi  internetul . În paralel, pune în aplicare  o serie de programe de prevenţie 

şi constitue o organizaţie activă de instrucţie , formare profesională şi de cercetare 

stiinţifică  în domeniul adicţiilor. 

 

ΚΕΘΕΑ MOSAIC: O unitate adresată în special emigranţilor   

 

Având în vedere nevoile speciale ale persoanelor care alcătuiesc societatea 

multiculturală în care trăim, KETHEA a creat această unitate numită KETHEA 

MOSAIC, un program pentru toţi imigranţii care întâmpină atât probleme de  

dependenţă cât şi nevoi multiple de a se integra social. 

 

În incinta programului se oferă servicii individualizate de informare, consiliere, suport 

psihologic şi de îngrijire a sănătăţii imigranţilor. De asemenea îi pregăteşte pe cei care 

îşi doresc să se integreze în procesul de terapie a dependenţei psihologice. În acelaşi 

timp, având în vedere necesităţile mai largi de sprijin social şi asistenţă socială a 

persoanelor dependente, oferă o serie de servicii de reţea, informaţii juridice, lecţii de 

limba greacă, club de cartier şi altele. 

 

Cunoaştere  limbii greceşti nu este o condiţie pentru ca cineva să participe sau să 

ceară sprijin, ajutor şi consiliere, datorită faptului că se oferă servicii de traducere şi 

interpretare tranculturala în diferite limbii. De asemenea, consultanţă, adică servicii şi 

sesiuni de informare  şi  consiliere phihologică se oferă şi  membrilor de familie sau 

din ambianţa sociala a perosoanei dependente.  

 

Daca tu personal intâmpini această problemă a dependenţei şi vrei să faci un pas 

înainte, sau stii pe cineva din mediul tău apropiat care are această problemă şi vrei să 

aflii mai multe informaţii despre cum ai putea să fi de ajutor, poţi să te adresezi în 

orice clipă unităţii ΚΕΘΕΑ MOSAIC.    

 

 
ΚΕΘΕΑ MOSAIC  

Magnisias 28 & Zolioti 2 

112 51 Atena 



tel. 210 8256944, 210 8257164, 210 8256237 

fax. 210 8257163 

 
De asemenea,puteţi să contactaţi  programul dacă doriţi să deveniţi o "punte" între 

ΚΕΘΕΑ MOSAIC şi concetăţenii dumneavoastră .( să vă alăturaţi echipei 

voluntarilor) 

 


