NOM: GRUPO DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ALCOY (GARA)
LOGO Y DESCRIPCIÓ:

GARA és una associació basada en l’ajuda mútua que té com a objectiu servir de suport a les
persones amb problemes d’addicció i les seues famílies.

OBJECTIU, FINALITAT I FUNCIONS:
L’Associació sense ànim de lucre orienta la seua ajuda a les persones en problemes d’addicció i
a les seues famílies. En els seus inicis es tractava l’addicció a l’alcohol però a dia de hui tractem
tot tipus d’addicció a substàncies o sense elles (addiccions comportamentals). Som un
complement als recursos assistencials públics o privats i establim coordinació amb ells cobrint
la part de reinserció social amb suport psicològic i metge, si és necessari. Organitzem activitats
per cobrir aquesta part social durant la rehabilitació. També col·laborem en llavors preventives
als centres educatius de la ciutat coordinats amb la Unitat de Prevenció Comunitària en
Conductes Addictives de l’Ajuntament d’Alcoi.

SERVEIS OFERITS:
Oferim atenció psicològica individual, teràpies de grup de persones amb addicció, teràpies de
familiars, activitats lúdiques i d’oci alternatiu i també realitzem llavors de prevenció als centres
educatius de la ciutat (de consum de substàncies i d’educació emocional per previndre
conductes addictives i disruptives). També tenim un metge col·laborador en cas que alguna
persona necessite recolzament farmacològic, sempre complementari al tractament psicosocial.

INSTAL·LACIONS
La nostra seu està ubicada al carrer El Camí, nº40. A banda de distints despatxos on poder
desenvolupar la tasca psicològica i mèdica o aquella de caràcter més organitzativa i
administrativa, tenim un saló social ampli per poder organitzar xerrades o activitats d’oci i
lúdiques alternatives al consum (meditació, ioga, tallers, testimonis, petits concerts,
representacions, etc.). A banda d’aquelles que fem a l’aire lliure, com les de senderisme.

PROGRAMES
Tenim el programa d’atenció als nostres usuaris, el programa de prevenció de consum de
substàncies als centres educatius i el programa EMOTIUS, on es treballa l’educació emocional
per previndre conductes addictives i disruptives. A més també oferim tallers per deixar de
fumar i teràpia de parella.

ORGANIGRAMA





Junta directiva de l’associació
Cos tècnic: Psicòloga, metge, monitora
Socis de l’associació
Usuaris de l’associació

Telèfons
965 543 047 – 965 540 980 – 722 296 961

Adreça física
c/ El Camí, nº40, Alcoi, 03801

Mail
garaalcoy@gmail.com

Web
https://garaalcoy.wordpress.com/

Xarxes
Facebook: https://www.facebook.com/GARAALCOY (@GARAALCOY)

