ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
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ПРЕВАНТИВНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ
6000, гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман” № 96
e-mail: pic.starazagora@abv.bg, уеб сайт: www.pic-starazagora.com
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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Днес, в условията на пандемия и извънредно положение поради разпространението на
заболяването COVID-19, всички сме свързани – няма малки и големи, нормални и различни.
Всички заедно очакваме светът отново да отвори. И докато чакаме, пак сме заедно с
потребителите на нашите услуги, като осъществяваме дистанционен контакт с всеки нуждаещ
се от помощта и подкрепата на психолозите от ПИЦ по зависимости – въпреки неудобства,
трудности от различен характер.
Психотерапевтът Радост Овагимян всекидневно е на отворената телефонна линия за
безплатни психотерапевтични консултации за хора, зависими от психоактивни вещества,
както и за хора с личностни разстройства, емоционално нестабилни поради необичайните
условия на живот в момента. Звънете на горещия телефон: 088 7557651 от 9:00 до 12:30 и
от 13:30 до 18:00 (от понеделник до петък).
Експертите психолози от ПИЦ по зависимости не са прекъсвали психологическата си
помощ за потребителите на безплатните услуги на Центъра и продължават да провеждат
дистанционни индивидуални консултации по телефон или в разговор чрез видео връзка във
Facebook или Skype. За предварително договаряне на начина, по който ще протече
евентуалната среща, на разположение е тел.: 042/23-00-24 или e-mail: pic.starazagora@abv.bg.
Работно време: 8:30 – 12.30 и 13:30 – 17:30 (от понеделник до петък)
Обръщайте се без притеснение със своя проблем към психотерапевта Радост Овагимян
и психолозите Николина Георгиева, Красимира Стоянова, Иван Чонков – за да се
справите с най-необичайните обзели Ви страхове, с емоционалните си неразбории и
тревожност, с грешните избори за собственото си физическо и психично здраве.
Ние сме заедно с Вас – можем да се видим, да се чуем, ние сме подадената Ви ръка,
безкористната подкрепа и дарената надежда, макар от разстояние! За да повярвате, че светът
ще отвори отново – да го дочакаме заедно! А дотогава да останем вкъщи и да се опазим
здрави, силни, работоспособни – за утре и напук на вируса!

