
SUCHTHËLLEF

NOSSA MISSÂO E NOSSAS OFERTAS

Se tiver interessado numa das nossas ofertas ou 
se quiser mais informações, não hesite em nos 
contactar através de :

• um pedido por escrito por correio interno (CPL)
• os formulários de marcação disponíveis no PGC 

(CPG)
• seu agente SPSE ou SCAS
• o serviço SMPP
• o serviço de guarda

Durante a primeira consulta, ouviremos as suas 
necessidades e expectativas, a fim de poder aten-
der de melhor forma o seu pedido. 

PARA NOS CONTACTAR



QUEM SOMOS NÓS ?

O serviço Suchthëllef pertence a Rehaklinik de Ettelbruck.

Nossa missão é cuidar de pessoas com problemas de 
dependência, dentro dos estabelecimentos penitenciários 
do Grão-Ducado de Luxemburgo.

Este apoio é prestado por uma equipa multidisciplinar.
Nosso principal objetivo é apoiá-lo em seu desejo de 
mudança. A nossa oferta individual e/ou em grupo é 
destinada a todas as pessoas com um problema de vício.

OFERTA PARA TODOS OS DETIDOS

Prevenção e educação para a saúde

Esta oferta é usada para informar e educar sobre assun-
tos relativos à sua saúde. Nesta perspectiva organiza-
mos diversas atividades ao longo do ano:

• Sessões de prevenção em grupo

Após a sua chegada, será automaticamente convida-
do (a) para sessões de grupo de prevenção relativo a 
saúde (VIH, Hepatites, Covid-19, etc.)

Você também terá a oportunidade de ter consultas 
individuais e receber documentos informativos em 
varias línguas.

• Campanhas e dias específicos de prevenção

• Redução dos riscos e substâncias psicoativas

OFERTA PARA TODOS OS DETIDOS QUE 
TENHAM UM PROBLEMA DE 
DEPENDÊNCIA

Apoio individual

Precisa de fazer um pedido por escrito que sera tratado 
pela nossa equipa. Só assim poderemos apoiar a reali-
sação do seu projeto pessoal.

Cada suporte é adaptado às suas necessidades específi-
cas. Nós garantimos a continuade do apoio ao longo da 
sua detenção.

Suchthëllef oferece consultas em várias línguas:

• Luxemburguês

• Alemão

• Francês

• Português

• Inglês

Apoio de grupo

Se você quiser preparar mais intensamente a sua reinte-
gração, podemos lhe ofrecer consultas  individuais e 
ofertas de grupo mais específicos. Como:

• Programa Charly (CPL)

• Programa Charly-bis (CPL)

• Programa Específico para Mulheres (CPL)

• Projeto S-Team (CPG)

• Grupos específicos (CPG)

Cada oferta específica reúne um conjunto de grupos te-
rapêuticos adaptados aos problemas de vícios.


