
Cierpisz z powodu  
bliskiej osoby? 

Grupy Rodzinne Nar-Anon mogą pomóc 

Grupy Rodzinne Nar-Anon są ogólnoświatową 
Wspólnotą dla tych, którzy dotknięci są uzależnieniem 
bliskiej osoby. W ramach programu Dwunastu Kroków - 
oferujemy naszą pomoc, dzieląc się doświadczeniem, 
siłą i nadzieją. 
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Więcej informacji: 
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• www.nar-anon.pl  

lub skontaktuj się z 
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