DŮVODY PRO NEPŘIJETÍ


Osoby,
které
řádně
neukončily
terapeutickou komunitu nebo léčení.



Osoby, jejichž chování by z důvodu
duševní poruchy závažným způsobem
narušovalo soužití ve středisku ŠNS.



Nemůžeme
prostředí.

nabídnout

bezbariérové

Šance podaná ruka, z. ú.
Frýdecká 136

PODPORA

ŠANCE - NOVÝ

739 61 Třinec—Staré Město

Pokud by jste měli zájem finančně podpořit tuto
aktivitu, budeme za Vaše dary velmi vděčni.
Své dary můžete posílat převodem na účet
ve FIO bance:
2501321530/2010
Děkujeme!
Budete-li mít zájem naši činnost podpořit
jiným způsobem, například dobrovolnictvím
nebo věcnými dary, můžete nás kontaktovat
osobně v kanceláři nebo telefonicky.

Podpořeno prostřednictvím F-nadace.

Telefon: +420 608 613 411
info@sancepodanaruka.cz
www.sancepodanaruka.cz
č. ú.: 2501321530/2010

CHCEŠ ZAČÍT ZNOVU
A JINAK?
NEMÁŠ KDE BYDLET?
MÁŠ CHUŤ DÁLE ABSTINOVAT?
POTŘEBUJEŠ
POMOCI S NOVÝM
ZAČÁTKEM?
PAK JE TU PRO TEBE PROGRAM

ŠANCE - NOVÝ START!
Šance podaná ruka, z. ú.

KDO JSME
Šance - Nový START (dále jen ŠNS) je
křesťanské zařízení. Nabízíme návazné služby
lidem, kteří absolvovali léčbu různých typů
závislosti nebo ukončili výkon trestu.
Pomáháme
klientům
překlenout
přechodu z léčby do běžného života.

KOMU JE PROGRAM
URČEN


období

POSLÁNÍ PROGRAMU
Posláním programu je pomoci lidem, kteří
vyšli z léčebny, terapeutické komunity či vězení,
nemají kde bydlet a museli by se opět vrátit
do starého, nezdravého prostředí.
Nabízíme těmto lidem ubytování, podporu
a vedení v abstinenci. Pomáháme jim najít
uplatnění na trhu práce a získat vlastní bydlení.
Učíme je efektivně využívat volný čas.





CÍLE PROGRAMU

Naše přátele vedeme k růstu a rozvoji celého
člověka.
Naším cílem je celistvý člověk, který vede
plnohodnotný život.

Sociálně vyloučeným jedincům, kteří
potřebují podporu a zázemí při začleňování
do společnosti.
Vězňům,
kteří
spolupracovali
s vězeňskými kaplany a po propuštění
z výkonu trestu se nechtějí vracet do
míst, kde by byli vystaveni riziku recidivy.

CO NABÍZÍME


Celková stabilizace, podpora klienta v trvalé
abstinenci a posílení samostatnosti a nezávislosti.

Lidem starším 18 let, kteří absolvovali
a řádně ukončili nejméně tříměsíční
léčebný program nebo řádně ukončili
program v terapeutické komunitě a nemají
možnost
samostatného bydlení. Díky
programu se nemusí vracet do prostředí,
kde by jim hrozilo obnovení závislosti.



Získání či obnovení praktických dovedností,
které jsou nezbytné k životu v oblasti
bydlení, abstinence, práce a náplně
volného času.
Obnovení pracovních návyků v rámci
pracovní terapie a pomoc při hledání
zaměstnání.



Přípravu na samostatné bydlení.



Plynulý přechod do běžného života.



Pomoc při řešení dluhů.



Duchovní péči založenou na biblických
principech.

V RÁMCI PROGRAMU
POSKYTUJEME


UBYTOVÁNÍ



STRAVOVÁNÍ

Ubytování si klient hradí sám. Pokud bude mít
zájem, máme možnost zajistit mu i stravování.

DÉLKA POBYTU: 9 měsíců
Tato doba by měla klientovi postačit k tomu,
aby si našel práci a vlastní bydlení.

PRAVIDLA ÚČASTI


Dobrovolnost.



Podepsání dohody.



Spolupráce s pracovníky ŠNS.



Dodržování řádu střediska ŠNS.



Povinnost podílet se na pracovní terapii.



Osobní rozvoj a růst.



Účast na podpůrných skupinách.



Účast na bohoslužbách a biblických
hodinách.



Rozhovory s pastorem.



Zapojení do společenství
církve.

