Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych
w Pałęgach

OFERTA OŚRODKA
Działamy od 2007 roku. Przyjmujemy osoby uzależnione od narkotyków i leków w wieku
15 – 30 lat (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od tych ram wiekowych),
także z uzależnieniami współistniejącymi: (hazard, komputer, internet, alkohol itp.). Ośrodek
dysponuje 15 miejscami i posiada całodobową opiekę terapeutyczną.
Leczenie jest bezpłatne – finansowane przez NFZ. Trwa ok. 6 miesięcy. Jest to możliwe
dzięki stworzonemu przez nas programowi, w którym kładziemy nacisk na indywidualne
podejście do pacjenta oraz profesjonalną diagnozę.
Program realizowany jest poprzez metodę społeczności terapeutycznej, terapię indywidualną,
zajęcia edukacyjne, warsztaty umiejętności społecznych, ergoterapię, pracę z rodziną.
Ponadto oferujemy terapię zajęciową, rozwojową, terapeutyczne obozy letnie i zimowe,
współpracujemy z „ludźmi z pasją”. Mamy pracownię komputerową, muzyczną, ceramiczną,
siłownię, salę rekreacyjną, ogród, boisko.
KADRA
W ośrodku pracuje zespół (terapeuci, psycholodzy i lekarz psychiatra) doświadczony w pracy
z osobami uzależnionymi. Zespół pracuje pod stałą superwizja.
CHARAKTER OŚRODKA
Ośrodek ma charakter katolicki, jednak wyznawana wiara nie ma znaczenia przy przyjęciu.
NAUKA
Młodzież ma możliwość kontynuowania nauki szkolnej na każdym etapie kształcenia.
WARUNKI PRZYJĘCIA
- skierowanie od lekarza psychiatry z rozpoznanym uzależnieniem (F11-F16, F18-F19)
- dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna)
- dokumentacja z innych ośrodków, czy szpitali (jeśli pacjent był leczony
specjalistycznie)
CO POTEM
Dla osób chętnych, które zakończyły proces terapii otwarty został w Kielcach Hostel dla
Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych, w którym prowadzone są programy
postrehabilitacyjne. Przeznaczeniem hostelu jest przywrócenie umiejętności społecznych oraz pomoc
w usamodzielnieniu się osób uzależnionych, które ukończyły terapię. Pobyt jest bezpłatny i trwa do
12 miesięcy. Hostel dysponuje 8 miejscami.

LOKAIZACJA OŚRODKA
Ośrodek jest położony w sąsiedztwie Gór Świętokrzyskich w osadzie Pałęgi, 30 km od Kielc.
NASZ ADRES
Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych,
Pałęgi 80, 26-080 Mniów, tel. 041/37-37-567 lub 0606-329-511,
e-mail: osrodekpalegi@gmail.com , www: narkomania.kielce.pl

