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Olá, você, com certeza, já deve ter participado ou pelo menos já teve contato com palestras de
prevenção ou combate do uso abusivo de drogas, álcool ou até medicamentos.
Pois então, como hoje podemos simplesmente olhar em volta e ver que as pessoas, infelizmente,
estão adoecendo cada vez mais devido a tais abusos e, por outro lado, na mesma mão temos um Estado
sem estrutura para tratar dessas pessoas e o tratamento acaba sendo em clinicas particulares onde o custo
é muito alto.

“A dependência química é uma doença biopsicossocial e espiritual.
O dependente necessita de ajuda externa para reestruturar-se em
todas as áreas atingidas, é possível promover a transformação e o
crescimento pessoal através da mudança de valores e do estilo de
vida”.
Por isso, nós da Comunidade Nascer de Novo, iniciamos este maravilhoso trabalho que tem como base em
nossos programas de tratamento levar ao público toda a problemática das drogas.
Isso em trabalhos internos, onde utilizamos os recursos
de data show, vídeos, materiais exclusivos, para
conciliar com outras atividades da casa. Sendo assim
vendo a demanda de pessoas que é nos encaminhada
para tratamento, sendo jovens, empregados de muitas
empresas, grupos religiosos, políticos e famílias que
enfrentam o mesmo problema. Por mais que temos um
ótimo programa de tratamento, percebemos a
importância de um grande programa de combate,
formação e conscientização aos malefícios que as
drogas acarretam em seus usuários, familiares,
empresas e demais grupos sociais.

“Tratamento”
Quem chega a Casa Terapêutica Nascer de
Novo é recebido por uma incrível equipe,
cheia de força de vontade, esperança, fé e
com grande experiência para acolher, da
melhor maneira possível, aqueles que
necessitam de uma nova chance, um novo
começo, um “Nascer de Novo”.
Abaixo você encontrará maiores informações sobre os tratamentos oferecidos em nossa Casa Terapêutica.

Como funciona?
Por meio de palestras
administradas por
profissionais da área, ou
seja, terapeutas formados
em dependência Química,
Comportamental,
Conselheiros da área e
psicólogos.
Levando consigo o material
adequado para tal
apresentação e também
suas experiências pessoais e
as que foram agregadas em
sua experiência profissional.

Qualquer pessoa pode solicitar estas palestras?
Sim, qualquer pessoa, órgão, comunidade, empresa, partido, qualquer um pode
sim solicitar a nossa visita e, inclusive, o material do dia da palestra será também
disponibilizado para as pessoas que assistiram a palestra.

“REABILITAÇÃO PSICOLÓGICA”
Para a continuidade do tratamento não basta parar com o consumo das drogas ou do álcool,
precisamos resgatar no dependente químico a capacidade de pensar com clareza, estimular seu
desenvolvimento e sua autoestima. O dependente químico precisa descobrir que existe uma
maneira saudável de viver sem as drogas; esta é a principal fase do tratamento”.

Temas abordados
A palestra será dirigida conforme a solicitação, por exemplo: um grupo comunitário
nos convida para ministrar uma palestra para jovens, logo o conteúdo será voltado
para tal público, já no caso de uma empresa no caso de CIPAT´S, o material será de
um conteúdo especifico para o evento, no caso de um Grupo religioso onde se
encontram muitas famílias, é outro conteúdo. Também este material pode até ser
disponibilizado para os órgãos que nos convidarem para as palestras. O tempo de
duração varia de 60 a 120 minutos cada palestra.

Grupo de Apoio
A essência dos fenômenos grupais é a mesma em qualquer tipo de grupo, o que
determina as diferenças é a finalidade a que se propõe. O Grupo de Apoio visa operar
uma forma de socialização, porém cabendo aqui um campo específico chamado grupo de
reflexão onde a ideologia é o “aprender a aprender”. Os integrantes aprendem a pensar,
observar e escutar, relacionando suas opiniões com as dos outros integrantes,
percebendo que os outros pensam diferente, formulando hipóteses. É uma modalidade
de grupo que se comporta como uma galeria de espelhos, onde cada um pode refletir-se
de forma especular e vice-versa. Um dos objetivos da abordagem em grupo é tratar como
o indivíduo se relaciona no social, outro seria tratar sua reinserção social e a reeducação”.

Material necessário
Os materiais necessários para execução das palestras são:
Projetor ou TV de Led e caixas de som, se caso o local não possuir estaremos
levando nosso projetor portátil.

O TRATAMENTO CONSISTE EM:
 Tratar o alcoolismo e dependência química em todas as suas variáveis
 Doenças relacionadas, autoestima, comprometimento da atividade cerebral e outras.
 Resgatar a saúde psíquica e emocional
 Reestruturação de sua vida, adotando novos hábitos, saudáveis e produtivos
 Criar relações sociais estáveis
 Composto por três fases
 Principal objetivo conscientizar, disciplinar e reabilitar os residentes.

Quanto é o Custo desse Evento?
Cada palestra tem sim seus custos, mas como se trata de uma Comunidade
terapêutica, nós trabalhamos com doações de alimentos, e também doações em
dinheiro onde tudo o que é arrecadado é assim utilizado para manutenção,
alimentação e no tratamento de pessoas afinal, somos uma casa filantrópica sem
fins lucrativos e atendemos muitas pessoas que não possuem condições financeira
e por muitas vezes nem a família; muitos que já passaram pela casa estavam em condições de morador de rua e, por
sua vez, vivendo a problemática da droga ou do álcool, sendo assim encaminhados para nossa comunidade onde
receberam o tratamento gratuitamente.

Há vida após as drogas. Com muita força de vontade, fé em Deus e
apoio da família, todos podem renascer para uma nova vida e
deixar para traz todo sofrimento e dor. Renascer, recomeçar,
retomar a paz em sociedade. "Necessário é nascer de novo”
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