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A Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány idén is megrendezi nyílt nappal
egybekötött Falunapját 2017. május 20-án, szombaton a Mőcsényhez tartozó Zsibriken.
Az Alapítvány több mint 25 éve foglalkozik a szenvedélybetegség kapcsán kialakult különböző
mentális károk terápiájával. A rehabilitációs intézeti kezelés tapasztalatai komoly szakmai
alapot szolgáltatnak a szenvedélybeteg családok sérüléseinek kezeléséhez, a korai, általános
prevencióhoz, illetve a szocializációs hátrányok mérsékléséhez.
Az Alapítvány Tolna megyében egyedülálló módon használja a kanadai Portage felépülési
modellt az iskolai egészségfejlesztésben, rehabilitációban, és a reszocializációs célú hidasi
Támogatott Lakhatásban.
A bonyhádi Jordán klubban minden hétköznap Orsós Anna szociálpolitikus szakember
foglalkozik a klubbot látogató fiatalokkal, gyerekekkel, valamint a hozzá forduló szülőkkel,
családtagokkal.
A KIMMTA KÁTÉ Kompetencia Alapú Egészségfejlesztés című programja három éve fut a
Tolna megyei iskolákban, köztük több bonyhádi középiskolában is.
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A hidasi, illetve zsibriki támogatott lakhatások több apartmanban, összesen 12 fő férfi
szenvedélybeteg önálló lakhatását és szociális-mentális támogatását képes biztosítani. A
lakhatás feltétele a teljes absztinencia és a munkavállalás, de már 3 hónap terápiában
eltöltött idő után lehetséges a jelentkezés.

A Falunapon bepillantás nyerhető a rehabilitációs program mindennapjaiba, felépülőben levő
lakóink saját felépülési történeteik alapján beszélgetnek az érdeklődőkkel, valamint találkozni
lehet a különböző munkaágak, ellátások képviselőivel, munkatársainkkal is.
A Falunapon az Intézet készül a szakmai programok mellett szabadidős elfoglaltságokkal is, a
lakók kézműves termékei, valamint a konyha házias jellegű fogásai is megvásárolhatók.
Családi programként vagy szakmai érdeklődőként is szeretettel várja az Alapítvány a
Falunapra látogatókat.

Szabó Judit
Zsibriki Drogterápiás Intézet
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