ZAVOD KARITAS SAMARIJAN
Skalniška cesta 1
5250 SOLKAN
Tel. : 05/330 02 34
Direktorica: Milena Bavcon

INFORMACIJE O PROGRAMU

PROGRAM

Davorina Petrinja – strokovna vodja,
univ. dipl. soc. delavka
040 980 464
Tomislav Pevec – laični terapevt
031 489 958
Marjan Drčar – laični terapevt
041 982 373

VRTNICA

e-mail: vrtnica.karitas@gmail.com

internetna stran: www.zavodsamarijan.si

SOCIALNA
REHABILITACIJA
OSEB S TEŽAVAMI
ZARADI ZASVOJENOSTI
Z ALKOHOLOM

Naslov programa
Vaš prostovoljni prispevek lahko
nakažete na

TRR: 24500-9004236045

ZAVOD KARITAS SAMARIJAN
PROGRAM VRTNICA
Markova cesta 38, Bertoki
6000 KOPER
(Prostori starega župnišča v Bertokih)

odprt pri Raiffeisen bank,

s pripisom »za VRTNICO«.
Dobrodošla je tudi drugačna pomoč – v
hrani, materialu, hrani za živali ipd.

Izdal: Zavod Karitas Samarijan
September 2010
Pripravila Davorina Petrinja

Stanovanjska skupnost
Pripravljalna stanovanjska skupnost se
nahaja v bližini Marezig.
Stanovanjska skupnost II. in III. se nahajata
v bližini Kopra.
Prvi uporabniki, ki so uspešno opravili
program, živijo v samostojnih nastanitvah
predvsem v Portorožu in okolici Kopra.

ZAVOD KARITAS
SAMARIJAN

O programu Vrtnica
– socialna rehabilitacija
oseb s težavami
zaradi zasvojenosti z alkoholom
Uporabnike, ki se samostojno in prostovoljno
odločijo, da bodo svoje življenje postavili na
nove temelje ter abstinirali od alkohola
vključimo v pripravljalno stanovanjsko
skupnost. Če je potrebno, nudimo tudi
pomoč pri razstrupitvi telesa.
Stanovanjske skupnosti vodijo in usmerjajo
strokovna delavka in sodelavka ter laična
terapevta.
Uporabniki pod vodstvom terapevta vodijo
gospodinjstvo, urejajo okolico hiše, skrbijo za
živali (ovce, koze, prašič, zajci…), pomagajo
in izvajajo razna vzdrževalna dela, obdelujejo
vrt, njivo ...

Časovni okvir vključenosti
Socialna
rehabilitacija
alkoholikov
v
programu Vrtnica traja najmanj dve leti. V
začetni fazi so uporabniki nastanjeni v
stanovanjski skupnosti v bližini Marezig.
Dolžni so se udeleževati vseh aktivnosti
programa - individualnih razgovorov,
sestankov
stanovanjske
skupnosti,
skupinskih srečanj vseh uporabnikov,
okupacijske delovne terapije. Po uvodnih 3

mesecih dobijo uporabniki pravico do
samostojnega izhoda.
Približno po 8 ali 9 mesecih vključenosti v
program uporabnike glede na posameznikov
napredek premestimo v stanovanjsko
skupnost II. faze.
Po najmanj 6 mesecih bivanja v II. stan.
skupnosti se preselijo v manjše stanovanjske
enote, ki si jih sami organizirajo.
Kasneje se uporabniki po sklenjenem
dogovoru v program vključujejo kot zunanji
uporabniki.
Na podlagi individualnega življenjskega
načrta vsakemu uporabniku nudimo pomoč
za prehod v samostojno življenje.

Komu je namenjen program?
Prednostna skupina so odvisniki od
alkohola, ki so hkrati brezdomci in osebe
brez urejenega socialnega statusa, ki nimajo
socialne mreže.
Sicer pa je program namenjen vsem:
- odvisnikom od alkohola v fazi odvisnosti,
- zdravljenim alkoholikom, ki ne uspejo
vzdrževati treznosti in ki želijo s pomočjo
programa vzpostaviti trezno življenje.

Cilji programa so:
- Vzpostavitev
popolne
abstinence
nudenjem različnih oblik pomoči
doživljenjska alkoholna vzdržnost;

z
in

- Opolnomočenje uporabnikov z nudenjem
osebne, psihološke in socialne podpore;
- Izgradnja pozitivne samopodobe;
- Skupinsko urejanje lastnega zdravljenja ob
vzgledu, izkušnjah in pomoči tistih, ki
abstinirajo že dalj časa.
- Osmislitev življenja, pridobivanje socialnih
veščin in delovne sposobnosti in navad;
- Pomoč pri urejanju odnosov z matično
družino, otroki;
- Pri nudenju pomoči uporabnikom
povezovanje laične terapije in socialnodelavskega pristopa;
- Informiranje javnosti o problematiki
alkoholizma in posledicah, ki jih le ta pusti
na zdravju posameznika, njegovih
družinskih odnosih in socialni mreži;
- Sodelovanje v mreži z javnimi in
nevladnimi organizacijami, ki
uporabnikom nudijo storitve in pomoč.

Kdo financira program?
1. Uporabniki delno prispevajo za stroške
bivanja in prehrane,
2. Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve,
3. FIHO,
4. Občina Piran in Zavod za zaposlovanje –
javno delo,
5. Škofijska karitas Koper,
6. Občine: Koper, Piran,
7. Drugi dobrotniki.

