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Dozvíte se na koho a proč se obrátit, když Vám nebo Vašemu blízkému začne být těžko
A PROČ JE DŮLEŽITÉ PŘIJÍT VČAS.
Organizace a služby, které v Brně pomáhají lidem s psychickými potížemi, pořádají v rámci
Měsíce bláznovství workshop, kde se dozvíte podrobnější informace o možnostech
spolupráce v rámci včasné intervence, způsobu, jakým dané služby pracují a o jejich
zkušenostech z praxe.
Práh jižní Morava, z. ú. poskytujeme široký komplex služeb lidem s duševním onemocněním,
včetně lidí s potřebou časné intervence. Duševní nemoci začínají brzy a často znemožňují mladým
lidem studovat, pracovat a navazovat blízké vztahy. Rychlá odezva na začínající onemocnění může
zlepšit další prognózu průběhu duševní nemoci. V rámci přednášky se dozvíte, jak vám můžeme
pomoci.
Centrum Anabell, z. ú.: „Jsme jediná sociální služba v ČR, která nabízí podporu osobám
s poruchou příjmu potravy a jejich blízkým. Naše služby jsou bezplatné a nabízíme spolupráci
s odbornými poradci, psychoterapeuty, nutričními terapeuty i s dalšími klienty na skupinových
setkáních.“
Renadi, o. p. s.: Pomáháme zvládat potíže s pitím, závislostí na lécích, gamblingu a online sázení.
Dospělým, dětem od jedenácti let, rodinám, příbuzným a blízkým pomáháme znovu prožívat
běžné životní radosti. Stáváme se partnery našich klientů na cestě k jejich cíli – třeba k návratu do
běžného života. Poskytujeme bezpečí, diskrétnost a možnost sdílení strastí i radostí.
TERAPEUTICKÉ CENTRUM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI, Společnost Podané ruce, o.p.s. „Náš
ambulantní léčebný program je určen pro lidi, kteří hrají hazardní hry nebo sázejí, experimentují
nebo jsou závislí na drogách, alkoholu, lécích, a chtějí to změnit. Jsme tady i pro jejich partnery
a partnerky, rodiny a blízké osoby. Nabízíme individuální a skupinovou psychoterapii, rodinnou
terapii, adiktologické a psychologické poradenství, krizovou intervenci a dluhové poradenství.“
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