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Център за възстановяване и ресоциализация

Green valley
Социално-психологичен частен център

Green valley е първия в България по рода си социалнопсихологичен частен център от преходен тип за възстановяване
и ресоциализация.
Социално-психологичен частен център предлага социално,
психологично и терапевтично обслужване както за клиенти от
всички региони на страната така и за клиенти от чужбина с
психични проблеми в това число и хранителни разстройства.
Частният център предлага на засегнати хора помощ при справянето
с техните психични проблеми, за да придобият отново умения,
които да им дадат възможност за в значителна степен
самоопределящ живот и участие в обществото.

Концепция
Един от акцентите на нашата работа е превенция на психичните
разстройства. При нас можете да намерите помощ при справяне с Вашите
проблеми преди те да се задълбочат и прерастнат в заболяване.
Друг акцент на целите при нашата работа със засегнатите лица са да се
разработи и създаде възможно най-самостоятелен начин на живот при
по-високо качество и удовлетвореност. Изучаване на създаването и
структурирането на лични, социални контакти и тяхното затвърждаване.
Подготовка за интеграцията в целесъобразна дневна структура, която ще
даде възможност на клиентите да продължът своята трудова дейност,
образование и да се чувстват пълноценни.

Нашите услуги
Засегнатите лица имат възможност да живеят при стационарни
условия в центъра
от преходен тип и да използват нашите
предложения за възстановяване и ресоциализация. Преходът към
работа и обитаване на центъра може да се осъществи гъвкаво, на
отделни стъпки.
Лица с психични проблеми, които живеят в собствено жилище или при
членове на семейството си, имат възможност да участват през деня при
амбулаторни условия в нашите възстановителни мерки.
Нашия център също така пледлага и свободен прием на кабинет,
консултации и различни видове терапии на клиенти нуждаещи се от
помощ срещу финасиране от тяхна страна.
Нашите услуги се ориентират към индивидуалните потребности на
отделния човек. Мерките са ориентирани към това, за засегнатите лица
да се постигне най-висока степен на независимост и участие във
всички аспекти на живота и преподаването на всички умения.

Хотелска услуга състояща се от 27 стаи от които:
Единични стаи с душ и тоалетна
Стаи с две легла с душ и тоалетна
Зона за престой и посетители с телевизор и видео
Столова за хранене на клиентите
Стаи за почивка за клиенти при стационарни условия
Помещения за провеждане на терапии
Компютърна зала
Две мултифункционални помещения
Гимнастически салон
Конферентна зала
Кафетерия
Парк 17 декара

Центърът разполага с терапевтичен мултипрофесионалн екип, който
работи съвместно със засегнатите лица върху техните индивидуални
потребности и цели.
Идентифициране на наличните ресурси
Развитие на стратегии за разрешаване на проблеми
Развитие на перспективи
Разработване на частични цели в обозрим период от време
Придържане към препоръчания курс на лечение
Тренинг на базови способности за обитаване на жилище,
домакинство и работа
Изграждане на социални компетентности
Дневна структура
Структуриране на свободното време.
Самоуправление
Профилактично здравеопазване
Развитие на качество на живот
Центърът разполага с мултипрофесионалн екип за провеждане на
културни мероприятия, екскурзии и други развлекателни програми
извън територията центъра, което дава възможност на клиентите да
са най-близо до реалния живот с цел интегриране.

мултифункционално помещение
Прием
Целева група
Ние сме компетентни за жени и мъже с психиатрични
проблеми, които повече не се нуждаят от болнично
лечение, но поради естеството на тяхното разстройство
имат по-голяма необходимост от възстановяване и
ресоциализация, където в никое друго заведение от
мрежата за психиатрично обслуждаве не се предлагат този
вид грижи и услуги на територията на страната.
Нашата оферта е насочена към лица с психози, неврози и
личностови разстройства, както и такива с реакция от
тежък стрес разстройства в адаптацията .
Не се приемат хора, които все още не са навършили
осемнадесетгодишна възраст, хора с интелектуални
затруднения, хора, при които първично е налице
заболяване, свързано с пристрастеност към психоактивни
вещества и хора, които се нуждаят от чужда помощ, кото
възрастовата граница за прием на клиенти е до 45 години.

Процедура по приемане на клиенти:
Процедурата по приема включва предварително интервю след
представяне на актуалната епикриза с клиентите, евентуално с
придружаващо лице или родители и мултипрофесионален екип
на центъра, компетентен по приема на клиенти.
Като се вземат предвид биографичното и професионално
развитие и досегашното протичане на заболяването се изясняват
индивидуалните предпоставки за приемането в преходния
център.
Приемането на клиентите се осъществява след одобрението на
мултипрофесионален екип на центъра.
Продължителност на престоя е в зависимост от индивидуалните
нужди и потребности на всеки отделен клиент необходими за
неговато възстановяване и ресоциализация.
Финансови взаимоотношения
Разходите на всеки клиент по предоставянето на грижи в частния
преходен център се поемат лично от клиента.

