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Esta informação destina-se a que cidadãos
Toxicodependentes

O que é
Conjunto de serviços ou equipamentos sociais destinados ao apoio ao tratamento e reinserção social de pessoas toxicodependentes.
Existem 2 tipos de respostas:
• Equipa de Intervenção Direta
•Apartamento de Reinserção Social.

Pagamento dos serviços prestados
As pessoas toxicodependentes que beneficiam deste tipo de apoios pagam um valor pelo serviço prestado – comparticipação familiar – o qual é
calculado com base nos rendimentos da família.

Equipa de intervenção direta
Serviço constituído por unidades de intervenção junto da população toxicodependente, suas famílias e comunidades afetadas pela
toxicodependência.

Objetivos
• Fomentar a integração dos toxicodependentes em processos de recuperação, tratamento e reinserção social
•Despistar situações de risco
•Sensibilizar para a mudança de comportamentos e abandono da droga
•Incentivar a cooperação da família, nomeadamente, através da informação, da motivação, do apoio social, do encaminhamento, no processo de
recuperação e de reinserção social da pessoa toxicodependente
•Incentivar a cooperação de elementos exteriores à família e da proximidade da pessoa toxicodependente, através da motivação e da informação
no processo de recuperação e reinserção social.

Apartamento de reinserção social
Alojamento temporário para pessoas toxicodependentes que, após a saída de unidades de tratamento, de estabelecimento prisional, de centros
tutelares ou de outros estabelecimentos da área da justiça, tenham dificuldades de reintegração na família ou comunidade, na escola ou no
trabalho.

Objetivos
• Proporcionar alojamento temporário
•Satisfazer as necessidades básicas
•Promover a reinserção social, familiar, escolar e profissional
•Promover a autonomia pessoal e social.

Onde se dirigir para obter informações
Para obter informações sobre estes apoios sociais deve dirigir-se:
• Aos serviços de atendimento da Segurança Social da área da residência
•À instituição particular de solidariedade social que presta o apoio
•À Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Pode também consultar a listagem de respostas sociais existentes no site da Carta Social.
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