Drogas, uma calamidade dentro de casa
Escrito por Paulo Santos

O que você entende quando diz ou ouve o tempo todo: "droga!"?

Calamidades, desastres e fatalidades, não acontecem apenas na natureza, causadas por
fenômenos de ordem natural!
O sistema governamental inteligentemente pode dar a previsão, mas prevenir-se contra a
força da natureza é quase impossível!
Mas existe a "força natural da solidariedade" entre as pessoas que, unidas, encontram alívio,
apoio, assistência, cura, criam elos fortes, nascem novas amizades, acontece o
arrependimento e o perdão entre as pessoas, e então por último, vem a(s) solução(ões), cheias
de aprendizados!
"Calamidades", "desastres" e "fatalidades", também podem acontecer, e em alguns casos,
estão acontecendo neste exato momento dentro de sua casa com seus familiares, parentes e
outros entes queridos, com seus vizinhos, com sua comunidade, dentro da igreja, do seu local
de trabalho, na sua sociedade onde você vive!
Duas calamidades que vêm assolando a população nos dias atuais dentro de casa são:

1) Dependência química,
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2) Conflitos de relacionamentos,
Para ajudar as pessoas vítimas destes dois grandes males, a Ordem dos Agentes da az
(Oapaz) implantou e já está em funcionamento os serviços de terapia prestados por um
profissional com mais de 10 anos de experiência nestas áreas. O atendimento será online e
presencial.

Conheça mais detalhes sobre estas duas drogas e a forma de combatê-las assistindo a uma
palestra dinâmica e interativa em ambiente virtual.

Tema: ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
* Com certificado de participação e sistema de créditos das horas participadas
** Estude e capacite-se no conforto de seu lar através da internet.
PÚBLICO ALVO:
A) Amigos, colegas, conhecidos, cônjuges, vizinhos, familiares do dependentes químico..
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B) Agremiações, associações, centros / grêmios acadêmicos, conselhos comunitários e/ou
conselhos eclesiais, conselhos escolares - faculdades - universitários, conselhos municipais,
grupos de ajuda mútua, entidades, institutos, intuições,
C) Aconselhadores
D) Agentes de Ação, Educação e Proteção Social
E) Agentes Multiplicadores e Promotores em Recursos Humanos para Prevenção ao uso
abusivo de Drogas Ilícitas e outros Vícios
F) Comunicadores Sociais Formadores de Opinião das Relações Sociais
G) Comunidades terapêuticas e/ou centros / núcleos ministeriais de acolhida, apoio, atenção e
atendimento, encaminhamentos, reinserção familiar, reinserção profissional, reinserção social,
de dependentes químicos e seus familiares e tratamento em regime aberto (tratamento
comunitário) e regime fechado (internação)
H) Equipes interprofissionais e multiprofissionais (área da saúde pública e privada)
I) Conselheiros, monitores, voluntários (contratados)
J) Líderes comunitários e sociais e lideranças religiosas
K) Lideranças de movimentos sociais (sociedade civil e sociedade civil organizada) organizações governamentais, organizações-não-governamentais (ONG's e OSCIP's).
L) Prefeituras municipais: departamentos, gabinetes, repartições, secretarias municipais.
CAPACITAÇÃO e formação (correlata, contínua, reciclagens – polivalência, seqüencial) com
vivências e treinamentos - direcionamento administrativo com recursos humanos e recursos
práticos de abordagens, aplicativos e técnicas terapêuticas:
* Liderança e gestão de pessoas,
* Manutenção,
* Orientação
* Suporte (on-line / on-net - ambiente virtual) e presencial
* Terapia comunitária (formação e prática)
1) coordenação,
2) diretoria,
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3) dirigentes,
4) mantenedores
5) agentes de abordagens a dependentes químicos em situação de rua e vulnerabilidade
social.
6) agentes de proteção social
7) agentes “visitadores” de ambientes familiar de “dependentes químicos”
8) benfeitores,
9) conselheiros em dependência química (externos e internos
10) educadores sociais,
11) monitores, supervisores, voluntários de/em/sobre “dependência química” droga adicção
(externos e internos)
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