منظمة "ساميت" لبرامج السكن والتوعية
(Summit Housing & Outreach
)” Programs “SHOPهي منظمة خيرية تقدم
مجموعة منوعة من خدمات السكن والعالج وإدارة
الحاالت لألفراد الذين يحتاجون دعم الصحة العقلية
في منطقة هالتون .تدار منظمة  SHOPمن قبل
مجلس إدارة من المتطوعين .تحصل منظمة
 SHOPعلى تمويلها بصورة أساسية من وزارة
الصحة والرعاية طويلة األجل وشبكة اإلدماج
الصحي المحلي ( )LHINفي ميسيسوغا هالتون.

البرامج
يوفر برنامج إدارة الحاالت خدمات دعم وتوعية
داعمة ومرنة لألفراد الذين تم تشخيص حالتهم على
أنهم مصابون بمرض عقلي خطير ،وذلك بهدف
تعزيز العافية والعيش المستقل .ومن خالل إدارة
حاالت معتدلة إلى مكثفة قائمة على المجتمع
المحلي ،يوفر األخصائيون الدعم للتأكد من تعظيم
حقوق الفرد وكرامته واستقالله.
فريق العالج المجتمعي الحازم ( )ACTTهو فريق
متعدد التخصصات يقدم الخدمات لألشخاص الذين
تزيد أعمارهم عن  18سنة والذين يعانون من
أمراض عقلية مثل الشيزوفرينيا (االنفصام العقلي)
واالضطراب العاطفي ثنائي القطب واالضطراب
الفصامي العاطفي .البرنامج مصمم لألفراد الذين
يتطلبون خدمات متابعة مكثفة تقدم في مجتمعهم
المحلي.

برنامج البيوت ( )HOMESهو شراكة مجتمعية
توفر سكنًا داع ًما مدعو ًما للبالغين الذين تم
تشخيصهم على أنهم مصابون بمرض عقلي
خطير والذين هم بال مأوى أو معرضون ألن
يصبحوا بال مأوى .ومنظمة "ساميت" هي الوكالة
الرئيسة في شراكة مع مستشفى جوزيف برانت
ميمولاير وبرنامج  ADAPTوبرنامج الدعم
والسكن في هالتون وبرنامج الصحة العقلية في
نورث هالتون.
البرنامج السكني يوفر أربع بيئات سكنية مع دعم
مخصص من موظفين يوفر خيارات سكنية داعمة
أكبر لألفراد الذين يودون تعزيز المهارات الالزمة
للعيش المستقل.
برنامج السكن المدعوم يوفر شققًا سكنية قائمة
على أساس الدخل في هالتون مع دعم إدارة
حاالت.
أوال يركز ً
برنامج السكن ً
أوال على نقل األشخاص
الذين يعيشون في تشرد مزمن إلى سكن مستقل
ودائم ومن ثم توفير أشكال دعم وخدمات إضافية
مثل خدمات الصحة البدنية والعقلية والتعليم
والتوظيف وتعاطي المخدرات والروابط
المجتمعية.

صا ترفيهية
برنامج صحتنا وعافيتنا يوفر فر ً
بما في ذلك مجموعة منوعة من األنشطة
الترفيهية لمستهلكي خدمات الصحة العقلية.
ونحن نوفر مكانًا آمنًا مع برامج يقودها فريق
من المتطوعين المكرسين ،كثيرون منهم هم
أنفسهم من النظراء.

دعم النظير يستطيع األشخاص الذين لديهم
دورا ها ًما في
خبرات فعلية عاشوها أن يلعبوا ً
مساعدة اآلخرين في تحقيق التعافي من
مشاكل الصحة العقلية واإلدمان .يعزز دعم
النظير األمل في أن يكون التعافي ممكنًا وفي
نفس الوقت يعزز مهارات التعامل مع
األعراض وإدارتها ويشجع على استخدام
أشكال الدعم الطبيعية ويعزز مهارات العيش
المجتمعية.
برنامج مجموعات يوفر فرصة للتحدث
عالنية وصراحة عن مشاعرك في بيئة آمنة
وداعمة .توفر منظمة  SHOPعددًا من
المجموعات الداعمة والتعليمية والعالجية
والترفيهية.

برنامج التغذية واالزدهار ( Nourish and
 )Flourishيوفر مقاربة شاملة لتعزيز األمن والوصول
الغذائي ومعلومات التغذية وبناء المهارات الحياتية والدمج
االجتماعي ومحو األمية الغذائية والعافية المحسنة وتعزيز
الصحة الجسمانية والعقلية في المجتمع المحلي من خالل
ثالثة مكونات :المطابخ المجتمعية/مجموعات الطهي
والحدائق المجتمعية ومراكز وبنوك الطعام المجتمعية.

info@summit-housing.ca
www.summit-housing.ca
عنوان المراسالت للمكتب
الرئيسي

إسكان مكافحة االتجار بالبشر ،بالتعاون مع  SAVISفي
هالتون ،إليزابيث فراي ومنطقة هالتون وروك ،يسعد منظمة
 SHOPأن تكون وكالة السكن لمبادرة مكافحة االتجار بالبشر
في هالتون .وحيث أنها مبنية على أساس نموذج دعم يركز على
العميل ،تتاح خدمات الدعم والدعوة ومجموعة منوعة من
خدمات السكن للناجين من االتجار بالبشر.

مكتب أوكفيل
871 Equestrian Court, Unit 7
Oakville, Ontario L6L 6L7
هاتف905-847-3206 :
فاكس905-847-2959 :
مكتب بيرلنجتون
760 Brant Street, suite 405A
Burlington, Ontario L7R 4B7
هاتف905-333-4814 :
فاكس905-333-6782 :
مكتب ميلتون
917 Nipissing Road, Unit #2
Milton, Ontario L9T 5E3
هاتف905-333-4814 :
فاكس905-333-6782 :

اآلراء المعبر عنها في هذا المنشور هي آراء منظمة  SHOPوال
تعكس بالضرورة آراء شبكة  LHINأو حكومة أونتاريو.

مكتب آكتون
294-298 Queen Street
Acton, Ontario L7J 1P9
هاتف519-853-1466 :
فاكس519-853-5343 :

Arabic

رقم التسجيل الخيري:
RR0001108050755

"ملتزمة بتوفير خدمات تركز على
العميل"

رؤيتنا
"شركاء في توفير جودة حياة أفضل لألشخاص الذين
نخدمهم".

مهمتنا
"القيادة في السكن الداعم وإدارة الحاالت والدعوة الممنهجة
لألشخاص المصابين بأمراض عقلية خطيرة".

