Objetivo
a vida saudável e digna,
Proporcionar condições para um
ool e drogas, seus familiares
auxiliando os dependentes de álc
o
lhor maneira possível o caminh
e comunidade a trilharem da me
para a recuperação.

VOCÊ NÃO ESTÁ
MAIS SOZINHO.
O que é
iniciativa do Governo
O Programa Recomeço é uma
e promove ações voltadas
do Estado de São Paulo, qu
s com problemas
ao cuidado integral dos indivíduo
drogas, incluindo seus
relacionados ao uso de álcool e
familiares e comunidade.
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Conheça o programa
dependentes de álcool e
O Programa pretende ajudar os
.
as as fases da sua recuperação
drogas e seus familiares em tod
de atuação:
O trabalho se dá em cinco eixos
1. Prevenção
2. Tratamento
ção profissional, abrangendo
3.	Reinserção social e qualifica
atenção familiar e comunitária
ritórios identificados como
4.	Apoio à requalificação de ter
as psicoativas.
locais de consumo de substânci
5.	Acesso a Justiça e Cidadania
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AÇÕES DO RECOMEÇO
•	Recomeço Família: estratégia para resgate e
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

residenciais e foco na reinserção social, resgate do vínculo
familiar e atividades de inclusão social.

•	Abordagens de Rua: ações de saúde e assistência
social.

•	Casa de Passagem: acolhimento institucional na reinserção ao
usuário de substância psicoativa.

•	Unidade Helvétia: Centro de Convivência – grupos
de motivação para tratamento entre os usuários nas
comunidades (apenas na Capital).

•	República/Moradia Assistida: moradia ao morador de rua,
livre do consumo de álcool e drogas.

•	Cratod – Centro de Referência em Álcool, Tabaco
e Outras Drogas: apoio psicossocial para o paciente
durante todo o processo de tratamento.
• U
 rgência Recomeço – Unidade Cratod: avaliação
clínica e psiquiátrica a pessoas com problemas agudos
relacionados a álcool e drogas (apenas na Capital).
•	Internação Breve: internação de curta permanência.

•	Grupo de Ajuda Mútua (AA, NA e Amor Exigente): apoio e
orientação durante o processo de recuperação.
•	Via Rápida Emprego: cursos de qualificação profissional ao
usuário de substâncias psicoativas vinculados às redes de
serviço do Programa Recomeço.
• C
 apacitações de Profissionais: aquisição ou retomada do
dependente ao mercado de trabalho.

•	Busca Ativa: serviço móvel de visitas domiciliares aos
usuários de substâncias psicoativas.

•	Selo Parceiros Recomeço: reconhecimento a organizações
públicas e privadas que promovem ações de inclusão e
cidadania aos usuários de substâncias psicoativas.

•	Comunidades Terapêuticas: ambiente de proteção aos
usuários de substâncias psicoativas, com características

•	Plantão Jurídico: é um serviço prestado para garantir acesso
à justiça na questão de documentação ou violação de direitos.

COMO OBTER ATENDIMENTO:
Para mais informações, acesse:

www.programarecomeco.sp.gov.br
/programarecomeco
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@Prog_recomeco

DISQUE RECOMEÇO: 0800 227 2863
ATENDIMENTO: segunda a segunda, das 8 às 18h
faleconosco@desenvolvimentosocial.sp.gov.br
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