	
  

Nasza Oferta
Ośrodek New Life Center
Fundacja Bread of Life

Fundacja Bread of Life jest niedochodową, ponadwyznaniową organizacją
chrześcijańską z siedzibą w Długiej Goślinie (gmina Murowana Goślina, powiat
poznański).
Działalność Fundacji Bread of Life na terenie Wielkopolski trwa nieprzerwanie
od 2001 roku.
Misją Fundacji jest pomaganie, wspieranie oraz aktywizowanie osób, które z
różnych powodów znajdują się w trudnej życiowej sytuacji przez co nie są w stanie
samodzielnie powrócić do społeczeństwa i normalnego zdrowego stylu życia.
Pragnienie i determinacja niesienia pomocy innym sprawia, że nasza organizacja
systematycznie rozwija swoją działalność.
Naszym staraniem jest prowadzenie wielu akcji pomocowych na rzecz dzieci i
dorosłych, osób uzależnionych od różnych środków psychoaktywnych, bezdomnych i
ubogich. Aktualnie działamy na terenie Polski (Poznań, Kalisz, Gniezno, Rzeszów
oraz gmina Murowana Goślina), mając w planach rozszerzenie naszej działalności
na inne miejsca w naszym kraju. Ponadto posiadamy, również oddziały Fundacji w
Mołdawii i Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Ośrodek New Life Center (NLC) położony jest 30 km na północ od Poznania w
gminie Murowana Goślina. Nadrzędnym celem Ośrodka jest przeciwdziałanie
szeroko rozumianemu wykluczeniu społecznemu, poprzez terapię wzmacniania
osoby.
W ramach programu niesiona jest niezbędna pomoc bezdomnym i
uzależnionym mężczyznom (wiek 16-65 lat).
Ośrodek New Life Center jest placówką odpłatną: koszt pobytu to 25 zł za
dobę.
Płatność:
Konto bankowe: 77 1090 1346 0000 0001 1420 0507,
tytułem: Opłata za pobyt w NLC.
Kontakt:
-

Dyrektor Marcin Łukaszuk (tel. 604 99 11 00, mail: marcin@bradoflife.pl)
Ośrodek New Life Center, Długa Goślina 1, 62-095 Murowana Goślina
Tel. 791 990 335
www.breadoflife.pl
Fundacja Bread of Life
Ośrodek New Life Center
Długa Goślina 1, 62-095 Murowana Goślina
tel. +48 (61) 892-14-11, kom. 791990335
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Oferta New Life Center:
1.
2.
3.
4.
5.

14-15 miejsc noclegowych.
Trzy posiłki dziennie.
Odzież i środki higieny osobistej.
Indywidualny Program Edukacyjny podzielony na 3 etapy.
Terapia grupowa „Wreszcie żyć” w oparciu o program 12 kroków
zaadaptowany do potrzeb Ośrodka NLC.
6. Psychoterapia integratywna (indywidualna i grupowa) w podejściu
chrześcijańskim.
7. Poranne i wieczorne studium biblijne.
8. Terapia zajęciowa tzw. ergoterapia.
9. Wsparcie psychologiczne.
10. Wsparcie medyczne.
11. Wsparcie socjalne.
12. Wsparcie duchowe.
13. Każdy uczestnik programu uczestniczy w społecznej integracji z lokalną
wspólnotą. Związana jest ona z uczestnictwem w projektach lokalnych,
takich jak dystrybucja żywności w ramach współpracy z OPS Murowana
Goślina, Poznań i Mieleszyn, inicjatywy charytatywne i okolicznościowe,
projekty gminne takie jak Projekt „Sąsiedzka pomoc”, oraz pomoc
indywidualna.
14. Pierwszy etap terapii trwa 3 miesiące.
15. Drugi etap terapii trwa 3 miesiące.
16. Trzeci etap terapii trwa 6 miesięcy.
17. Podjęcie pracy zawodowej przez każdego uczestnika programu (warunek
zdolność do pracy) na trzecim etapie programu.
18. Współpraca uczestnika z kadrą Ośrodka odbywa się na podstawie
rocznego spisanego kontraktu.
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