
Een non-profit maatschappelijke organisatie 
sociale dienst van de westelijke regio van 

Rusland 
“De woestijn zal bloeien als een roos" 
Onder auspiciën van het ministerie van 

Missionary "sociale dienst" van de West-
Rusland unie

Tula regio. Shchekinsky District, MO Golovenkovskoe, p 
Maisky, 18, 18A

Registratienummer 1037100070017
Tel. 8-903-037-49-29, 8-910-553-21-57

E-mail: alfa-aleksin@yandex.ru
Contact: Fedotov Nikolai



vertegenwoordigt

Ontwerp
bouw van een revalidatiecentrum 

voor werkzaamheden ten behoeve 
van de aanpassing van personen 

vrijgelaten uit gevangenschap, alcohol
-en drugsverslaafden



Doelstellingen:

• sociale dienst en zendingswerk
• evangelische opvoeding en de opleiding van personen in 

hechtenis, ex-gedetineerden, verslaafden, ouderen en 
gehandicapten

• schepping en de bijdrage aan de rehabilitatie centra voor 
gedetineerden, ex-gedetineerden en verslaafden, gehandicapten 
en ouderen, opvanghuizen voor wezen, enz

• geestelijke en morele opvoeding van de burgers op basis van de 
christelijke moraal

• uitvoering liefdadigheid
• bijdragen aan de heropleving en goedkeuring in de samenleving 

van de beginselen van de christelijke liefdadigheid en filantropie 
door te werken in de sociale diensten voor de armen



Kenmerken van het perceel? 
Adres: Tula regio. Shchekinsky Wijk, MO Golovenkovskoe, p Maisky, 18, 18A

Locatie: De dichtstbijzijnde stad: stad Schekino, Tula Oblast - 1,3 km 
Verkeersbereikbaarheid: De route Moskou-Simferopol M 2 - 0,7 km 

Spoorlijn zuiden richting van de Moskou-Simferopol - 1,3 km



Dit bouwgebied van het rehabilitatie centrum - 3000 m 2 (is eigendom  van de 
organisatie).  Voor de agrarische behoeften van de rehabilitatiecentrum is een 
extra perceel van 5000 m2  gehuurd.
Op de bouwplaats staat een huis (bouwjaar 1963) 
№ 18 tot 59, 1 m2 van het totale areaal



Kenmerken van een nieuw 
gebouw

Totale oppervlakte 
gebouw: 140 m2 
(14,2 x 10,1 m2)
Verdiepingen: 4 
verdiepingen (inclusief 
souterrain)
Leefruimte: 280 m2
Mogelijkheid tot verblijf 
tot 30 personen
Start van bouw: 
juli 2009
Op de foto: de fundering 
van het gebouw



De bouw wordt uitgevoerd met de actieve deelname door rehabilitanten. 
In het kader van zelf-financiering, te zorgen voor voedsel, bewaking van het 
rehabilitatiecentrum, plannen te organiseren voor tuinieren, pluimvee, enz.  

Daarnaast zijn bij de organisatie van de geplande bouw rehabilitanten betrokken.



Montage van de 1e verdieping



Project van het gebouw rehab centrum in het dorp
van Maisky, Tula regio



Deelname aan het opbouwen door vrijwilligers.
Foto: Mazunov Anatoly, die in 2009 85 jaar werd.



Geestelijke lezingen en voordrachten over een gezonde levensstijl, 
bezoek aan de bouw van leiders van de christelijke kerken. Op de foto 

een zendeling uit Tadzjikistan: Sergei PopoB.



Al tijdens de bouwperiode is er geestelijk en educatief werk met 
rehabilitanten: een gezamenlijk gebed, Bijbelstudie, films kijken over 

geestelijke onderwerpen.



Montage van de 2 verdiepingen



Met de deelname van rehablilitanten biedt de 
organisatie sinds 2001, geestelijke en materiële bijstand 
aan de 2-m weeshuizen in het dorp Obidimo (directeur 

weeshuis Tolordava TN) en het dorp van Noord-
Ageevske (directeur Khalturin VI) 

in de Tula regio



Wij leren door het uitwisselen van ervaringen met andere rehabilitatie 
centra: in de steden van Perm, Kjachta (Buryat Republiek), Surgut.  Op 
de foto: het gebouw van het Perm rehabilitatiecentrum, bijeenkomst.



Met Gods hulp hebben we dit gebouw voltooid, en het dak geplaatst. 
Het interieur is nu aan de beurt en de aanleg van communicatie, en 
waterleiding.   De centrale gas leiding ligt op 58 m van het huis, de 

centrale waterleiding op 50 m.  
Als het materiaal beschikbaar is, is de geplande oplevering van het 

gebouw in augustus 2010.



Vanaf juli 2009, sinds het Perm rehabilitatiecentrum actief is, hebben 
meer dan 500 personen deel genomen aan het programma, van wie 97 

mensen zijn gestopt met het gebruik van drugs en actieve 
medewerkers werden in het rehab centrum.  

Op de foto: bezoek rehab centrum in de stad Lys'va Perm regio.



In de toekomst
 Organisatie van rehabilitatie centra 

in de steden van Voronezh, 
Ostasjkov 

(Tver regio)
Wij accepteren de hulp van allen 

voor wie het lot van een 
medemens niet onverschillig is


