
NOSSA VISÃO

Uma Irlanda que apoie todos aqueles que se 
encontrem marginalizados e defenda seus direitos de 
estarem plenamente incluídos na sociedade.
 

NOSSA MISSÃO

A Peter McVerry Trust tem o compromisso de reduzir 
o número de desabrigados e os danos causados pela 
desvantagem social e pelo abuso de drogas. A Peter 
McVerry Trust oferece serviços com baixa exigência de 
entrada, principalmente para jovens com necessidades 
complexas, apresentando caminhos para que seja possível 
sair da situação de rua pautados pelos princípios do 
modelo Housing First e inseridos em uma estrutura baseada 
na igualdade de oportunidades, dignidade e respeito.

SERVIÇOS DE  
INFORMAÇÃO E 

ACONSELHAMENTO
FOLHETO INFORMATIVO

OUTRAS INFORMAÇÕES
Peter McVerry Trust, 

29 Mountjoy Square, Dublin 1, D01 C2N4.

Tel: +353 (0)1 823 0776
E-mail: info@pmvtrust.ie

www.pmvtrust.ie

CRN: 20015282 CHY: 7256 CLG: 98934



O CENTRO DE INFORMAÇÕES E 
ACONSELHAMENTO PETER MCVERRY 
ESTÁ LOCALIZADO NO CENTRO DE 
DUBLIN. 

O serviço inclui um espaço de socialização 
para jovens, uma equipe de engajamento, 
aconselhamento habitacional e serviços de 
tratamento de toxicodependência. 

COMO PODEMOS AJUDAR?

-  Oferecemos Suporte Clínico no local e a visita de um 

       médico todas as quartas-feiras das 10h às 14h

-  Inscrições e registros de pessoas em situação de 

       desabrigadas junto às autoridades locais

-  Apoio à Toxicodependência (incluindo Programas de   
 Estabilização) 

-  Apoio à Redução de Danos 

-  Apoio a migrantes (incluindo inscrições no INIs e GNIB)

-  Apoio à comunidade local (direcionamento, advocacia e 

       indicações) 

-  Apoio aos trabalhadores essenciais

-  Serviços de informação e aconselhamento

-  Questões legais

-  Aconselhamento orçamentário e sobre o direito à 

       assistência social  

-  Envolvimento assertivo com os desabrigados e   
 pessoas com necessidades complexas 

-  Apoio intensivo a pessoas com necessidades complexas

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a sexta-feira
9h às 17h

ENTRE EM CONTATO 

E-mail: referrals@pmvtrust.ie
Telefone: 01 658 4721

Emma Buckley
Gerente
Celular: 087 711 8675

ONDE NOS ENCONTRAR: 
PETER McVERRY TRUST
12/13 Berkeley Street
Dublin 7
Código postal (Eircode): D07 PV4Y


