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Bevezetés
Kedves Ügyelőtársak!
Az ősz minden évben a konferenciák időszaka is. Megfogadtam, hogy igyekszem
azokról a programokról beszámolni, amelyeken részt vettem, de most alaposan
lemaradtam, hiszen számszerűleg októberben-novemberben négy konferencián és
egy előadáson voltam, de most mindössze csak kettőről tudok számot adni. De „ami
késik, nem nyúlik”, ahogy a bölcs Laár pour L’art mondja…
A stábunk „házatáján” a helyzet az, hogy nem panaszkodhatunk: az utóbbi hetekben
jó néhány komoly krízishívás talált meg bennünket, s a helytállásunk eddig töretlen.
Bár benne lenni nem könnyű, sok kétséggel, önreflexióval jár, de ez is egy tanulási
folyamat. Éppen ezért úgy érzem, a stábfoglalkozásokat novemberben lesz mivel
megtölteni.

Szép ősziből télre áttűnő napokat és…

Jó ügyeleteket!

Debrecen, 2004. november 4.

Rénes László

november
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Beszámoló konferenciáról

Nagy örömömre szolgált, hogy annyian kérdeztétek, milyen volt Békéscsabán az
országos találkozó. Nos, azóta már stábon beszámoltunk az élményeinkről, de azért
néhány leírt szót megérdemelnek a szakmai előadások. Teljességre nem törekedhetek,
csak röviden vázolnám a két előadó gondolataiból azokat, amelyek számomra
megmaradtak. Előre bocsátom, nagyon jó szakmai előadásokat hallhattunk, amiket
lehetetlen is lenne tömören visszaadni.

Bakó Tihamér előadásában fontos volt az a tény, hogy a hívót a kríziséből gyorsan ki
kell hozni, de ez a krízisintervenció csapdája is, hiszen kellene időt hagyni mindenre.
A krízisintervenció alatt általában még nem kezdődik el a krízis feldolgozása. Tudjuk
jól, idő kell a veszteségek feldolgozására, idő kell a „gyászra”. A krízis az én
integrációs zavara. A traumában az érzékeny, a kiszolgáltatottabb, s a domináns
érzések kezdik uralni a személyiséget. Megszűnik az összhang, ekkor az energiánknak
csak egy kis hányadát tudjuk felhasználni.
Az agressziókezelésnél Bakó kiemelte, hogy ez fontos feladata a segítőnek. Az
ideológia és a gyakorlat között különbségek vannak. E miatt gyakorta fordul elő a
passzívagresszió: elnyomjuk a direkt agressziót, mert ezt nekünk nem szabad, nem
„illik”. Az agressziót „explicite” kell kezelni, meg kell élni, tudatosítani kell, az
érzéséket kimondani, hogy ne az elhárítás szintjén jelenjen meg, hanem a fejlődésünket
szolgálja.

Lajkó Károly az agresszió kezeléséről bővebben beszélt. Létezik rejtett agresszió,
ilyen pl. az igazság keresése, s az igazság „birtoklásának” a meggyőződése igazi
agresszióvá válhat.
Az agressziókezelés függ a viselkedésszabályozástól, ami viszont többtényezős:
biológiai és környezeti tényezők éppúgy meghatározzák, mint a társadalmi normák. De
nem egyértelműek a társadalmi normák, hiszen ezek látszatra agresszióellenesek,
valójában rejtetten bátorítják az agressziót (kivételek persze a devianciák).
A kommunikációnak két síkja létezik:
- a tartalmi (amit mondanak, az ürügy)
- és a lényegi.
Az ürügy-lényeg felismerése és megkülönböztetése sokat segíthet az agresszió
kezelésében.
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Programjaink
XI.
2004. november 8.hétfő
18 - 21
8.

SZUPERVÍZIÓ

17-től
egyéni szupervízió
2004. november 22.
22.hétfő 18 - 21
esetkonzultáció és megbeszélés
XII.
2004. december 6.hétfő
18 - 21
6.

SZUPERVÍZIÓ

17-től
egyéni szupervízió
2004. december 13.
13.hétfő 18 - 21
esetkonzultáció és megbeszélés
2004. december 20. hétfő 18 - 21

karácsonyi ünnepség

3

2004. november
"Segítőkéz" Debrecen

Gondolatébresztő

Nem válságról, hanem mutációról van szó, méghozzá nem egy társadalom, hanem egy egész
civilizáció durva mutációjáról. A "munkanélkülieket" még mindig annak a korszaknak a
kritériumai szerint ítélik meg, amikor bővében voltunk az állásoknak. Őket hibáztatják azért,
mert elvesztették az állásukat, és álnok ígéretekkel hitegetik őket, azt sugallván, hogy majd
helyreáll a bőség, ha helyrebillen a kisiklott konjunktúra. Ők maguk érzik át a leghevesebben,
hogy nem illenek bele a társadalomba, noha éppen ők a legjellegzetesebb termékei. Azzal
vádolják magukat, aminek az áldozatai, magukévá teszik a látásmódot, amely szerint bűnösök.
A szégyent, a méltatlanság érzetét váltják ki belőlük, és innen egyenes út vezet a
megalázkodáshoz. Nincs gyöngítőbb, bénítóbb érzés a szégyennél, a szégyen akadályoz meg
minden ellenállást.
Az élethez való jogot egy jelentéktelen kisebbség tartja fenn magának. Az emberiség maradék
része csak akkor "érdemli meg" az életet, ha a társadalom számára, a piacgazdaságnak
"hasznosnak" mutatkozik (a profit szempontjából hasznot hozó). A többséget itt helyben
leigázták és kifosztották, mégis milyen zavaróak: kullancsok, tolakodó fráterek. Azért
könyörögnek, amit hajdanában lepocskondiáztak. Milyen édes érzés kegyet gyakorolni,
bérhez, álláshoz juttatni néhány kéregetőt, akik nem botlanak, mert túlságosan is félnek, hogy
elveszthetik ritka, becses, ingatag szerzeményeiket, és akkor újból csatlakozhatnak a
"nyomorultak" pudvás seregéhez.
(Az ember kizsigerélésén túl van még rosszabb is: a kizsigerelés teljes hiánya.)
Ki kell-e az embernek érdemelnie az életet, az élethez való jogot? Van-e haszna az olyan
életnek, amely nem hajt hasznot a profitnak? Látnunk kell, hogy az emberi lények nagy része
haszontalannak ítéltetett. Nem középszerűnek, hanem fölöslegesnek, és ennélfogva
kártékonynak.
(A mindig lappangó barbárság mily könnyen otthonra lel a higgadt többség köreiben, ahol a
rosszat oly ügyesen összemossák az őt körülvevő érdektelenséggel. Az erőszak csendesen ott
lapít az általa megteremtett nyugalom mögött. Az erőszak terméke a totális feledés is).
Minden a profit függvényeképpen szerveződik, mindenről a profit nevében intézkednek,
minden a profit nevében akadályozódik meg és idéződik elő. Itt működik az orrunk előtt, de
észrevétlenül, mindenütt a profitot reklámozzák, de sohasem idézik. Az első hely a profité,
amelynek függvényében minden létrejött.
Senki nem harcol, de a mindenható piacgazdaság harciasabban követel teret magának és saját
logikájának, amely lassan már nem ütközik semmilyen más logikába.
A hatalom gyakorlói szép lassan visszahúzódnak egy légmentesen elzárt ezoterikus övezetbe.
Nincs semmi valóságos kapcsolata a "munka világával", fel sem használja. A két világ között
szakadék tátong. Annak a kisebbségnek, amely kiépítette magának a gazdaságot, és kezében
tartja a hatalmat, már nincs többé szüksége az emberi lények nagy többségére. Az emberek
nagy részének léte fölöslegessé vált, mert már nem hoz hasznot, sőt épp ellenkezőleg, sokba
kerül, túl sokba. Valószínűleg eltűnik a munka, pedig a társadalom még ma is a munkán
alapul, és tőle függ az élőlények életben maradása, de a munka eltűnése nem zavarja a
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piacgazdaság urait. Számukra a pénzforgalom a fontos, a gazdasági játékok, emellett minden
más dolog háttérbe szorul. Szédítő iramban fejlődik a magánhatalom, ez nagyrészt a
kommunikáció fejlődésének és az azonnali információcsere hálózatainak az eredménye.
Szédítő iramban fogyatkoznak az értékek, amelyeket a törvényekre fittyet hányva amúgy is
kedve szerint sajátíthat ki, manipulálhat, és világméretűvé tett közegében könnyedén meg is
kerülhet. A magánhatalomnak az államokkal sem kell túl sokat foglalkoznia, lévén azok
sokszor amúgy is szinte teljesen fegyvertelenek. Így a magánhatalom vígan tör előre, nincs
politikai felelőssége és nem áll ellenőrzés alatt. A magángazdaság nemzetek fölötti hálózatai
egyre jobban uralják az államhatalmakat, amelyek egyáltalán nem ellenőrzik őket, inkább ők
ellenőrzik és formálják át lassanként az államokat.
A külvárosokban, a megsemmisítés lappangó mesterműveiben szabadul meg a társadalom
azoktól, akikre már nincs szüksége. Nem önszántukból kerültek ebbe a helyzetbe, nem is ők
hozták létre, és egyáltalán nem ők választották. Rejtett fájdalom fortyog bennük, amely
egyszerre harag és teljes csüggedés. Megfosztották őket a kultúra értékeitől és a műveltségtől.
Az általuk okozott pusztítás nagyon jól látható, de vajon látszik-e az is, amit elszenvednek?
Az agressziójuk épp azoknak a malmára hajtja a vizet, akik ki akarják taszítani őket, immár úgymond - "jogosan". Ugyanakkor mindenki elvárja, hogy tisztes állampolgárként
viselkedjenek, mintha rájuk is feladatokkal teli és jogokkal védett polgári élet várna. Pedig
tőlük meg van vonva minden esély, hiányoznak a perspektívák és a polgári erkölcs munkához
kötődő szabályai, no meg a reklámok által bálványozott árucikkek is. És ezeket a hiányokat
egyszerűen képtelenek legális eszközökkel betölteni.
Ezeknek a fiataloknak az az egyetlen luxusuk, hogy sok a szabad idejük. Ez mégsem tesz
lehetővé számukra semmit. Pedig éppoly könnyedén bejuthatnának az értelem világába, mint
sokan mások, ha lenne hozzá kulcsuk. Az általános iskolában, életükben először és utoljára
szembesülnek azokkal, akik majd kitaszítják őket. Az iskola, mint intézmény és maguk a
tanárok is - azokhoz kötődnek, akik kizárják és megalázzák a kitaszítottakat. Ez az oktatás
perverz, mert olyan perspektívákkal kecsegteti őket, amelyek számukra elérhetetlenek.
Elméletileg a tanulás, a magasabb iskolai végzettség a segítségükre lehetne a kitaszítottság, az
igazságtalanságok elleni harcban, de senki nem adott nekik eszközöket, és nincs semmi
biztosítékuk sem. Mivel a munkaalkalmakhoz vezető út lezárult, az oktatás legalább a kultúrát
felajánlhatná ennek a halálra ítélt generációnak, a kultúra értelmet adhatna a világban való
jelenlétüknek, és képessé tehetné őket arra, hogy áttekintsék az emberi lény lehetőségeit,
megnyithatná előttük a tudás mezejét.
(Egyetlen társadalmi csoport köti őket ahhoz a társadalomhoz, amely nyilvánvalóan nem az
övék: a rendőrség.)
Ők már előre kudarcot vallottak, és ezért nem is lehet róluk azt állítani, hogy a társadalom
mögött kullognak, hanem épp ellenkezőleg, még meg is előzik őt. Valószínűleg ők képviselik
azt a jövőt, amely a földlakók nagy részére vár, ha nem tudnak szembenézni azzal a ténnyel,
hogy egy gyökértelen társadalomban élnek.
Forrester, Viviane: Gazdasági horror (Kossuth, Bp. 1998.)
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Szociális ellátórendszer
Gondozási Központok
Alaptevékenységek, ellátási formák:
Étkeztetés: Napi egyszeri meleg étel biztosítása a hét hat napján. A jogosultság
megállapításakor a kort, egészségi állapotot és a szociális helyzetet veszik
figyelembe.
A szolgáltatás a területileg illetékes gondozási központ vezetőjétől igényelhető.
Az igényléshez szükséges: kérelem és jövedelemigazolás. A szolgáltatás térítési
díj köteles.
Hozzájutás: - személyesen az ételkiosztóhelyen
- házhozszállítással, a házi segítségnyújtás keretében.
Házi segítségnyújtás: A gondozott otthonában nyújtott, a mindennapi életrvitel
biztosításához szükséges gondozói segítség a hét öt napján, azon idős, beteg
felnőttek számára, akik önmaguk ellátásában mások segítségére szorulnak, s ez
számukra más módon nem biztosítható.
A szolgáltatásra jogosult az a felnőtt, aki otthonában önmaga ellátására saját
erejéből nem képes, és róla nem gondoskodnak.
Nem részesíthető házi segítségnyújtásban, aki
 veszélyeztető állapotú elmebeteg,
 elkülönítésre szoruló fertőző beteg.
A szolgáltatás igényelhető: a területileg illetékes gondozási központ
vezetőjénél.
Az igényléshez szükséges: - háziorvos javaslata,
- kérelem,
- jövedelemigazolás.
Főbb gondozói tevékenységek:
 Az orvos előírásai szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése,
valamint a gondozott és környezete erre való megtanítása.
 Gyógyászati és rehabilitációs segédeszközöket alkalmaz használatukra,
megtanítja a gondozottakat és környezetét.
 Segítséget nyújt a higiénia megtartásában.
 Közreműködik a gondozott háztartásának vitelében.
 Elősegíti a gondozottnak a környezetével való kapcsolattartását.
 veszélyhelyzetek felismerése, szakmai, illetékességi határain belül azok
ellátása.
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A szolgálat hétfőtől péntekig 7,30-tól 16 óráig végez gondozást, szükség esetén
hétvégére is szervezhető.
A szolgálat személyi térítési díjköteles. A díj megállapításakor a gondozottal
együtt töltött órákat veszik figyelembe.
Idősek klubja: Nappali tartózkodásra, étkezésre, közösségi programokra a hét
hat napján (hétfőtől szombatig), napi 8 órában nyújt segítséget azon bejárni tudó
idős, beteg, rokkant személyek számára, akik társas kapcsolatra vágynak.
A szolgáltatás szociális és mentális támogatásra szoruló, saját otthonukban élő,
18 év fölötti személyek vehetik igénybe.
A szolgáltatás igényelhető a lakókörzet közelében lévő Idősek Klubjában,
illetve a gondozási központban.
Szolgáltatások:

- étkezés,
- higiéniai szükségletek kielégítése,
- társas kapcsolatok, aktivitás fenntartása.
- orvosi felügyelet.

Személyi térítési díjat az igénybe vett étkezés után kell fizetni.
Idősek Gondozóháza: Átmeneti időre gondozást, ápolást nyújtó bentlakásos
intézmény azon idős nők és férfiak számára, akik betegség miatt, vagy egyéb
okból időlegesen nem képesek magukról gondoskodni, illetve indokolt a család
átmeneti tehermentesítése.
Szolgáltatások: - napi háromszori étkezés,
- gondozás, ápolás,
- éjszakai felügyelet,
- orvosi felügyelet.
A beutalt háziorvosát megtarthatja, gyógyszerei kiváltásáról a szolgálat
segítségével maga gondoskodik. A szolgáltatás térítésköteles.
A szolgáltatás az alábbi helyeken igényelhető:
Nők részére: Pósa u.1.
Tel.: 319-247
Thomas Mann u.5. Tel.: 412-367
Férfiak részére: Vörösmarty u.21. Tel.: 412-874

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja
4025, Debrecen, Erzsébet u. 24/A.
416-093, 311-749, Nyitva: 9,30 - 17 között.
A szeretetszolgálat az alábbi területeken nyújtja szolgáltatásait:
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Krízis Iroda:
 Kisnyugdíjasok,
nagycsaládosok
gyermeküket
egyedül
nevelők,
munkanélküliek, hajléktalanok, határon túli magyarok krízistámogatása.
 Használt ruha, bútor, tartós élelmiszer segélyezés háromhavonta.
 Tanácsadás, segítség hivatalos szociális ügyek intézésében minden ügyeleti
napon.
 „Guruló ebéd”: mozgáskorlátozott, kisnyugdíjjal rendelkező idősek számára
ingyenes ebéd házhoz szállítása szombaton és vasárnap 50 fő számára. A
létszám kötött.
 „Beszélgetek veled”: egyedülálló, családdal, közvetlen hozzátartozóval nem
rendelkező idősek kéthetenkénti látogatása, mentálhigiénés támogatása.
 „Máltai gyűjtés”: adományok elszállítása azon adományozóktól, akik nem
tudják személyesen eljuttatni felajánlásaikat a szervezethez. Telefonon, vagy
személyesen kérhető.
 „Börtönmisszió”: Büntetésvégrehajtási Intézetben lévők mentálhigiénés
gondozása, családegyesítése, minden héten szerdán. Felzárkóztató,
ismeretterjesztő előadássorozatok szervezése, vezetése havi egy alkalommal.
 Speciális szükségletű gyerekeket nevelő családok kiemelt támogatása,
számukra előadások, továbbképzések szervezése.
Daganatos Betegek Klubja:
A beteggondozó szolgálattal párhuzamosan működik. Minden hónap utolsó
szombatján 16 órakor tartják összejövetelüket a Máltai Házban.
Gyászcsoport:
Az elhunyt betegek hozzátartozóinak szerveznek csoportokat. Erről a Hospice
Irodában kérhető bővebb felvilágosítás.
Magyar Vöröskereszt Debrecen Városi Szervezete
Házi gondozás- betegápolási tanfolyamok szervezése, közvetítést, gondozást,
ápolást vállalók, ill. az ilyen szolgáltatást igénylők között.
Érdeklődni lehet a Hatvan u. 37. sz. alatti irodában, vagy a 316-697-es és a
316-330-as telefonszámon.

Idősek Háza (szociális otthonok)
Idősek Háza
Debrecen, Pallagi u.9.
315-166, 311-615, fax: 417-466
Az Idősek Házában jelenleg 426 férőhelyen idősek, betegek gondozását,
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ápolását látják el.
Alapesetben „idős” emberek juthatnak be az intézetbe, tehát akik a nyugdíj-korhatárt
betöltötték. Ezzel szemben egyre több a fiatal otthonlakó (rokkantnyugdíjasok,
mozgáskorlátozottak, értelmi fogyatékosok, szenvedélybetegek), így az Idősek
Házának otthonlakói eléggé heterogén összetételűek.
A bekerülés feltételei:
 kérelem benyújtása a Szociális Irodához,
 háziorvos által kiállított egészségügyi lap,
 nyugdíjszelvény,
 születési anyakönyvi kivonat,
A fentiek és a körzeti gondozási központ környezettanulmánya alapján a
Szociális Bizottság dönt.
Szolgáltatások:
 állandó orvosi felügyelet,
 szemész főorvos,
 belgyógyász főorvos,
 pszichiáter,
 pszichológus,
 fizikoterápiás nővér,
 mentálhigiénés csoport.

Idősek Nagyerdei Otthona
Debrecen, Nagyeredei krt.100.
411-115, 418-440
Alaptevékenység, feladatkör:
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes időskorú
nem látó, ill. látáscsökkent személyek állapottól függő teljeskörű és folyamatos
intézeti ellátása. Az otthonba Hajdú-Bihar megyében élő lakosok kérhetik
elhelyezésüket. Az otthon 108 férőhelyes.
A felvétel feltételei:
 a Szociális Irodához benyújtott kérelem formanyomtatványon,
 háziorvos, szakorvos javaslata,
 nyugdíjszelvény.
Az elhelyezésről a Szociális Bizottság dönt.

Református Szeretetotthon
Debrecen, Nagyeredei krt.64.
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8 - 16 óra között
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Az intézet a reformáció korabeli „Ispotály” maradéka, amely 1951 óta működik
jelenlegi helyén. A Szeretetotthon szervesen ékelődik a Magyarországi
Református Egyház diakóniájába.
Bekerülés feltétele:
A lakókat a Zsinati Iroda Szeretetszolgálati Osztálya (1146, Budapest, Abonyi
u.21.) utalja be előzetes jelentkezés, önéletrajz és lelkészi ajánlás alapján.
A gondozási díj a nyugdíj 80%-a, ezért ellátást, gondozást, gyógyszert kapnak a
lakók.

Terápiás Ház
4031 Debrecen, Kishegyesi u.88.
346-208, 346-258, 346-322
Azon felnőttkorú elmebeteg és értelmi fogyatékos személyek ápolása,
gondozása, akik számottevő elmegyógyászati kezelést nem igényelnek, nem
veszélyeztető állapotúak, nem is rehabilitálhatók, viszont önálló életvitelre nem
képesek és állandó intézeti gondoskodást igényelnek. 280 férőhelyen 140 nő és
140 férfi teljes körű ellátását biztosítják, 4-8 ágyas lakószobákban, 6 hektáras
összterületen.
Napi háromszori étkezést, textillel való ellátást, orvosi felügyeletet, gyógyszert,
és gyógyászati segédeszközt biztosítanak. Egyéni és csoportos munka,
pszichoterápiás foglalkoztatás, jogi segítségnyújtás, szociális gondoskodást
biztosítanak. A beutalást a Szociális Bizottság bírálja.

A megye egész területéről beutaltakat fogadó Szociális Otthonok:
Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Módszertani Gondozási Központja
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/C. 52-362-644
Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Rehabilitációs Intézete
4060 Balmazújváros-Nagyhát 52-370-224
Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Idősek Otthona
4071 Mikepércs, Forrás tanya 42. 52- 374-128
Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthona
4080 Hajdúnánás, Magyar u.46. 52-384-657
Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona
4038 Komádi, Iszap tanya
54-438-052
Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthona
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4150 Püspökladány, Kiss F. u.3.

54- 451-052

Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthona
4254 Nyíradony, Vörösmarty u.20.
52-203-002
Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthona
4130, Derecske, Morgó tanya
54- 410-020
Pszichiátriai Betegek Otthona
4100 Berettyóújfalu, Mátyás u.1

54-402-138

Idősek Otthona
4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u.91. 52-371-234
Pszichiátriai Betegek Otthona
4132 Tépe 54-412-080

Hospice szolgáltatások:

DEBRECEN:
Szent Erzsébet Hospice Otthonápoló Szolgálat
4030 Debrecen, Tátra u. 2-6. Tel.: 52-503-308
HAJDÚ-BIHAR:
Fazekas Gábor Idősek Otthona
4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 91.
Tel.: 52-561-228; 52-561-227 e-mail: fgio@axelero.hu
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG:
Nyírtelekért Ápolási Egyesület
4461 Nyírtelek, Szent István u. 173. Tel.: 42-210-798
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona
4481 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11.
Tel.: 42-479-777 Fax: 42-479-712
Bagi Ildikó
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Beszámoló konferenciáról

Október 13-án, a Híd Alapítvány konferenciatermében (Debrecen, Miklós u.) tartották
meg az Elterelés szakmai szempontjai c. konferenciát.
Mi is az elterelés? Az illegális szereket fogyasztóknál a büntetőeljárás alternatívájaként
történő gyógykezelés vagy prevenciós ellátás. Hivatalos definíciója a következő: azon
programok, tevékenységek összessége, melyek a kábítószer-fogyasztók esetében a
büntetőeljárásba kerülés megelőzését célozzák vagy minimalizálják a
büntetőeljárásban eltöltött időt.
Az elterelés manapság egyre nagyobb hangsúlyt kap, aminek az az oka, hogy az utóbbi
években a kábítószer-fogyasztási szokások megváltoztak (új szerek jelentek meg,
tömegesedés stb.), ill. a korábbi büntetési technikák, eljárások, és azok hatásaival
kapcsolatos ismeretek bővültek; új, korszerűbb szemlélet kezdett meghonosodni.
Az alkalmi használóknál az igazságszolgáltatásba kerülés okozta hátrányok
mindenképpen nagyobbak, mint azt gondolnánk (tanulmányok, munkavállalás,
személyes kapcsolatok és egész rengeteg dologban a fiatal hirtelen elutasítást,
veszteséget élhet meg, s ezek egész életére kihatással lehetnek). A rendszeres
használók esetében a büntetőjogi eszközök csak akkor csökkentik az ismételt
bűnelkövetések arányát, ha kezelési elem is kapcsolódik hozzájuk.
Az egészségügyi problémákkal küzdő embereknek egészségügyi szolgáltatásokban kell
részesülniük és nem büntetésben. A kábítószerezés rövid és hosszú távú
következményei: halál, kísérőbetegségek, társadalmi kirekesztődés, stigmatizáció. A
kábítószerfüggők a társadalom leginkább perifériára szorult tagjai, kezelésre és
gondozásra szorulnak. A droghasználók és drogfüggők egyszerű bebörtönözése nem
hatékony megelőzési és kezelési stratégia.
A közösségi környezetben végzett programok eredményei a legjobbak. Ezekben a
programokban általában tudásátadást, érzelmi nevelést és készségfejlesztést,
önismeret-fejlesztést célzó elemek együttesen szerepelnek, de éppúgy jelen van az
életvezetési tanácsadás, a konfliktus-kezelési technikák elsajátítása, vagy a családi
mediáció.

infó

VI. évfolyam, november havi információs kiadvány.
Lezárva: 2004. november 4-én, Debrecen.
"Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat
 Rénes László 
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