Szakmai beszámoló
2018-as évről
Rév Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Szolgálata

A befogadó pályázat 2018.-ban a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
támogatásában lehetőséget adott a szolgáltatás működésére. Az idei év során is lehetőséget
kaptunk egy év hosszabbításra.
Az intézmény ellátási területe működési engedélye alapján: Szombathely Megyei Jogú
Város közigazgatási területe, illetve Szombathelyi Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási
területére terjed ki. Ezen kívül lehetőség nyílik anonim módon segítséget kérni minden
szenvedély-betegségben szenvedőnek illetve hozzátartozónak.
Szakmai munkánkat segítő társszakmák képviselői:
1 fő pszichiáter
1 fő lelki vezető
1 fő szupervízor
Az alacsonyküszöbű ellátás célja, feladata:
Az alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátás keretében, célunk:
-

a szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése és
fogadása,

-

a szerhasználatnak, valamint járulékos ártalmainak csökkentése,

-

a változáshoz vezető úton való elindítás, annak segítése és az életvitelbeli problémák
kezelése.

A szolgáltatás igénybevétele ingyenes, a szerhasználat nem kizáró ok, a jelentkezés a
szolgálathoz önkéntesen történik, az anonim módon történő szolgáltatás igénybevétel,
biztosított klienseink számára. Célcsoportja az addiktológiai problémával küzdő személyek és
hozzátartozóik, illetve a deviáns életvitelű fiatalok közül kerül ki.

Intézményünk szolgáltatásaival kiemelt szerepet játszik a nehezen elérhető, rejtőzködő
életmódot folytató célcsoport elérésében, hiszen, legnagyobb arányuk nem jelenik meg sem a
szociális, sem az egészségügyi ellátórendszerben.
A segítő folyamat során lehetőség szerint feltárásra kerülnek a belső és külső
erőforrások, célunk, a szenvedélybetegséggel kapcsolatos ismeretek átadása, az önértékelés
erősítése, az életvitel, a magatartás, a kapcsolatrendszer változtatása az elérni kívánt
eredmény érdekében. Ezen kívül biztosítjuk számukra az egészségügyi és szociális
ellátásokhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét.
Nyújtott szolgáltatásaink:
a) Pszicho-szociális intervenciók
b) Információs, valamint felvilágosító szolgáltatások
c) Telefonos, információs vonal fenntartása
d) Megkereső munka
e) Drop In klub
Prevenció:
A 2018. év során számos előadást tartottunk a diákság számára megelőző jelleggel.
Célunk, hogy minél szélesebb körben felhívjuk a felnövekvő generáció figyelmét a
tudatmódosító szerek használatának veszélyeire.
A közép- illetve szakközépiskolák mellett általános iskolában is létrejött előadás - egészséghét
alkalmából. Témaköreink bővültek a szenvedélybetegségekről, drogokról, designer drogokról,
számítógép- játékfüggőség, alkohol. Ez évben prevenciós előadást tartottunk a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitász által szervezett gyerektáborban Nardán.
A 2018-es évben az alábbi iskolákkal sikerült együttműködni prevenciós előadások
megtartásában:

-

Hefele Menyhért Építő és Faipari Szakgimnáziuma

-

Savaria Szakgimnáziuma és Kollégiuma

-

Hermann Ottó Szakképző Iskola és Kollégium

-

Kanizsai Dorottya Gimnázium

-

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

-

Szombathelyi

Műszaki

Szakképzési

Centrum

Gépipari

és

Informatikai

Szakgimnáziuma
-

Bercsényi Miklós Általános Iskola

A primer megelőzés mellett másik nagyon fontos tevékenységünk a másod és
harmadlagos megelőzés, mely egyrészt a szombathelyi Markusovszky Kórház pszichiátriai
osztályának addiktív problémával küzdő betegeinek körében történik csoportfoglalkozás
keretében. Felkérésre a szolgálat 2 hetente tart információs foglalkozást az osztályon lévő
személyeknek. A csoportfoglalkozásokon az intézmény bemutatása történik, valamint
személyes elbeszélgetés folyik a résztvevőkkel. A foglalkozás alkalmával felajánljuk az
osztályról való kikerülés utáni segítségünket. Hasznosnak találjuk, mivel számos személy
kereste fel szolgálatunkat a csoportfoglalkozásokra hivatkozva.

Drop In klub:
A Drop In (megpihenő klub/ kontaktklub) elsősorban szerhasználó szenvedélybetegek
számára - minimális elvárások mellett - biztosít pihenési, józanodási lehetőséget. Ezt a
lehetőséget alkoholos befolyás alatt lehet igénybe venni.
A drop in klub igénybevétele során számos kiegészítő szolgáltatást biztosítottunk, a
szükségletekhez és igényekhez mérten. Több alkalommal biztosítottunk számukra:
-

ingyenes hideg élelmet,

-

telefon és internet használatot,

-

sajtótermékek, könyvek tömegkommunikációs eszközök használatát (tv, rádió, dvd),
szabadidős programokon való részvételt (kirándulás, zsíros kenyér-parti, társasjáték),

-

fürdési tisztálkodási lehetőségét,

-

személyes ruházat tisztításának lehetőségét.

A nyitvatartási idő változatlanul a Drop In Klub esetében is
hétfő – csütörtök – péntek 7:30 – 16:00 h-ig
kedd – szerda 7:30 – 18:00 h-ig

A Szolgálathoz való bekerülés módjai/klienseinkkel való kapcsolatba kerülés módjai:
A szenvedélybetegek személyiségéből adódóan, többnyire elutasító, rejtőzködő
életmódot folytatnak ezért a szolgálattal való kapcsolatba kerülésük is különböző módon
történik:
- önkéntesen jelentkeznek: (ez a legideálisabb, hiszen már van motiváció a változásra, a
változtatásra és így hatékony, eredményes a munka),
- pszichiáter szakorvos javaslatára,
- kórházi csoportfoglalkozás útján,
- rehabilitációs intézményben tartott csoportfoglalkozás útján,
- hozzátartozó illetve ismerős útján,
- a szociális jelzőrendszer tagjainak jelzése útján (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
védőnő, háziorvos).
Csoportokkal végzett szociális munka:
Ebben az évben is tartottunk csoportfoglalkozásokat a Réven kívül. A korábbi években
indított csoportok 2018-ben is jól működtek. Sikerült megszólítani egy közösséget, akik
mindig jelen vannak a foglalkozásokon. Hozzájuk sokszor csatlakoznak új tagok is.
Csoportfoglalkozást tartunk Kőszegen a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai
Intézményben. Szombathelyen a Vasi TEGYESZ-ben, illetve Gencsapátiban az Ernuszt
Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény ellátottai számára. A szolgálatunknál folyó egyéni
terápiás munka mellett a másik legfontosabb mozzanat a csoportokkal végzett szociális
munka. A csoportok hatékonysága igen sikeresnek mondható, a kistérségi működési terület
ellenére is. A csoportok heti – kétheti rendszerességgel kerülnek megtartásra.
Csoportfoglalkozásaink:

Biblia csoport:
A RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat lelki vezetője, Nagy Gábor Sándor atya által
megtartott csoport. A bibliaórák keretében próbálják a kliensek megtalálni a helyes utat. Az
aktuális ünnepekhez kapcsolódó fontos információk átadása történik. A csoportfoglalkozáson
való részvételnek nem feltétele a vallásosság. A lelki vezető minden érdeklődőt szeretettel vár
és erősíti őket a lelki megújulásában.

Életmód csoport
Az alacsonyküszöbű ellátás biztosítja a szolgáltatást igénybe vevő szenvedélybetegek és
hozzátartozóik részére, hogy pszichiátriai tanácsadáson vegyenek részt. Mindemellett
csoportfoglalkozáson vehetnek részt klienseink, heti rendszerességgel, melyet a szolgálat
pszichiáter szakorvosa vezet. Mivel a szenvedélybetegségek hátterében pszichés problémák is
állhatnak, ezért a csoport célul tűzte ki az ezeken való segítségnyújtást. Így újabb lehetőség
nyílik arra, hogy klienseink életvezetési problémáikat meg tudják oldani.
Kórház csoport
A szombathelyi Markusovszky Kórház Pszichiátriai Osztályán történik a csoportfoglalkozás.
Felkérésre a szolgálat 2 hetente tart információs foglalkozást az osztályon lévő személyeknek.
A foglalkozásokon az intézmény bemutatása történik, valamint személyes elbeszélgetés folyik
a csoporton résztvevőkkel. Felajánljuk az osztályról való kikerülés utáni segítségünket. Nagy
jelentősége van, és hasznosnak találjuk, mivel számos személy kereste fel szolgálatunkat a
csoportfoglalkozásokra hivatkozva.
Bogát
A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában, addiktív problémával küzdők számára tartott
csoportfoglalkozás. A csoportfoglalkozások során információ átadás történik elsősorban
dohányzás és alkohol témakörben. Havonta járunk foglalkozást tartani az otthon lakóinak.
Érintett csoport
A hozzánk forduló szenvedélybetegséggel küzdő személyek részére, csoportvezető
jelenlétében

meghatározott

téma

feldolgozása

mellett

működő

szabad

interakciós

csoportfoglalkozás. A csoporton a függőségi szinttől eltérően bárki részt vehet. A téma az
önismereti játékok mellett a szenvedélybetegséghez kapcsolható valamennyi téma
megjelenése. Heti rendszerességgel működő csoport.
Hozzátartozói csoport
Erre

a

foglalkozásunkra

azokat

az

egyéneket

várjuk,

akik

együtt

szenvedélybetegségben élővel, vagy közvetlen módon kapcsolatban állnak vele.

élnek

egy

Arra törekszünk, hogy a probléma feldolgozásában segítsünk, illetve önismereti feladatokkal
próbáljuk a hozzátartozók problémáját, véleményét megismerni. Kéthetente működő
csoportfoglalkozás.
Színjátszó csoport
Különböző színdarabok, történeteket, műsorokat viszünk színpadra. Karácsony, Húsvét,
Pünkösd, 1848-as szabadságharc, 1956-os szabadságharc készülve szoktunk darabokkal
fellépni. Célunk, hogy a klienseket bevonjuk a munkafolyamatokba és megmutassák sokszínű
személyiségüket. Kéthetente működő csoportfoglalkozás.

Ifi klub
Elsősorban

fiatal

csoportfoglalkozásra.

szerhasználó,

droghasználó,

Önismereti,

érintett

személyiségfejlesztő

fiatalokat
feladatokkal

várunk

a

színesített

csoportfoglalkozás. Havi egyszer működő foglalkozás.
Gyermekotthon- csoportfoglalkozás
Külső helyszínen tartjuk a legfontosabbnak azt, hogy a gyerekeket megszólítsuk, illetve
megismerjük problémáikat, dilemmájukat. Mivel fiatal korosztályról van szó, a célcsoport a
14-18 év közötti fiatalok, preventív munkát is végzünk, a körükben- felhívjuk a figyelmüket a
drogok ártalmas hatásaira, illetve informáljuk őket arról, hogy hova tudnak fordulni akár
szenvedélybetegséggel, kapcsolatos problémájukkal, de akár életvezetési problémákkal
kapcsolatban is. Havonta egyszer létrejövő foglalkozásról van szó.
Együttműködő felek:
Szikla Pszichiátriai Közösségi Gondozó
Az intézmények közötti megállapodás szerint, ha a szolgálathoz érkező kliens problémájának
megoldása az intézményi kompetenciákat meghaladja, akkor abban az esetben közvetlen
kapcsolatfelvétel útján a társintézménybe irányítja, a hozzánk forduló érdeklődők számára
biztosítjuk a megfelelő tájékoztatást a társintézményről.

Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Szombathely és kistérségében látják el a családsegítés és gyermekjóléti, gyermekvédelmi
feladatokat. Közös munkánk során több alkalommal kaptunk jelzést a Szolgálattól, hogy
vegyük fel a kapcsolatot az érintett egyénnel, családdal, ahol munkatársaik szenvedélybeteg
problémával találkoztak. Kérésükre a Szolgálatunk munkatársa felkeresi a családot és
elkezdődik a segítő, együttműködő kapcsolat.

Intaháza – Mesteri (Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály)
Az intézménnyel kötött megállapodás nagyon hatékony, hiszen a gyógykezelésre szoruló
betegeinket lehetőség szerint fogadja az intézmény. Számos esetben kértünk elhelyezést
klienseink számára az intézménybe, akik szinte kivétel nélkül elhelyezést kaptak az osztályon.
Markusovszky Kórház – Pszichiátriai Osztálya
Az osztályon 2 heti rendszerességgel tart a szolgálat információs csoportot, ahol arról adunk
tájékoztatást, hogy az osztályról való kikerülés után a közösségi ellátással kapcsolatban,
milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe. A csoportfoglalkozás eredményességét mutatja,
hogy többen is felkeresték szolgálatunkat és kerültek be gondozottaink körébe.
Markusovszky Kórház – Felnőtt Pszichiátriai és Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés
A Felek kölcsönösen vállalják munkájuk során, hogy a pszichiátriai és addiktológiai
problémával küzdő klienseket, igényeinek és szükségleteinek szem előtt tartása mellett
egymáshoz irányítják. Az információnyújtáshoz szükséges nyomtatványokat, mint plakát,
szórólap, infókártya folyamatosan biztosítja.
Kékkereszt Egyesület
A Kékkereszt Egyesület minden hétfőn tart csoportfoglalkozást, melyen a szolgálat
munkatársai is lehetőség szerint részt vesznek. A foglalkozás keresztény világnézetű, mely
kapcsolódik intézményünk szelleméhez. A csoporton résztvevő személyek között vannak,
akik absztinens időszakban vannak, de vannak olyanok is, akik még szerhasználók. A
Kékkereszt Egyesülettel való kapcsolatunk során próbáljuk feltárni a potenciális rászorulókat
és mind szélesebb körben tájékoztatni a résztvevőket a közösségi ellátás széleskörű
szolgáltatásairól.

Vas Megyei Rendőrfőkapitányság
A szerződő felek megállapodtak az alacsonyküszöbű szolgáltatás ellátására, esetmegbeszélés,
tapasztalatcsere, prevenciós előadások tartása érdekében szakmai, gyakorlati együttműködésre
vállalnak kötelezettséget. A Szombathelyi Kistérségi Többcélú Társuláshoz tartozó 40
településen felkérés esetén térítésmentesen az oktatáshoz, tájékoztatáshoz előadót,
szakoktatót, oktatási segédanyagot, segédeszközöket biztosítunk.
Kábítószer Egyezttő Fórum
A megállapodás során a következők kerültek meghatározásra: a Szolgálat vállalja, hogy
segítséget nyújt a hozzáforduló szenvedélybetegek számára, illetve deviáns életvitelű
fiataloknak, és vállalja az ellátási területén prevenciós előadások tartását. Mindehhez
szóróanyagot biztosít.
Humán Harmónia Alapítvány
A Humán Harmónia Alapítvány és a Szolgálat kölcsönösen vállalja, hogy a vele kapcsolatba
került szenvedélybeteg illetve deviáns életvitelű fiatalt, az igényeire és szükségleteire
figyelemmel

egymáshoz

irányítja.

Pályázati

programok

lebonyolításában

történik

együttműködés a két fél között.
Anonim Alkoholisták Közössége
Az Anonim Alkoholisták olyan férfiak és nők közössége, akik megosztják egymással
tapasztalataikat, erejüket és reményüket azért, hogy megoldhassák közös problémájukat és
segíthessenek másoknak felépülni az alkoholizmusból. A tagság egyetlen feltétele az ivással
való felhagyás vágya.
Közös céljaink elérése érdekében tartunk fenn együttműködést, melynek célja az információk
áramlása. Ennek érdekében nyílt napokra járunk az AA közösségbe valamint ők is
ellátogatnak a mi rendezvényeinkre.
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona – Bogát
A Szolgálat két hetente együttműködve keresi fel az intézmény addiktív problémákkal küzdő
lakóit, akiknek információnyújtással egybekötött önismereti csoportot tart elsődlegesen
dohányzás és alkohol problémakörben.

EFOP 1.2.1-15 Védőháló a családokért Családban a jövő
2017 márciusával megkezdtük az EFOP 1.2.1-15 Védőháló a családokért Családban a jövő
című pályázat szakmai megvalósítását. A pályázat a Human Profess Közhasznú Nonprofit
KFT. konzorciumi partnerségében valósul meg.
A pályázat célja a család társadalmi szerepének megerősítése, családi kohézió növelése.
Segítséget nyújtunk a családi, párkapcsolati problémák rendezésében, megoldásában, melyek
pozitívan hatnak ki a gyermek és a fiatalok mentális állapotára is és a családban élők
életminőségére.
Célunk továbbá a válások megelőzése. A generációk közötti együttműködés erősítése az
idősebbek közösséget erősítő aktivizálása – mely nem csak megelőzi az idősebb generáció
elmagányosodását, de segít az idősek erőforrásainak kiaknázásában és hasznosításában a
családi és közösségi élet működése érdekében. Elősegíti a családok közötti szolidaritást és a
generációk közötti együttműködést.
A pályázat célja a serdülők, fiatalok párkapcsolatra és családi életre való nevelése, a
családnak a megerősítése. A családalapítás előtt álló fiatalok fiatal szülők felkészítése a
családi életre a konfliktuskezelési, életviteli életvezetési, válságkezelési, kompetenciák
erősítésével, kitérve a testi, szellemi és mentális problémák megoldására, a párkapcsolati
kérdésekről (mitől működik – mitől nem működik ? ) és a konfliktushelyzetek eredményes
megoldására.
Konferenciák, rendezvények, események:
 RÉV vezetői konferenciákon való részvétel
 Karitász-napon való részvétel
 Szupervízió havi rendszerességgel
 Kapcsolattartás az együttműködő intézményekkel
 Szabadidős programok megszervezése és lebonyolítása
 Kerti parti a kliensek számára
 Prevenciós előadások tartása
 Kirándulás Keszthelyen a Vasúttörténeti és Vadászati Múzeumban valamint a
Festetics kastélyba
 Humán Civil ház előadás egészséghét alkalmából
 Főiskolai hallgatók fogadása – intézménylátogatás keretében
 Szakmai konferenciákon való részvétel

 Szent Márton és Szent Erzsébet rendezvényen és ünnepi szentmisén való részvétel
 Magyar Államkincstár ellenőrzése
 Gyerektábor Nardán
 Brenner János boldoggá avatási szertartásán való résztvétel
 Gersekaráton és Kőszegen kereszt úti áhitataton vettünk rést dr. Székely János
megyéspüspök vezetésével
 Meglátogattunk az Áldozatsegítő Központot
 Részt vettünk a Szombathelyen megrendezett Drog prevenciós napon
 Ellátogattunk a budapesti és a zalaegerszegi adventi vásárba
 Részt vettünk a karácsonykor megrendezett Szegények karácsonya nevű püspöki
rendezvény lebonyolításában
Összegzés:
A RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat tevékenységi köre 2018-ban is kiterjedt
egyéni

esetkezelő

munkára,

csoportmunkára,

megkereső

munkára,

prevenciós

foglalkozásokra valamint drop in szolgáltatásra.
Az egyéni konzultációk alkalmával célunk, hogy feltárjuk az egyént érintő aktuális
problémát, ami a szenvedélybetegséget előidézhette. Ezeknek a leküzdése pozitív változást
idéz elő. Segítséget nyújtunk életvezetési bizonytalanságok megoldásában, lehetőség van
pszichiáterrel való konzultálásra. Lelkésszel való találkozásra, valamint jogi tanácsadásra.
Megszervezzük szociális és egészségügyi szolgáltatások elérését. Álláskeresési, lakhatási
problémák megoldásában tudunk közreműködni.
Klubszerű foglalkozásokon segítjük a pozitív változás előidézését. Ilyen az Érintett
csoport, melyen a szenvedélybetegséggel küzdő személyek részére van lehetősé az
önismeretben való elmélyülésre. Biblia csoporton a karitász lelki vezetője az Istenismereten
keresztül mutat irányt a helyes, kiegyensúlyozott életmód megtalálásában. Az Életmód
csoport pszichiáter szakorvos által tartott foglalkozás. Szabadidő foglalkozáson készülnek a
kézműves

termékek.

Szenvedélybetegeink

hozzátartozói

számára

van

lehetőség

csoportfoglalkozáson való részvételre. Gyermekotthonokban is tartunk csoportokat a
társadalom perifériájára szorult fiataloknak. Rendszeresen járunk a Markusovszky kórház
Pszichiátriai Osztályára csoportfoglalkozást tartani szenvedélybetegségben gyógyuló betegek
számára.

A Fővárosi Idősek Önkormányzati Otthonában – Bogáton havi egy alkalommal tarunk
foglalkozást, leginkább dohányzás és alkohol témakörben. Prevenciós előadásainkon
megszólítottuk az általános és középiskolás diákokat, felhívva figyelmüket a tudatmódosító
szerek által előidézett veszélyekre.
Több alkalommal biztosítottunk, hideg élelmet, internet és telefon használatot,
sajtótermékek, könyvek használatát, valamint biztosítottunk tisztálkodási lehetőséget.
Szolgálatunk az idei évre tervezett előírásoknak megfelelően teljesítette munkáját. A
mindennapi munkánkat segíti a szupervízor rendszeres, havi jelenléte, ahol sor kerül a
munkatársak támogatására is. A 2018- évben a törvényi előírásoknak megfelelően láttuk el
szakmai feladatainkat

Statisztikai mutatóink:
2018. január 1. – 2018. december 31.
Kliensek nemek szerinti megoszlása:
Férfi
77

Nő
25

Kliensek életkori megoszlása:
Férfi
Nő
életkor
46 +
37
11
36-45 +
18
8
26-35
12
3
19-25
7
2
16-18
3
1
∑
77
25
Anonim telefonos információnyújtás:
23
Nyújtott Szolgáltatások százalékos megoszlása:
Konzultáció,
tanácsadás
Életvezetés segítése
Klubszerű
foglalkozás
Melegedő, pihenő

616

42,95 %

603
121

42, 05 %
8, 43 %

7

0, 48 %

funkció
Józanodás
Információnyújtás
Összesen:

7
80
1434

0, 48 %
5, 57 %
100%

Szolgáltatás részeként nyújtott vagy begyűjtött eszközök darabszáma
Nyújtott eszközök
plakát
ismertető füzet
szórólap
egyéb

105 db
186 db
212 db
0

Szolgáltatások időtartama
Szolgáltatási napok száma: 248
Szolgáltatás napi időtartama: 8:00 – 16:00 /8h/
10:00 – 18:00 /8h/
Az egyszerre jelenlévő szakemberek száma: 3

A férfiak aránya magasabb, mint a nőké ellátottaink számát tekintve. Ennek egyik oka lehet,
hogy az alkoholizmusban a férfiak aránya országosan magasabb. Az évek során egyre inkább
az a tapasztalatunk, hogy a nők száma egyre inkább emelkedik, sajnos egyre több nő válik
szenvedélybeteggé. Számos tényező vezet ahhoz, hogy valaki szenvedélybeteggé váljon, mint
pl. válás, túlterheltség, munka- karrier, mindennapi problémák. Ezek a társadalom minden
szereplőjére hatással vannak.
Tapasztalataink szerint a designer drogok használói között kisebb a különbség a férfiak és a
nők között. Ez a fajta tudatmódosító hatású szer sajnos népszerű a nők körében is.

Életkor tekintetében elmondható, hogy már a tizenéves korosztálynál is megjelenik a
szerhasználat valamely formája, főként a designer drog népszerű ennél a korcsoportnál. Az
elmúlt év során megnövekedett a fiatalkorúak jelenléte az ellátottak körében. A legnagyobb
arányban azonban a 24 év felettiek, azon belül is a 45-55 év közöttiek jelennek meg
legnagyobb számban.

Ellátottak szerhasználata
2018.
Viselkedési
Hozzátartóz
ó
12%

Designer
drog
16%

függőség
8%

Alkohol
64%

A diagramból jól kiolvasható, hogy legnagyobb arányban alkoholproblémával keresték fel
szolgálatunkat. Megjelennek a drog, gyógyszer és viselkedési fügőségek, mint a
szerencsejáték is. A szerhasználat mellett meghatározó számban jelennek meg, akik
pszichoszociális segítséget kérnek.

A munkaerő piaci státuszt illetően ellátottaink többsége munkahellyel rendelkezik. A
szerhasználat, így munkaidő utánra korlátozódik. Ezt az állapotot hosszú távon azonban nem
lehetséges fenntartani, mivel a szerhasználat következtében sokan elveszítik állásukat.

A szenvedélybetegség gyógyulásában kulcsfontosságú, hogy a mindennapi elfoglaltság a
napirend bekerüljön a szerhasználó életébe. A munkavégzés és a kötött programok a napi
rutin végzése mellett könnyebb elterelni a figyelmet a szerhasználat utáni vágyról. A
gyógyulással párhuzamosan van lehetőség a napi elfoglaltságok körét bővíteni. Szolgálatunk
mindent megtesz annak érdekében, hogy segítő tevékenységével előmozdítsa a szermentes
életet, mellyel lehetővé válik a társadalomba való érvényesülést.
A rendszeresen foglalkoztatottak klienseink jelentős hányadát teszik ki. Körükben szükséges a
változás mielőbbi elindítása. Nagy a kockázata annak, hogy a szerhasználat miatt elveszítik
állásukat, ezzel tovább mélyítve a problémát.
Kis hányadban jelentek meg intézményünkben szerhasználók, aki még a tanulmányi idejüket
töltik. Ők gyakran szülői kísérettel érkeznek intézményünkbe.
Szolgálatunk tiszteletben tartja klienseink névtelenségét.

Szombathely, 2019. 01. 31.

Lukács László
szakmai vezető

.

