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MRE KIMM Drogterápiás Otthona Infrastrukturális és szakmai fejlesztése
EFOP-2.2.3-17-2017-00036
Támogatás összege: 93,97 millió Ft

2018. május 09-én Ráckeresztúron konferenciát rendezünk „Támogatott lakhatás szolgáltatások és a drogterápiás intézetek 
kapcsolata” címmel a támogatott lakhatás szolgáltatást nyújtó szervezetek munkatársai és a drogterápiás intézetek munkatársai 
részére.

Meghívott előadók:
Selmeczi Lajos – Válaszút Drogkonzultációs Iroda (Budapest), intézményvezető, komplex szükségletfelmérésre jogosult 
szakértő Gönczi Gábor – Egészségdokk Alapítvány Drogambulanciája (Székesfehérvár), szakmai vezető, Támogatott lakhatás 
szolgáltatás vezetője Horváth Mónika – Járási Gyámhivatal Gyermekvédelmi szakügyintéző

A konferencia programja:
10:00 - 10:10 Köszöntő – a konferencia megnyitása
10:10 - 10:20 MRE KIMM Drogterápiás Otthona bemutatása
10:20 - 10:30 MRE Újváros Drogambulancia bemutatása
10:30 - 11:15 Támogatott lakhatás szolgáltatás Fejér megyében – Horváth Mónika Járási Gyámhivatal Gyermekvédelmi

szakügyintéző
11:15 - 11:45 Szünet
11:45 - 12:15 Szenvedélybeteg ellátás és utógondozás Székesfehérváron, a támogatott lakhatás tapasztalatai - Gönczi Gábor az 

Egészségdokk Alapítvány szakmai vezetője
12:15 - 12:45 A támogatott lakhatás és a rehabilitáció kapcsolata – Nehézségek és eredmények – Selmeczi Lajos MRE Válaszút 

Misszió vezetője
12:45 - 13:15 Ebéd 
13:15 - 14:30 Kerekasztal beszélgetés a meghívott vendégekkel – moderál Victorné Erdős Eszter MRE KIMM Drogterápiás 

Otthona vezetője
14:30 - 14:15 A konferencia zárása, összegzés és visszajelzés a résztvevőktől

(A szervezők a programváltozás jogát fenntartják)

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SZOLGÁLTATÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

A felépülő szenvedélybetegeknek a bentlakásos rehabilitációt követően szembe kell nézniük a reszocializációs folyamat 
nehézségeivel, melyek abból adódnak, hogy a szerhasználatuk évei alatt kiestek mindazon tevékenységek, melyek egy adott 
életkorban normatívak, úgymint az iskolák elvégzése, szakmaszerzés, alapvető pénzügyi biztonság megteremtése, szakmai 
életút, gyakorlat, referenciák megszerzése, támogató társadalmi kapcsolatok felépítése, önálló lakhatás megszerzése. 
Mindezek hiányában a rehabilitációról kikerülő függők sorozatos kudarcokat élnek meg, és rendkívül bizonytalan élethelyzetben 
találják magukat. Biztonságos lakhatás hiányában mind a munkakeresés, mind az iskolák megszerzése nehézségekbe ütközik. A 
kudarcokkal és visszautasításokkal terhelt élethelyzet pedig a legnagyobb veszélyeztető tényező a visszaesés tekintetében.

A szolgáltatás szakmai elemei
Míg más problémákkal küszködő kliensek esetében a lakhatás támogatásával, valamint egyéni esetkísérés alapeszközeivel a 
kitűzött célok meg tudnak valósulni, addig a szenvedélybetegek ellátása esetén fontos a védett – szermentes – és támogató 
környezet biztosítása, és bizonyos magatartási szabályok előírása, amit azután a kliens saját maga működtet. A bekerülésnél 
viszonylag magas küszöböt kell alkalmazni (komolyabb feltételeket kell támasztani a kliensek felé), ami szűrőként működik.
A bekerülés után nyújtott támogatási formák és programok a következőek:
 • heti rendszerességű egyéni konzultáció egy segítővel
 • heti rendszerességű utógondozó csoport
 • felépülő, absztinens közösséggel szervezett szabadidős programok
 • eseti szociális és egyéb dologi támogatások (segélyek, egészségbiztosítás intézése, szállítás, szükség esetén 

anyagi támogatás intézése, iskolai oktatásban való támogatás, családi kapcsolattartás segítése, 
családkonzultáció, mediáció stb.)

 • életviteli támogatás (lakógyűlés, konyhaszeminárium, financiális coaching, adósságkezelési és jogi támogatás)

EGYÜTTMŰKÖDÉS:
Az MRE KIMM Drogterápiás Otthon és az MRE Újváros Drogambulancia is nyújt támogatott lakhatás szolgáltatást. Jelen 
projektben a két intézmény szakemberei a szolgáltatás minőségének, színvonalának fejlesztésén dolgoznak. Áttekintik a 
szabályozó anyagokat, a dokumentációt, és továbbfejlesztik a támogató szolgáltatások lehetőségeit, módszereit.

2465 Ráckeresztúr Rákóczi u. 45. Tel:+36/25/522-100   
2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor u. 1. Tel: +36/25/788-962
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