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Ártalomcsökkentés I.
Az absztinencia elérése nem a legfontosabb vagy a 
legmegfelelőbb célkitűzés;
A szolgáltatást ott kell végezni, ahol a rászorulók vannak;
Az ÁCs-programok feltételezik, hogy a szerhasználók  -mind 
egyénileg, mind csoportosan – képesek arra, hogy irányítsák 
életüket és változtassanak szokásaikon;
Vannak biztonságosabb és kevésbé biztonságos szerek és 
szerhasználati módok;
Az ÁCs-programok/szolgáltatások kialakításába, tervezésébe 
bevonjuk a rászorulókat is;
A hatékonyabb beavatkozás érdekében figyelembe vesszük az 
egyén- és környezete körülményeinek rendszerét;



Ártalomcsökkentés II.

Definíció(relativitás);
Jogosultsága az 
ellátórendszerben;
Válasz a társadalmi 
mulasztására;
Dekriminalizáció -
kapudrog -
legalizáció;
Kezelésbe-csábítás; 

Adekvát válasz a 
problémákra (bio-, 
pszicho-, szocio-);
Költséghatékonyság;
Önkéntesség;
A függő vagy a 
társadalom kárainak 
csökkentése?
A megoldás útja?



Az alacsonyküszöbű intézmények 
definíciója I.

Az ICSSZEM (korábban ESZCSM) szerint 
alacsonyküszöbű intézmény az, ahol egy vagy több 
szociális szolgáltatás várja a változást igénylő 
szenvedélybeteget, ezek kortársait, hozzátartozóit, 
közvetlen szociális környezetét. A szolgáltatások célja 
a szenvedélybetegek, valamint közvetlen környezetük 
minél szélesebb körének elérése, fogadása, a 
szerhasználatnak, valamint járulékos ártalmainak 
csökkentése, a változás elindítása és segítése 
(Fliegauf és Ritter, 2004). 



Az alacsonyküszöbű intézmények 
definíciója II.
Az alacsonyküszöbű ellátások célja a kábítószer problémákkal küzdők, vagy azokban érintettek
speciális ellátása. 
Az alacsonyküszöbű kifejezés arra utal, hogy a szolgáltatást végzők nem támasztanak magas
követelményeket az igénybevevők számára, a szolgáltatás igénybevételének szinte nincs 
feltétele. 
Speciális módon, más szolgáltatásoktól eltérően ezek a szerhasználat/szerfüggés ártalmait csökkentő, 
Preventív célú, és pszicho-szociális támogatást, életviteli tanácsadást nyújtó programok, szolgáltatások, 
térítés nélkül, könnyen elérhetőek, akár a szolgáltatás kihelyezésével is sokak által igénybe 
vehetők. Az ellátás során nincsenek szigorú elvárások, terápiás szerződések, nem követelmény az 
absztinencia, nem feltétel a betegbiztosítás (TAJ-kártya), a szolgáltatást igénybevevő akár nevének 
közlése nélkül is kaphat segítséget.
Az alacsonyküszöbű programok, szolgáltatások sajátos módszerei eszközei, eljárásai alkalmasak 
lehetnek az igénybevevő – kóros szerhasználata miatti – súlyosabb testi-lelki károsodásainak, szociális 
és egyéb veszteségeinek megelőzésére, aktuális állapotának szinten tartására, javítására. Könnyű 
elérhetőségükből kifolyólag ezen szervezetek kiemelt szerepe a nehezen elérhető, vagy a más 
egészségügyi és szociális ellátásokban nem részesülő célcsoportok megtalálása és a 
szolgáltatásokba történő bevonása. 
A segítőkapcsolat motivációs tényező lehet a hosszabb-rövidebb absztinencia-időszak kialakulásához, 
egyben a szolgáltatást igénybevevő számára lehetőséget adhat további szolgáltatások igénybe vételére. 
Célcsoportjaik között egyaránt megtalálhatóak a deviáns életvitelű fiatalok, a nehezen elérhető 
csoportok, a magas kockázati csoportok és az illegális drogokat kipróbálók.
(Kún, Portorő, Szemelyácz, 2005)



Az alacsonyküszöbű 
intézmények/szolgáltatások jellemzői

Ingyenesség,
Anonimitás,
Nem absztinencia központú, de bizonyos szolgáltatások és 
módszerek természetes célja az absztinencia elérése, illetve 
fenntartása.
A kliens állapotához és helyzetéhez igazítja a viszonylag 
könnyen teljesíthető elvárásokat, amelyek elindíthatják a 
változást.
Nem az egészségügy keretein belül, de az egészségüggyel 
szorosan együttműködve fejti ki a tevékenységét.
A professzionális segítők mellett nagyban támaszkodnak 
önkéntesek tevékenységére.
Struktúrája rugalmas. (könnyen reagál a környezetben 
megjelenő problémákkal, ha kell újabb programokkal)



Az alacsonyküszöbű szolgáltatások csoportjai 
(az Intézmény legalább 3 szolgáltatást tömörít) 

I. Álláskeresés segítése, álláskeresési tanácsadás  
Szociális/Egészségügyi ellátáshoz való juttatás segítése
Jogi információ adás ( jogi,- társadalombiztosítási tanácsadás)     
Életvezetés segítése                                            
Reintegráció, reszocializáció;

II. Felvilágosító tevékenység ( pl.:biztonságos injekciózás, biztonságos 
szerhasználat);
információs, felvilágosító kiadványok terjesztése és/vagy készítése;

III. Telefonos, információs vonal fenntartása;
IV. Megkereső tevékenység                                           

Utánkövetés;
V. Drop In funkció (pihenő- melegedő helyiség biztosítása);
VI. Tűcsere (automata intézményben, vagy intézmény közelében);
VII. Utógondozás (klubtól a struktúrált programokig),                    

önsegítő csoportok, szülőcsoport, esetmegbeszélők, stb. helyszínének 
biztosítása (befogadás);



Az Alacsonyküszöbű intézmények 
működtetésének dilemmái

Ellátási feladatfinanszírozás és teljesítményfinanszírozás értelmezése 
ebben a körben,
Ki és milyen feltételek fennállása esetén jogosult ellátási 
feladatfinanszírozást kapni (ajánlások –Módszertani Int., más 
alacsony-küszöbű intézmények, KEF; 1-2 éves működés; Alacsony-
küszöbű Szervezetek Szövetségének tagsága?)
Népességcsoport definíciója, akik az intézményi szolgáltatást kapják,
Ellátási feladatfinanszírozás logikai egységeinek meghatározása –
területi ellátási kötelezettség problematikája,
A szolgáltatói körbe történő belépés és bent maradás feltételeinek 
meghatározása – jogosítványok keletkeztetése – jogszabály alkotási 
feladatok,
Szakmai, módszertani felügyeleti rendszer kiépítése,
Szektorközi átjárhatóság feltételeinek megteremtése,
Intézményi akkreditációs rendszer kiépítése,
Szabadság vagy a normatív-támogatással járó kötelezettségek?



Köszönöm a figyelmet!
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