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Legfontosabb partnereink  

a szolgáltatás, kliensek szempontjából

• Alapvetően azt tapasztaljuk, hogy személyes

kapcsolatok határozzák meg leginkább

• Szolgáltatás tekintetében: sajátos helyzet, hogy egy

helyen több ellátás működik (magasabb küszöbű

ellátás felé közvetlen utak)

• A teljeség igénye nélkül: Máltai Sz Sz; Baptista Sz.

Sz.; DPA; Leállósáv, Menedék Alapítvány, Anonim

AIDS, pártfogói felügyelet, Merényi G. Kórház, KIMM,

KIMMTA, Pécsvárad, Kovácsszénája, Leo Amici, stb.



Legnehezebb partnereink  

a szolgáltatás, kliensek szempontjából

Azokkal működünk együtt, akikkel tudunk,

akik nyitottak erre az együttműködésre,

mert felismerik az egymás által nyújtott

lehetőségeket. Ebből következik, hogy

nincs nehéz partner számunkra. A

lehetséges kliens utak megoldottak.



Legfontosabb partnereink  

a környezet, lakosság szempontjából

Helyszín: 1122. Bp. Krisztina krt. 5.

Társasház

Több ingatlan – több program

Részvét a ház életében (átvállalt 

kialakítások, közvetlen segítség nyújtás, 

folyamatos kommunikáció)



Legnehezebb partnereink  

a környezet, lakosság szempontjából

Említésre méltó nincs. 1 lakóval, illetve

házaspárral nehezebb a kapcsolatunk,

de a helyzet kezelhető, egyáltalán nem

súlyos (információ nyújtás, folyamatos

kommunikáció, gesztusok, keretek

kialakítása)



Egy példa a saját gyakorlatból
• Több kliensünk is került már a tűcsere programból

előgondozásba,majd terápiás otthonba. (közvetlen

utak lehetősége)

• Van kliensünk, aki éveken keresztül élt

hajléktalanként, aktív szerhasználóként, és látogatta a

tűcsere, illetve alacsonyküszöbű programjainkat.

Jelenleg hónapok óta absztinens, közmunka

programban dolgozik, párkapcsolatban él,

alkalmanként látogat le hozzánk. (rehab. nélkül)

• Kiemelendő pozitívum:

• elkötelezett munkatársak (viszonyulás)

• alacsonyküszöbű programban lévőknek bibliaóra

(spiritualitás, lehetőség)

• felépült szenvedélybetegek részvétele a

programban több státuszban (pozitív modell)

• közvetlen kliens út (elérhetőség, flexibilitás)



Dilemmák, kérdések 

az együttműködésekben

Együttműködésben:

• mennyire átjárhatóak az ellátások?

• preferált kliens utak mennyire nehezítik a kliens

szükségleteit szem előtt tartó ellátás

meghatározását – hogyan lehet, illetve fel kell-e

ezeket oldani? (finanszírozási kényszer hatása az

ellátásra)

Szolgáltatásban:

• üzletszerűség megjelenésének kezelése

(tűdealerek, eltűnik a közvetlen kontakt a

használóval)

• cserearány vs. finanszírozási nehézségek (max.

kiadott mennyiség korlátozása = 50% cserearány

felé mozdulás = közegészségügyi kockázat

növekedése)


