Egy tanuló közösség –
A Leo Amici 2002 Alapítvány Drogrehabilitációs Intézete
Mihaldinecz Csaba – Szakonyi Gabriella – Kelemen Gábor
Az itt következőkben a Leo Amici 2002 Alapítvány keretében működő drog-és
alkoholbetegeket kezelő, bentlakást nyújtó rehabilitációs intézetet mutatjuk be.
Meghatározás:
A intézmény az addiktológiai terápiás közösségek (TC) és a Minnesota-modell (MM)
módszertanát követő drogmentes környezetben működő tanuló közösség, melyben
szenvedélybetegek (drog- és alkoholfüggők) élnek együtt életstílus változást, társadalmi
reintegrációt elősegítő szerveződés és keretek közt. Az intézményben a szakembereket,
paraprofesszionális /„addikció-munkás”-ok/ segítőket és a klienseket magában foglaló
közösség a változás legfontosabb tényezője. A pszichoszociális rehabilitációban kiemelt
szerepe van az ön- és kölcsönös segítségnek, a felépülőben lévő sorstársak józan
szerepmintájának, őszinteségben, elkötelezettségben és felelősségben megnyilvánuló morális
standardjának. A program önkéntes.

Célok és irányelvek:
A közhasznú szervezetként működő intézmény célkitűzése olyan szakszerűen kivitelezett
folyamatos szociális és terápiás szolgáltatás nyújtása, melyben lehetőség nyílik a
szerhasználat abbahagyására s a józan élet folytatására. Módszeres tevékenységünket a
minőségi elkötelezettség, szakmai és morális standardokhoz, továbbá hatékony és gazdaságos
működésmódokhoz való ragaszkodás, s a tevékenységünk forrásait biztosító szervezetekkel
való együttműködés, összhang keresése jellemzi.

Történet és misszió:
A Leo Amici 2002 Alapítvány 1991. óta végzi drog- és alkoholfüggő betegek rehabilitációját
és folytat prevenciós tevékenységet. Az alapítványi intézet a droghasználat kapcsán
pszichológiailag, morálisan, testileg is leépült, hosszabb, személyiségkorrekciót is magában
foglaló

kezelést

igénylő

szenvedélybetegek

fogadására

nyitott.

Az

intézmény

küldetésnyilatkozata így szól: "Ebben a közösségben együtt vagyunk jóban és rosszban. Az
együttlét új, egészséges módjait kialakítva tanulunk élni és fejlődni. Nyitottan és őszintén

megosztjuk egymással tapasztalatainkat, erőnket és reményeinket. Törődünk magunkkal,
társainkkal és közösségünkkel. Különbségeink ellenére erős kötelék tart össze minket: a talpra
állás szándéka." A szervezett munka megindulásának sajátosságai
A komlói drogbeteg rehabilitációs terápiás közösség az államilag finanszírozott
egészségügyi és szociális ellátástól független civil kezdeményezésként alakult 1992-ben. Az
intézmény arculatát a kezdeti időkben elsősorban az odaadás és példamutatás értékeit követő,
részben az Anonim Alkoholisták mozgalmán nevelkedett, részben a névadó olasz és más
külföldi intézményekben szerzett tapasztalatokkal rendelkező karizmatikus vezetői határozták
meg. Az első munkatársak mindegyike rendelkezett valamiféle egyéb kereső foglalkozással,
ráadásul az intézet évekig teljes mértékben önkéntesekkel működött, így a munkatársak
szabadon, külső korlátoktól mentesen, építhették a megtervezett terápiás és szellemi kultúrát.
Senkinek sem kellett attól tartania, hogy a megélhetését veszélyezteti ezzel az egyébként nagy
kockázatvállalással kezdődő vállalkozással. A munkatársak a társadalmi fejlődés lelkiismereti
kérdésének tekintették a másodrendű állampolgárokkal való bánásmódot. Ez a hozzáállás
biztosította a küldetéstudathoz szükséges közös nevezőt. Ugyanakkor – különböző formákban
– valamennyien (vagy felépült szenvedélybetegként vagy hozzátartozóink révén) érintettnek
illetve sújtottnak tekintettük magunkat az alkoholizmus vagy a narkománia által.
Ha visszatekintünk az elmúlt bő egy évtizedre, akkor elmondható, hogy ez alatt az
intézményi élet valamennyi fontosabb dimenziójában gyökeres változások, átalakulások
történtek. A transzformációk a munkatársak minőségi ugrásokkal járó transzformatív
tanulását követelték. Ezeket a szakembernek meg kellett szenvednie, át kellett élnie.
Magányosan, de nem egyedül. Sőt, nagyon fontos volt, hogy e magányos feladatban társaik,
szövetségeik legyenek.
Az intézmény ma is aktív alapítói – van aki alkoholistaként, van aki
„közösségfejlesztő”-ként - valamennyien az Anonim Alkoholisták (AA) körében találkoztak a
józanság gondolatkörével és kultúrájával. Ez a tapasztalat tette őket fogékonnyá arra, hogy
külföldi támogatással, tapasztalatokkal és befolyással létrehozzák az első magyarországi civil
drogrehabilitációs intézményt. A vezetés az első években karizmatikus alapokon állt. Az
intézmény belső rendjét, stratégiáját, építkezését a programvezetők nem mindennapi
odaadása, szinte hősies példamutatása tette magától értetődővé. A nyugati, dél-olaszországi
„anyaintézményt” szintén a karizmatikus vezetési stílus jellemezte. Mivel a nyugati és magyar
intézmény „szülő-gyermek” típusú kapcsolatának „testvéries” viszonnyá való átalakítására
semmilyen esély nem mutatkozott, az elválás, a szétfejlődés elkerülhetetlenné vált. E
fájdalmas és szorongáskeltő lépés érlelődése, „kihordása” a szupervízió közegében történt.

Ahogy az egészségtelen mértékű kötődést lazító detachment, a szeretetteljes és empatikus
elhatárolódás, lefűződés feladata rendszerint része az egyéni talpra állásnak, úgy az
intézménynek is újra és újra meg kell erősíteni a maga külső és belső határait. Ken Wilberrel
egyetértve magunk is úgy véljük, hogy a fejlődés a függőségtől a függetlenség kikerülhetetlen
szakaszán át halad a függetlenségről a kölcsönös függőség kedvéért bizonyos fokig lemondó
transzperszonális fejlődési fok felé. A függetlenedéssel párhuzamosan mind fontosabbá vált a
vezetésmód átalakítása, a szervezési feladatoknak nagyobb teret adó, a vezetést szabályokra –
nem pedig személyes varázsra - alapozó menedzseri stílus felé történő elmozdulása. (Már nem
az a fontos, hogy ki mondta, hanem az, hogy mit mond.)
Döntően átalakult a szakmaiság jelentősége, értéke. Részint a külső körülmények
(szakmai protokollok, módszertani útmutatók, minőségfejlesztési irányelvek) megváltozása
folytán, részben a belső szerves fejlődés okán, fontossá vált a működési normák, szakmai
minimumfeltételek tekintetbe vétele. A szakmai és közigazgatási grémiumok által megszabott
külső követelményeket nem könnyű egyeztetni a belső – másságot és alternatívitást is
megőrizni törekvő - fejlődési szükségletekkel. Az előbbiek például formális „tudományos”
típusú szakmai végzettségeket követelnek, míg a közösség mindenekelőtt az artisztikus és
esztétikai képességekkel rendelkező szakemberek munkájára tart számot. A felsőfokú
képzettségű szakemberek, a tapasztalatok szerint, telítve vannak tenni akarással, s kevésbé
veszik észre azt, hogy miképpen maradjanak a háttérben, azaz ne tegyenek, hanem engedjék,
hogy maguktól érlelődjenek, növekedjenek a dolgok. Az intézménynek évről-évre egyre több
olyan bürokratikus, adminisztratív témával kellett foglalkoznia, amelyet nem tekintett a saját
ügyének, viszont elhanyagolása lehetetlenné tette volna azt, hogy önnön útját folytassa. E
témakör, ezeknek a gondoknak az átélése gyakran tárgya a szupervíziónak. A végzettséget
igazoló dokumentum és a működési engedély azt az illúziót keltheti, mintha létezne
valamiféle speciális kompetenciát adó objektív segítői tudástömeg. Másfelől, ezzel
párhuzamosan, az a látszat keletkezhet, hogy adott diplomával nem rendelkezők nem
tekinthetők kompetensnek. Ha ezt a szemléletet abszolutizálnánk, akkor lemondhatnánk a
közösségi terápia legfontosabb forrásáról és tartalékáról, a felépülésben lévő betegek
kompetenciájáról.
Ugyancsak radikálisan változott az intézmény finanszírozása. Míg az intézmény
kezdetben csak a jórészt nyugati adományozók rendszertelenül érkező pénzére és
természetbeni segélyeire számíthatott, addig az utóbbi években az anyagi helyzetet állami
normatíva és a szintén folyamatos társadalombiztosítási forrás stabilizálta. A fenntartás anyagi
hátterét részben magukra vállalóknak természetesen elvárásaik vannak. Megváltozott továbbá

az adományozók hozzáállása is, amennyiben mind inkább projekteket, nem pedig
intézményeket támogatnak. A finanszírozás (pl. társadalombiztosítási „befogadás”) erőik
egyesítésére késztette a drogrehabilitációs intézményeket. A különféle pályázati forrásokért
való harcban viszont egymás konkurensei.
Mindez a belső és külső kommunikáció módosulását hozta magával. A belső
kommunikációban is fontos teret kapott a külső kapcsolatok - a közös érdekek, az
együttműködések, az érdekellentétek és konfliktusok – kérdésköre. Ennek megfelelően az
egyeztetés, a kompromisszumkeresés és a konfliktusokkal való megbarátkozás újféle kérdései
jelentek meg a szupervízióban. Az intézet egy évtízes története alatt a magyar társadalomban
gyökeres átalakulások következtek be, ez a hazai drogszcéna jelentős módosulását hozta, ami
érintette a kooperációs lehetőségeket és az intézménybe jelentkezők összetételét (pl. a
heroinhasználók mellett mind több „parti-drog”-fogyasztó jelent meg, míg eleinte a harmincas
éveik elején lévők jelentkeztek, addig a jelentkezők életkora idővel fokozatosan csökkent). A
gyors és nagyfokú külső változások szükségességé tették a belső kommunikáció erősítését. A
képzelet és fantázia működésének nagy teret adó, a stáb tagjainak kreativitására, innovatív
meglátásaira számító szupervíziós találkozókon el lehet gondolkodni azon, hogy miért
sikerültek és miért fulladtak kudarcba egyes dolgok; melyek az intézmény stratégiájának és
taktikájának erősségei és gyengeségei; mi motiválta az egyes lépéseket; s milyen eshetőségeik
volnának a játéktér szélesítésére. A stáb-, az esetmegbeszélő és a szupervíziós ülések egyik
visszatérő kérdése az izomorfiák felismerése és azok tekintetbe vétele a tervezésben. A stábon
belüli nehézségek (pl. hasítás, disszociáció, vetélkedés, látszólagos egyetértés, távolságtartás,
bűnbakképzés, felelősség-elkerülésre irányuló játszmák) önmagukban is megoldást kívánnak.
Ugyanakkor a stábtagok közti, valamint a stáb egészének és az egyes tagok viszonyának
problematikája gyakran párhuzamos, szinte tükörképe a kezeltek és a segítők viszonyának.
Másrészt, ahogy a terápiában lévők feladata az, hogy a terápia során internalizált új értékeket
és

viszonyulásmódokat

életük

más,

terápián

kívüli

szféráiban

(pl.

a szabadidő

tevékenységben, párkapcsolatokban) is megvalósítsák, úgy a stáb tagja számára is gond lehet
a munka és a munkán kívüli attitűd illeszkedése. A szupervízió csak fókuszba állítja, de nem
oldja meg az ilyen feladatokat. A szupervízió nem helyettesíti a mentort vagy szponzort (akire
minden szenvedélybetegségből talpra állt segítőnek nagy szüksége van). A folyamatokban
megfigyelhető izomorfia mellett, sajátosan párhuzamosak a terápiában és a szupervízióban
alkalmazott módszerek is. Ez a módszerek típusaiban (evokatív és provokatív) és eszközeiben
(empátia, megerősítés, visszajelzés, eltúlzás, humor, paradoxonok, harag kifejezése) egyaránt
megfigyelhető. A negatív kommunikációs minták (önsajnálat, panaszkodás, neheztelés,

vádaskodás)

olyannyira

jellegzetességei

az

addikcióknak,

hogy

egyes

szerzők

negaholizmusról beszélnek. Ám a negaholizmus nemcsak az addikciónak, hanem – amint ez
Kézdi Balázs kutatásai igazolták - a magyar (s feltehetően a kelet-európai) mentalitásnak is
sajátja.

A rehabilitációs program sajátosságai:
Az addiktológiai tanuló közösség megkülönböztető specifikuma az, hogy a pozitív változás,
odaadás és felelősségvállalás kultúráját megvalósító közösség a legfontosabb gyógyító erő. A
közösségi terápia főbb hatótényezői közé a következőket sorolhatók: a közösség mindennapi
életében résztvevő bentlakók különféle szociális szerepeket sajátítanak el; minden bentlakó a
változás szerepmodellje; rendszeresek a terápiában lévők viselkedésének megfigyelésén
alapuló, gondoskodást tükröző visszajelzések; a közösség biztonságos teret nyújt a nyílt és
őszinte kommunikáció számára; a közösség és az egyén fejlődése egyaránt fontos; a program
megfelelően elhatárolódik, önálló keretek között folyik; a legfontosabb tevékenységek
csoportban zajlanak; a stáb tagjai képzettek s elkötelezettek a TC módszere és szemlélete
iránt; a program a kezelésben lévő fejlődését tükröző fázisokat foglal magában;

nagy

hangsúlyt kap a tudatosság-fokozás és az érzelmi érés feladata; kiemelt fontosságú teendő a
társadalmi reintegráció; a program nagymértékben támaszkodik az AA (Alcoholics
Anonymous) és NA (Narcotics Anonymous) csoportokra a kezelés és az utókezelés tervezése
során.
A rehabilitációs program specifikuma a színház- és zeneterápia.
Az intézmény munkatársai interdiszciplináris szemléletben

Mit jelent az interdiszciplináris szemlélet?
Az interdiszciplináris szemléletben, szerveződési formában dolgozók szerint senki sem
csupán egyénileg kezeli a klienseket, mert a kezelés végrehajtó egysége nem az egyén, hanem
a közösség. Ez összhangban áll a modern szervezetek ama elvével, mely szerint a működési
alapegység nem az egyén, hanem a csoport. Az intézménynek szüksége van különféle
szakemberekre, ám a teamben dolgozó specialistának egyúttal „mindenesnek” is kell lennie.
A terápiás közösségben a képzettségének megfelelő karrier építése alárendelődik a közösség
szolgálatának. A lojalitás bázisa a közösség által kimunkált értékek és jövőkép. A segítő
szakember a terápiás közösség által nyújtott, önmagán túlmutató eszményhez, ügyhöz
köteleződik el. Energiáját, szenvedélyességét, lelkesedését éppen ebből az elkötelezettségből
meríti. Az interdiszciplináris teamben nélkülözhetetlen a szaktudás. Ám a szakember tudása a

szenvedélybetegségek terápiája esetében csak kollektív folyamatban érvényesülhet. Egyedül,
társak nélkül, egyetlen szakember sem hatékony. A tudással felvértezett szakember nem
annyira hivatásként, szerepidentitásként, mint személyiségének egy fontos részeként,
„alszemélyiségként” tekint a szakmájára. A közösség nemcsak a különféle szakembereket,
hanem a kezelésben lévő klienseket is magában foglalja. Mindamellett az intézmény életében
résztvevő önkéntesek és a hozzátartozók is, járulékosan, a közösséghez tartozhatnak. „Az
orvos kezel, a természet gyógyít” hippokrátészi elvének – melyet más segítő hivatások is
szívesen osztanak – csak a második fele érvényes az interdiszciplináris közösségekben. A
segítő itt nem kezel (minthogy a közösség kezel), viszont a segítőt „kezelik”, mondhatnánk
kissé leegyszerűsítve. A segítő számára rendkívül fontos információkat nyújt az a mód,
ahogy a kliens „kezeli” őt. S jelző funkciója van annak is, ahogyan, amilyen „tünetekkel”
reagál a kliens akcióira. Ha képes egyfajta megnyugtató bennfoglalással, „tartályként”
elviselni a kliens provokatív megnyilvánulásait, akkor ezzel egyrészt mintát ad a kliens
számára a késleltetett szükséglet-kielégülésre, másrészt lehetőséget teremt arra, hogy a
közösség előtt - a csoportterápiának az önreflexió számára biztonságot nyújtó pszichológiai
terében - megvalósulhasson a kliens „kezelése”. A miliőterápiás feladatok többségének
elvégzését nem célszerű valamely konkrét szakma illetékességébe utalni, ezért a
szerepátfedések

elkerülhetetlenek.

Alapvető

segítői,

konzultációs

ismeretekkel

és

készségekkel a team minden tagját ajánlatos felvértezni. Az addiktológia tudás és készségek
interdiszciplináris természetűek. A szakembereknek időről-időre fejlesztő impulzusokat
kaphatnak más szakterületek szempontjainak megismerése révén.
Az interdiszciplináris közösségben a különféle előképzettségű szakemberek az
együttgondolkodás dialógikus terében igyekeznek olyan kreatív feszültséget teremteni, amely
a védekező megoldásokra hajló, előítéletes gondolkodási sémák, meggyőződések kritikus
vizsgálatához, a világról alkotott „térképek” felülvizsgálatához, ezáltal gondolkodásmód
változáshoz, gondolkodásváltáshoz, „metaniához” vezethet. A dia-logosz etimológiailag a
gondolatok szabad áramlására, a jelentések átvitelére utal. (A dia jelentése: át, keresztül; a
logosz pedig az értelmet, a szót, a tudást jelenti.) A látókört tágító dialógus által a résztvevők
olyan meglátásokra jutnak, melyekre egyedül nem lettek volna képesek. A dialógusban az
ember önnön gondolkodásmódját figyelheti meg. A dialógust valakinek vezetnie kell, aki
mintegy mederben tartja a beszélgetést. Az interdiszciplináris közösségek előszeretettel
helyezik a szupervizort a „dialógusmenedzser” szerepkörébe. Közösségünknek egy USA-ból
hazatelepült, szenvedélybetegségből talpraállt addiktológiai konzultáns, Balogh Péter a
szupervízora.
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