Tájékoztató a tervezett rehabilitációs otthonról
Mi készül Pogányban?
Néhány hete tálalgatások folynak arról, hogy milyen új intézmény fog létesülni a településen.
Ezzel kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni a lakosságot.
Tervezés alatt van egy szenvedélybeteg rehabilitációs otthon létrehozása Pogányban a Kossuth
utcában. Az otthonba kizárólag női klienseknek nyújtunk segítséget. Olyan nőknek, akik
felismerték azt, hogy az életükben jelentős szerepet kap a szerhasználat, s ezen változtatni
akarnak. Édesanyákról, feleségekről, dolgozó nőkről van szó.

Mit jelent ez pontosan?
Évszázadok óta használnak az emberek különböző tudatmódosító szereket annak érdekében,
hogy megváltoztassák pszichés állapotukat. Fájdalomcsillapításra, pihenésre, energiájuk
növelésére. A szerhasználat tekintetében a nők és férfiak különböző megítélés alá esnek. A
szerhasználó nők gyakran érzik magukat stigmatizáltnak, kívülállónak, peremre sodródva,
elítélve a társadalom által. A szégyen érzetüket erősíti a társadalom, környezetük részéről a
„rossz anya” megítélés. Többek között ez is az oka annak, hogy a nők kisebb számban kerülnek
ellátásban, s kapják meg azt a segítséget, ami a felépülésükhöz szükséges.
A rehabilitációs intézmény feladata az intézményi ellátást igénybe vevő önálló életvezetési
képességeinek kialakítása, illetve helyreállítása, fejlesztése, továbbá a társadalomba történő be,
illetve visszailleszkedésének támogatása és az utógondozás megszervezése.
A létesítendő rehabilitációs intézmény 13-15 fő nő részére nyújt majd lehetőséget a felépülésre.
Az igénybevétel feltétele a teljes absztinencia. A terápia hossza 3-6 hónap. Ez idő alatt a lakók
szigorú napirend szerint tanulnak meg újra élni a szenvedélybetegségükkel a terápiás segítők
folyamatos jelenléte mellett. A lakók a terápia ideje alatt látogatót nem fogadhatnak.
Mi várható a településen a megnyitást követően?
Az igénybevétel feltétele a teljes absztinencia, ami azt jelenti, hogy kizárólag olyan egyének
vehetik igénybe a szolgáltatást, akik már nem használnak semmilyen tudatmódosító szert, de
szükségük van a szakmai segítségre, hogy újra tanuljanak élni szerek nélkül. Mivel már
szerhasználat nélkül költöznek be az egyének, így nem lesz jelenség a településen a tudat
módosító szerek hatása alatt álló lakók jövés-menése.

Az intézménybe 3-6 hónapig tartózkodnak. Ezen idő alatt minden napjukat szigorú napirend
szerint töltik az intézményben, a nap 24 órájában a terápiás segítőkkel közösen.
A leendő fenntartóról néhány alapadatok, jogállás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyarországi Baptista Egyházat, mint az
Országgyűlés által elismert és az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős
miniszter által nyilvántartásba vett bevett egyház, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi
CCVI. törvény 17. §-ában meghatározott miniszteri nyilvántartásban az alábbi számon
szerepel: 00013/2012.
A Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személy szervezetként létrehozta a
Sorsfordító Szolgáltató Központ-ot
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A Sorsfordító Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatásokat, és szakosított ellátásokat
biztosít Bács-Kiskun, és Csongrád-Csanád megyében.
Fenntartó adatai:
Fenntartó neve: Sorsfordító Szolgáltató Központ
Fenntartó címe: 6200 Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 12.
Fenntartó képviselője: Hajdu Julianna
Intézményvezető: Hajdu Julianna
Telefon: +36-20-776-4129
Fenntartásunkban a szenvedélybetegeknek és pszichiátriai betegeknek, jelenleg az alábbi
telephelyeken az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk.
Kiskőrös: nappali ellátása, közösségi alapellátás, támogatott lakhatás
Kiskunhalas: nappali ellátás, támogatott lakhatás
Kalocsa: nappali ellátás
Kiskunfélegyháza: nappali ellátás, közösségi alapellátás
Baja: nappali ellátás
Jánoshalma: nappali ellátás
Kiskunmajsa: nappali ellátás
Makó: nappali ellátás
Hódmezővásárhely: nappali ellátás

A megyében több hasonló intézmény működik:
Bázis Addiktológiai Szolgálat,
„Változóház” Rehabilitációs Otthon Pécsvárad,
Mérföldkő Rehabilitációs Alapítvány Kovácsszénája
Leo Amici 2002 Alapítvány Rehabilitációs Intézménye Komló
A tapasztalat azt mutatja, hogy az esetek túlnyomó részében a rehabilitáció sikeres. Vagyis a
szenvedélybeteg emberek nem „csak” leállnak a szerről, de megváltoztatva gondolkodásukat,
életvitelüket egy teljes, minőségi életet tudnak élni, ahol a társadalmi szerepeikben meg tudnak
felelni. Tudnak anyaként, feleségként, dolgozó nőként teljes értékű életet élni.
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