MRE Újváros
Drogambulancia

Az ambulancia
Dunaújvárosban és környékén első intézményként nyújtunk szenvedélybetegek
számára szociális, közösségi, nappali és alacsony küszöbű ellátást, drogterápiás elő- és
utógondozást, támogatott lakhatást és elterelést. Intézményünk alapelve szerint a
kábítószer-, alkohol-, vagy
viselkedéses függőségekkel
küzdő embertársainknak a
feltétlen tiszteleten és az
elfogadáson alapuló segítséget, valamint a szermentes élet alternatíváját
kínáljuk, illetve a szerfüggőség ártalmait csökkentjük.
Intézményünk Pentelén, az
óvárosban található. Nagy
örömünkre nemrég megvásárolhattuk a jelenlegi
székhelyünk
szomszédságában álló, számunkra
minden tekintetben tökéletes épületet, amit magunk
között „Fehér Ház”-nak neveztünk el. Évek óta arra törekszünk, hogy a „kötelező”
feladatok mellett egyre több programot és lehetőséget kínáljunk klienseinknek. A
Fehér Ház infrastruktúrája lehetőséget biztosít majd, hogy segítségével
műhelyfoglalkozásokat, sport-, zene- és közösségi alkalmakat, képzéseket tartsunk.
Jövőbeni terveink között szerepel egy asztalos- és fazekasműhely berendezése, a kerti
biogazdálkodás beindítása, akkreditált képzéseink és szakmai konferenciáink
továbbfejlesztése, járóbeteg ellátásunk kiterjesztése fiatalkorú klienseink részére.
Mindezen fejlesztések segítségével azt szeretnénk elérni, hogy a szer-és viselkedéses
függőségek bármelyik fázisában segíthessünk.
Munkatársaink nyitottsága, közösségünk tiszteletteljes és elfogadó hozzáállása,
odafordulása olyan biztonságos bázissá teszi ambulanciánkat klienseink számára,
hogy ők nyugodtan elhozhatják ide gondjaikat, szétesett életüket. Minden segítséget
megkapnak ahhoz, hogy újra összerakják és egésszé kovácsolják azt, ami elromlott
valahol a gyermekkor és a felnőttkor határán.
Küldetésünk, hogy a függőknek megmutassuk, hogy a józanság eszköz egy teljesebb
élet felépítéséhez és az ehhez szükséges készségekben fejlesszük őket, elkísérve
életüknek eme nehéz szakaszán.

Találj Haza
Rehabilitációs Alapítvány
Abban hiszünk, hogy a tisztaság nem egyenlő a szer letételével, az csak a kezdet, az
első lépés. Az újrakezdéshez, az emberhez méltó élethez új szokások, új társas
kapcsolatok, új életvitel kialakítása
szükséges.
Munkánk
során olyan
embereken segítünk, akik szeretnének
felépülni drog-, alkohol-, gyógyszer-,
vagy
viselkedéses
függőségeikből.
Legtöbb kliensünknek kimaradtak a
tanuló évek, a randizás, a mély,
elkötelezett baráti és szerelmi kapcsolatok
építése, a sport, az egészséggel való
törődés, a tehetség kibontakoztatása,
önbecsülésük és identitásuk felfedezése.
Ebben a fontos időszakban kísérjük a
felépülőket, akkor nyújtunk segítő kezet, amikor egy érzelmi válság, munkanélküliség,
otthontalanság kritikus lehet, ami visszaeséshez vezethet. Alapítványunknál
pszichológus és szociális munkás segítő szakemberek várják a klienseinket,
kuratóriumunk dönthet pénzbeli vagy más anyagi jellegű támogatásról is.
Amiben segíteni tudunk:
csoportos és egyéni utógondozás
családi-és párkonzultáció
krízis esetén anyagi támogatás (utazásra, ételre, lakhatásra)
tanulmányok segítése (adminisztráció, nyomtatás, fénymásolás, vizsgadíjak, tandíjak)
munkához jutás segítése
egészségügyi ellátásban való támogatás (pl. fogászati díjak átvállalása)
szenvedélybetegek támogatott lakhatása
szállítás, költöztetés

Alapítványunk 2014 óta részese egy lányokat és nőket támogató programnak, melynek
keretein belül az iskolaelhagyással, droghasználattal, nem kívánt terhességgel,
prostituálódással veszélyeztetett célcsoport összetételét és szükségleteit mérjük fel,
abból a célból, hogy a jövőben egy olyan programot és naprakész módszertanon
alapuló intézményt hozzunk létre, ahol ennek a rejtőzködő populációnak tudunk
valódi segítséget nyújtani. Amennyiben segíteni kívánja munkánkat, pénzbeli és
természetbeli adományait a következő elérhetőségeinkre várjuk:
Czere-Ambrus Mária +36-30-396-3635, ujvaros@drogproblemak.hu
Bankszámlaszám: 10700134 – 68296915 - 51100005

Czere-Ambrus Mária
intézményvezetö

Végzettség:
Klinikai és egészség szakirányú pszichológus

Mottóm az életre:
„Ne félj, csak higgy!”

Azért szeretek itt dolgozni…
… mert hiszek abban, hogy a munkánk által egy picit jobb
lesz a világ. Otthont, elfogadást, szeretetet, közösséget
nyújtunk azoknak, akik már el is felejtették, hogy létezik
ilyen. Szeretem és csodálom a munkatársaimat. Nem
felejtjük el, hogy szakemberek, de elsősorban Emberek
vagyunk.

Mire vagy a legbüszkébb az elmúlt évekböl?
Mindig valamin dolgozunk. Valami újat, jobbat keresünk. Én magam is egyre jobbá,
kerekebbé szeretném tenni ezt a szolgálatot, ami néha abból áll, hogy képes vagyok
munkaruhát húzni és virágot ültetni, falat kaparni. Néha viszont egy új ellátási formát
tudok bevezetni az Ambulancián hosszú, kemény hónapok szakmai egyeztetése és a
hatóságokkal való harc után. Nekem mindkettő fontos. Arra vagyok a legbüszkébb,
hogy a kollégáimban ugyanez a szellemiség meg van. Nem kell őket azzal
nyaggatnom, hogy gondolkodjunk együtt. Egy-egy stáb értekezleten alig lehet őket
lelőni, annyira elszabadulnak a konstruktív gondolatok.

Idén vagytok öt évesek. Hogyan ünnepeltek?
Nem készülünk semmilyen látványos produkcióval, vagy egyéb hasonló rendezvénnyel.
A legnagyobb dolog az ünnepben, hogy azt tehetjük, amit szeretnénk. A lehetőség az
ajándék, hogy megmutathatjuk az éves szakmai konferenciánkon mennyit változtunk az
elmúlt év alatt.

Hogyan
kezdtétek
akkor
dolgozol együtt most?

és milyen csapattal

A Drogambulancia stábja 2012-ben két teljes állású és egy félállású szakemberből
állt. Ekkor még csak szenvedélybetegek közösségi ellátásával foglalkoztunk. Mára hat
féle ellátásban (szenvedélybetegek közösségi-, alacsonyküszöbű-, nappali ellátása,
támogatott lakhatása, elterelés, addiktológiai járóbeteg szakellátás) tizennégy
kollégával dolgozom, akik között pszichiáterek, pszichológusok, szociális munkások,

szociális segítők és jelenleg képzés alatt álló saját terápiás élményű gyógyult
szenvedélybetegek vannak. Ezen túl közfoglalkoztatottak is segítik a munkánkat, akik a
kerti teendőket, az épületek karban tartását, a takarítási munkákat és a kisebb
adminisztrációs feladatokat végzik.
Az évek során rengeteg olyan szakmai kapcsolatot és intézményközi együttműködést
alakítottunk ki, melyek által a mi munkánk is gördülékenyebbé vált, az
ellátórendszerben az ellátáshoz való hozzájutás könnyebb a klienseknek, valamint a
megfelelő szakember megtalálásával, egymás képzésével és a szakmai tapasztalatok
megosztásával is emelhetjük az ellátások színvonalát. Néhány példa a kiváló
intézményközi együttműködésre: Dunaújváros MJV Útkeresés Segítő Szolgálat,
Törökbálint MJV Önkormányzat Segítő Kéz Szolgálata, Törökbálint általános-és
középiskolái, EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ Kalocsai GyermekotthonÁltalános Iskola és Szakiskola, és még számtalan dunaújvárosi és országos illetőségű
intézmény.

Szerinted mi a legnehezebb a munkádban?
Nehéz volt elengednem a saját elképzeléseimet a drogfüggők felépülésével
kapcsolatban. Pedig el kell, mert nem az a fontos, hogy én mit szeretnék, és hogyan
tervezem az ő felépülését. Sőt, az sem, hogy mit tanultam a könyvekből. Ez mind nem
számít. Amiben viszont jó vagyok, hogy olyan elfogadó, bizalmas és biztonságos
légkört tudok teremteni a terápiában, ahol a klienseim, a támogatásommal, önmaguk
találhatják meg magukban az erőt, az emberit, a jót, a változásra való képességet.
Amit én mondok ki, az enyém marad,
viszont amit a segítségemmel
önmaguk mondanak ki, vagy találnak
meg, az övék. Azt tapasztaltam, hogy
mindenkiben ott van a válasz, csak le
kell csupaszítani, láthatóvá tenni,
megszabadítani
a
rárakódott
mocsoktól, és elég bátornak lenni
ahhoz, hogy el is fogadjuk azt az
önmagunkat, aki láthatóvá vált.

Amennyiben
lehetöséged lenne egy nagyot
kívánni, mi lenne az?
Semmi nagy változást, csak a
terveink megvalósulását kívánnám.
Lényegében azt gondolom, hogy
minden úgy jó, ahogy van, de még
jobb lenne, ha minél többen
gondolnánk azt, hogy:
Minden úgy jó, ahogy van!

MUNKATÁRS
név:
Tóth-Vajda Zsófia
Munkakör:
Szakmai koordinátor
végzettség:
Addiktológiai konzultáns, szociális munkás
mottóm az életre:
„Tégy úgy, mint Isten, légy emberré!”
Azért szeretek itt dolgozni…
…mert a kegyelem változásokra képes mind a klienseim és a saját
életemben. Jó ennek a csodának részese lenni itt. „De ahol
megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem.”
(Róm, 5,20b)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

név:
Madár Mariann
Munkakör:
Foglalkoztatási koordinátor, Alapítványi referens
végzettség:
Társadalombiztosítási szervező
mottóm az életre:
”A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és
a nem látott dolgokról való meggyőződés”
Azért szeretek itt dolgozni…
…mert ez nem csupán egy munkahely. Régi
álmom teljesült azzal, hogy itt lehetek. Nagy tisztelettel nézem az itt
folyó munkát és örülök, hogy tagja lehetek ennek a közösségnek. Bízom
benne, hogy szakmai tudásommal segíteni tudok, miközben saját utamra
is rátalálok.

Szolgáltatások
Alacsonyküszöbü ellátás - Könnyen

és
bárki számára elérhető, akit
valamilyen
függőség,
szenvedélybetegség érint. Teljesen anonim. Pihenni, józanodni,
telefonálni, vagy internetet használni van lehetőség. A
szolgáltatás része az ártalom csökkentés, mely az intravénás
szerhasználóknak biztosít steril eszközöket: tűt, fecskendőt, alkoholos törlőkendőt,
szűrőt, vénaápoló krémet… Célunk a HIV és a Hepatitis C fertőzések megelőzése.

Elterelés - Amennyiben droghasználat miatt eljárás indult ellened,
választhatod a megelőző felvilágosító szolgáltatást. Az elterelés hossza minimum 6
hónap és összesen 12 alkalom.

Közösségi ellátás – Szenvedélybetegeknek és
hozzátartozóiknak egy megértő szakmai stáb segít a
függőség kezelésében és elfogadásában. Különféle és
változatos, szabadidős programok, önismereti csoportok,
egyéni és család konzultációk szervezésével.

Nappali ellátás - Negyven fő ellátását
biztosítjuk, tisztálkodási és mosási lehetőséggel, pszichoszociális támogatással és változatos szabadidős
tevékenységekkel.

Támogatott lakhatás

Biztonságos
életkörülményt biztosítunk azok számára, akik függőségük
miatt eltévedtek az életben. Előzetes állapotfelmérés és tartós absztinencia után a
lakhatást legfeljebb egy évig biztosítjuk számukra.

Járóbeteg szakellátás - A rendelési időben a szakorvosi ellátást
pszichiáter, addiktológus szakember, a nem szakorvosi ellátást pszichológus, szociális
munkás, addiktológiai konzultáns biztosítja. A szakorvosi vizsgálathoz előzetes
bejelentkezés szükséges.

Felvétel rehabilitációs

otthonba – Elsősorban a
ráckeresztúri felnőttek és fiatalkorúak Drogterápiás Otthonába végzünk előgondozást,
de bármelyik rehabilitációs intézetbe segítünk bekerülni.

Csoportok
Önismereti csoport - Azoknak ajánljuk, akik
fejleszteni szeretnék az önismeretüket, a társas készségeiket,
akik kapcsolati nehézségekkel küzdenek. Fontos, hogy
pontosan érkezzetek! (minden kedden 16:00-kor)

Józanságmegtartó - Mindenkit szeretettel várunk, akik szabadulni
kívánnak függőségeiktől. A csoport célja, hogy együtt fejlődjünk önismeretben és
egyéb kompetenciákban, pl.: empátia, őszinteség, segítségkérés stb.
Amennyiben egy remek csoport tagja szeretnél lenni, látogass el
hozzánk! (minden hétfőn 16:00-kor)

Utógondozó - Egy csoport azoknak a felépülőben lévő
szenvedélybetegeknek, akik már komoly eredményeket tudnak
felmutatni és képesek arra, hogy elkötelezzék magukat életmódjuk
hosszú távú megváltoztatása mellett. Az absztinencia a valódi változás gerince és
sarokköve.
(páros héten csütörtökönként 17:30-kor)

Biblia csoport

- Református intézményként
fontosnak tarjuk, hogy a szakmai munkánk mellett lelki,
spirituális értékeket is továbbadjunk. Gyere el, ha nyitnál
Isten felé, de nem tudod, hogyan kezdj hozzá…

Szabadidös tevékenység - “Többet megtudhatsz másokról egy óra
játék közben, mint egy év beszélgetés alatt.” – mondta Platón. Önmagunkról is
megtudhatjuk mire vagyunk képesek egy-egy közös tevékenység alatt. Ping-pong,
csocsó, társasjáték, és a legújabb kedvencünk: a FRIZBI. Ezek az alkalmak új
közösségek kialakulását teszik lehetővé, ahol a mozgás és a játék öröme tartja egyben
a csoportot. (páratlan héten csütörtökönként 16:00-tól)

Hozzátartozói csoport - Fontosnak tarjuk, hogy a szenvedélybetegek
közvetlen környezetében élők is megértsék azt, hogy szerettük
mikkel küzd. A csoport keretein belül foglalkozunk azokkal a
megoldásokkal, amik a hozzátartozóknak lehet segítség.

M U N K A T Á R S
Név:
Kovács Henrietta Judit
Munkakör:
Támogatott lakhatás esetfelelős
végzettség:
Református lelkész, mentálhigiénés szakember
mottóm az életre:
„A mennyet és a poklot is magunkban
hordozzuk, s csak rajtunk áll, hogy melyiket
választjuk.”
Azért szeretek itt dolgozni…
…mert azokkal a szenvedélybetegekkel foglalkozhatok, akikhez
elhívásom van. a munkatársaimmal egy a célunk, egy az erőforrásunk.
Nem csak együtt járunk a munkába, hanem Istennek szolgálunk, Róla
teszünk bizonyságot.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

név:
Korsós Gabriella
Munkakör:
Egészségügyi asszisztens
végzettség:
Egészségügyi ápoló
mottóm az életre:
„Csak az itt és most létezik. Bárhová is mész
mindig itt leszel.”
Azért szeretek itt dolgozni…
… mert a munkám során többször látom, ahogy
emberek megváltoznak. „Nem mindig a kemény az erősebb: csak idő
kérdése és a folyó lágy sodrása a legkeményebb követ is
szétmállasztja.”

MUNKATÁRS
név:
Szabó Csilla
Munkakör:
Alacsonyküszöb koordinátor
végzetség:
Szociális gondozó és ápoló
mottóm az életre:
„Jól csak a szívével lát az ember.”
Azért szeretek itt dolgozni…
…mert ez a munkahely számomra egy áldás. A
rohanó világban itt picit megnyugodhat az ember, és a valódi értékekre
helyeződik a hangsúly. Jó látni, mit tesz az emberekkel az oda-figyelés,
a szeretet, és a közösség ereje. Nap mint nap csodákat élünk meg velük
együtt. Hálás vagyok, hogy itt lehetek...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

név:
Tamás Róbert
Munkakör:
Alacsonyküszöb adminisztrátor, tapasztalati
szakember
végzettség:
Szociális segítö
mottóm az életre:
„Múltból tanulva készülök a holnapra”
Azért szeretek itt dolgozni…
…mert számomra ez a munkahely a másik otthonom. A kollégáktól
folyamatosan tanulok és részesülök azokban az igazán egyedi családias
életben, amit a klienseknek is igyekszünk megmutatni.

Fejlesztünk
irány az élet
Itt az ambulancián szeretjük újraértelmezni a dolgokat. Meglátni az értékeket az
elromlott, elhanyagolt, kidobott tárgyakban… Egy kis odafigyeléssel átalakítjuk őket,
hogy újból gyönyörködni lehessen bennük. Hisszük, hogy mindenki és körülöttünk
minden egy remekmű, kreatív Istenünk kezében. Ezt gondoljuk a bentlakásos, drog
rehabilitációs otthonból frissen kijött fiatalokról is. Akik hozzánk kerülnek, azokban
mi meglátjuk a csiszolatlan gyémántot.
A fejlesztői státusz segít nekik a tovább lépésben. A védett környezet, amit
biztosítunk, lehetővé teszi, hogy kipróbálják magukat az élet színterén és
visszaintegrálódjanak a munka világába. Lehetőségük nyílik pótolni tudásukat is.

„Rengeteg mélypontot megéltem. Elvesztettem a barátaimat, a nagyapámat és
otthonról is kitettek. Elmagányosodtam. Már nem tudtam kontrollálni a viselkedésem.
Féltettem magamtól a környezetemben lévő embereket. A rehabon szerzett
józansággal, itt nálatok, újra az emberek szemébe mertem nézni. Számomra a
legfontosabb, hogy visszanyertem a közvetlenségemet, és ez az ambulancián eltöltött
idő gyümölcse.” – Gál Roland

MUNKATÁRS
név:
Ujvárosi László
munkakör:
Támogatott lakhatás koordinátor, tapasztalati
szakember
végzettség:
Szociális munkás asszisztens
mottóm az életre:
„Kelj fel és járj!”
Azért szeretek itt dolgozni…
…mert hiszem, hogy: „mi erősek tartozunk azzal,
hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére
éljünk.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

név:
Ijjas Bernadett
Munkakör:
Elterelés és szubsztitúciós kezelés koordinátor
végzettség:
Szervezet pszichológus
mottóm az életre:
„Kitalálom, leírom, megvalósítom!”
Azért szeretek itt dolgozni…
… mert ebben az intézményben mindenki önmaga
lehet, együtt tudunk változni és fejlődni. Fontos számomra a
barátságos, családias és kreatív környezet.

Társintézmények
MRE KIMM Drogterápiás Otthona
A ráckeresztúri Drogterápiás Otthon magát drogmentes
közösségként értelmezve szakmai- és emberi segítséget
nyújt az oda jelentkezőknek abból a célból, hogy a lakók
saját életdöntésük alapján a munkatársi kör és a terápiás
közösség támogatásával megszabadulhassanak a kábítószer
szenvedélybetegségéből.
www.drogterapia.hu

MRE Válaszút Drogkonzultációs Iroda
A Válaszút Misszióban olyan szenvedélybetegeknek, illetve
hozzátartozóiknak nyújtunk segítséget, akik szeretnének
pozitív irányban változtatni életükön.
www.valaszutiroda.hu

Tisztás Közösségi Hely
Tisztás, amit szeretnél te is magadban, ahol találkozhatsz,
ahol tisztássá válhatsz te is a többieknek, ahol előveheted,
amit hoztál magaddal, ahonnan van tovább és ahová
visszavágysz….

www.tisztashely.hu

MRE KIMM Fiatalkorúak Drogterápiás Otthona
A Fiatalkorúak Drogterápiás Otthona egy új és korszerű,
valóban európai színvonalú épületegyüttesből áll, mely azt a
célt szolgálja, hogy a legmodernebb eszközökkel, szép és
igényes környezetben tudjunk segíteni a hozzánk jelentkező
fiataloknak és családjaiknak.
www.tinirehab.hu

ADNA Café
Lehetőség. Bázis. Küldetés.
Művészet. Tér. Helyszín. Pince.

www.facebook.com/adnacafe

MRE Újváros
Drogambulancia
2400. Dunaújváros
Petöfi Sándor utca 1.
Telefon: +36-25-788-962
Mobil: +36-30-490-9326

Petöfi Sándor utca 5.
telefon: +36-25-785-255
email: info@ujdrogambulancia.hu
facebook: MRE Újváros Drogambulancia
web: www.ujdrogambulancia.hu

Nyitva tartás:
Hétfö – Péntek
9:00 – 18:00
Szombat és Vasárnap
8:00 – 14:00

