A VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és
Drogprevenciós Központ – Konferencia és
Missziós Centrum tevékenysége:
Keresztény eszmeiségen nyugvó, igényes
mentálhigiénés gondoskodás keretében az
intézmény szeretetteljes elfogadáson alapuló
légkörben arra törekszik, hogy a szakmai
igényesség követelményén túl a segítséget
kérők lelki, spirituális igényeire is tekintettel
legyen, a lelki életben felmerülő kérdésekre a
Katolikus Egyház tanításával egybehangzó
választ adjon, és segítséget nyújtson. Azonban
a terápiának nem célja és nem feltétele a
vallási elköteleződés. Az intézmény missziós
munkája során együttműködik a Szent András
Evangelizációs Iskolával
(www.ujevangelizaco.hu).

Az intézmény és telephelye által nyújtott
ellátási formák és szolgáltatások:
szenvedélybetegek nappali intézménye;
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása;
elterelés (megelőző-felvilágosító szolgáltatás);
prevenció;
konferenciák és missziós programok
szervezése;
támogatott lakhatás.
„ Az ember nem változtathatja meg az
életét anélkül, hogy maga is meg ne
változna.” Simon du Beauovoir

VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és
Drogprevenciós Központ – Konferencia és
Missziós Centrum – szenvedélybetegek
nappali intézménye:
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Helyszín:
6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 30.

„Ha tehát a fiú megszabadít titeket,
valóban szabadon lesztek.”
Jn. 8, 36

Jelentkezés:
6100 Kiskunfélegyháza, Jókai utca 30.

További információ:
További információ az intézményről és
telephelyeiről a www.egeszsegdokk.hu/valasznappali-intezmeny honlapon található, valamint
munkanapokon 12. 00 és 18. 00 óra között a
+36/30 849 01 22-es telefonszámon
kérhető.

6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 30.
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Az intézmény fenntartója az EGÉSZSÉGDOKK
Közhasznú Alapítvány

Nézd meg miben tudunk segíteni!
Valami nincs rendben az életedben?
Nincs állásod?
Sok a fizetnivalód?
Nincs olyan közösség, ahova tartozhatnál?
Nem tudod hová tűntek a barátok?
Egyáltalán vannak barátaid?
Sok a problémád kevés a segítség?
Gyakori vendég az ital, a drog?
Le akarsz szokni a cigiről, de nem tudod,
hogyan?
Fogalmad sincs, kivel beszélhetnéd meg?
Megszabadulnál az alkohol és a kábítószer
rabságából?
Úgy érzed, betelt a pohár?
Végig nézed hozzátartozód pusztulását?
Tehetetlennek érzed magad?
Tele vagy kérdésekkel és nem tudod, kinek
tedd fel őket?

A válasz: a VÁLASZ!
A VÁLASZ olyan embereknek nyújt
segítséget, akik alkohol-, drog-, gyógyszer,
vagy játékszenvedéllyel küzdenek, és úgy
érzik a problémáik megoldásában segítségre
van szükségük.

Biztosított szolgáltatások:
1. Tanácsadás: egyéni-, pár-, családkonzultáció,
addiktológiai, pasztorál és szakorvosi
konzultáció biztosítása.
2. Készségfejlesztés.
3. Háztartási vagy háztartást pótló
segítségnyújtás.

4. Étkeztetés: igény és jogosultság szerint, a
Megállapodásnak megfelelően.
5. Esetkezelés: egyéni esetkezelés, ügyintézés,
egészségügyi alap- és szakellátásokhoz való
hozzájutás elősegítése, munkavégzés
lehetőségének szervezése, álláskeresés,
hivatalos ügyek intézésének segítése.
Társintézményekkel történő együttműködés.
6. Felügyelet.
7. Gondozás.
8. Közösségi fejlesztés: evangelizációs és a
lakosság számára nyitott csoportok, kurzusok,
konferenciák, képzések szervezése, vezetése.
9. Pedagógiai segítségnyújtás.
10. Gyógypedagógiai segítségnyújtás: korai
fejlesztés, Ayres terápia, Kulcsárné féle
torna, gyógypedagógiai asszisztensi
foglalkozások.

Csoportfoglalkozások:
Hozzátartozói csoport: célja, hogy a
szenvedélybetegek hozzátartozói meg
tanulhassák saját helyzetüket és a
szenvedélybeteget is más megközelítésben
szemlélni és ennek köszönhetően a család el
tudjon indulni a gyógyulás útján.
Fiatalok hozzátartozói csoportja: várja
mindazokat a fiatalokat, akiknek életét
befolyásolja, vagy befolyásolta egy
hozzátartozó, vagy egy barát alkoholizmusa,
szenvedélybetegsége.

”A köztudattal ellentétben a
szenvedélybetegség gyógyítható.”
Dr. Gerevich József

Nappali csoport: célja, az önismeret
fejlesztése, az önbizalom erősítése, a stressz
kezelés és a hatékony problémamegoldó
stratégiák elsajátítása a szerhasználattal
szemben.
Kontroll csoport: olyan, önkéntes alapon
szerveződő csoport, amely az alkoholbetegség
feldolgozására és a betegségből való
felépülésre kínál lehetőséget. A csoport várja a
gyógyulni vágyó, illetve a gyógyult
alkoholbetegeket.
Készségfejlesztő csoport: célja az, hogy
szenvedélybetegek azon készségeit fejlessze
(konfliktuskezelés, stressz kezelés, probléma
megoldás), amelyek segítségével a
későbbiekben a mindennapi nehézségek
megküzdésében eredményt érhetnek el.
A. A. gyűlés: a gyógyult, illetve a gyógyulni
vágyó alkoholistákat várja. Az Anonim
Alkoholisták megmutatják a 12 lépés alapján,
hogyan lehet ital nélkül élni.
Közösségépítő és szabadidős csoport: a
Szent András Evangelizációs Iskola
közreműködésével a foglalkozás lehetőséget
teremt a résztvevőknek a szabadidő hasznos
eltöltésére, valós alternatívát kínálva a
hétvégi szórakozóhelyek látogatásával és a
szerhasználattal szemben. Cél az, hogy olyan
közösségek nőjenek ki az alkalmak során,
amelyek képesek tagjaikat megtartani,
mintegy felelősséget vállalva egymásért,
megtapasztalva a közösséghez tartozás
élményét.

A Központ szolgáltatásait a
hozzátartozók is igénybe vehetik!

