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Hajléktalan drogfüggők ellátása

A Baptista Szeretetszolgálat Utcafront részlegének működése

A Baptista Szeretetszolgálat  Utcafront részlege 2001 októberében jött létre abból a célból, 

hogy drogfüggő hajléktalanok számára szakmailag megfelelő, specifikus segítő szolgáltatást 

nyújtson. Az Utcafront Budapesten utcai megkereső munkát végez, valamint a X. kerületi a 

Bánya  utcában  egy  100  fős  hajléktalanszállót  tart  fönt,  ahová  drogfüggő  személyeket  is 

befogadnak.  A szolgálat  ezen  kívül  Debrecenben  és  Miskolcon félutas  házakat  működtet, 

átmeneti  lakhatási  lehetőséget  nyújtva  ezzel  szenvedélybetegségükből  felépülő  emberek 

számára.

Az alapötletet abból a tapasztalatból származott, hogy ezek az emberek azért mások, mint a 

„sima” drogosok, mert hajléktalanok. Az egészségügyi rendszerhez történő kapcsolódásukat 

nehezíti,  hogy  nem  rendelkeznek  állandó  lakhellyel  és  tartózkodási  hellyel  sem,  nagyon 

gyakran nincs személyi igazolványuk, sem TB-kártyájuk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 

az egészségügyi ellátásban a hajléktalan személyek amúgy is meg vannak különböztetve a 

hajléktalan  lét  járulékos  jellemzői  –  a  szag,  a  koszos  ruházat  –  folytán,  valamint  azon 

előítéletek  mentén,  amelyek  a  személyes  felelősség  és  a  hathatós  segítség  kapcsolatának 

kérdéskörét  illetik.  Egy hajléktalan  ember  megítélése  során rendre felmerül,  hogy minden 

bizonnyal  ő  is  erősen  felelős  azért,  hogy ide  jutott,  ahogy az  a  kétely  is,  hogy mit  ér  a 

segítség, ha azután minden ugyanúgy folytatódik, mint azelőtt, mit ér a segítség, ha az ember 

a  kórházból  az  utcára  kerül  vissza.  Ha  kihívjuk  egy  fedél  nélküli  emberhez  a  mentőt,  

elmondjuk, hogy az utcán fekszik, vérzik, egyből azt kérdezik: „Ittas? Hajléktalan?” A kérdés 

hangnemében letagadhatatlanul ott lappang a negatív megítélés.

A  hajléktalan  drogfüggőkkel  a  hajléktalanellátás  keretein  belül  sem  igazán  tudnak  mit 

kezdeni,  mivel  drogosok. Abban,  hogy a hajléktalan  drogfüggők ilyen  különösen nehezen 

kezelhető  csoportot  képviselnek az egészségügyi  és szociális  ellátások rendszerén belül,  a 

csoport  sajátos  szükségletei  mellett  a  drogfüggőkkel  kapcsolatos  előítéletek  is  szerepet 

játszanak.  A  Baptista  Szeretetszolgálat  munkatársai  ezekből  a  tapasztalatokból  eredően 

érezték  fontosnak  egy  olyan  komplex  intézményrendszer  felépítését,  amely  illeszkedik  a 

hajléktalan drogfüggő személyek ellátási szükségleteihez.  Így jött létre az utcai megkereső 



program, majd fokozatosan kiépültek az ellátás további elemei is: a hajléktalanszálló, a félutas 

házak és a foglalkoztatást segítő programok. Az Utcafont együttműködik az összes budapesti 

utcai  szociális  munkás  csapattal,  és  vidéki  nagyvárosokban  is  kialakított  ilyen 

együttműködéseket.  Az  utcai  szociális  munkások  gyakran  hívják  a  szolgálatot,  ha  egy 

hajléktalan személynél drogfogyasztásra utaló jeleket találnak.

Utcai megkereső munka hajléktalan drogfüggők körében

Az  utcán  élő  drogfüggő  sajátossága,  hogy  gyakran  ő  maga  sem  kíván  bekapcsolódni  a 

hajléktalanellátásba,  másrészt a hajléktalanellátás sem tud mit kezdeni vele. A drogfüggők 

körében a segítségnyújtás speciális szaktudást igényel. Ismerni kell a függőség sajátosságait, 

orvosi, pszichológiai és szociális vetületeit, ahogy tisztában kell lenni a kezelés lehetőségeivel 

is,  tudni  kell,  hogy az adott  állapotban lévő,  adott  szerfüggőségben szenvedő kliens  mely 

intézmények  felé  irányítható.  Képesnek  kell  lenni  arra  is,  hogy  a  detoxifikációt  és 

rehabilitációt követően, illetve a fenntartó kezelés során tovább segítsük a klienst a társadalmi 

integráció  irányába.  Biztos  bázist  kell  nyújtani  számára,  figyelembe  véve  sajátos 

szükségleteit,  képességeit,  lehetőségeit.  Ez  a  speciális  tudás  nincs  jelen  az  általános 

hajléktalanellátás területén, és megléte nem is feltétlenül elvárható. 

Az  Utcafront  célzottan  az  utcán  élő  drogfüggők  segítésére  specializálódott.  Munkatársai 

között  vannak  leszokott  drogosok  is,  akik  személyes  tapasztalatból  ismerik  a 

szenvedélybetegség sajátosságait,  így közeli  perspektívából  képesek a  kliens  problémájára 

tekinteni.

A drogfüggők körében végzett utcai megkereső programnak kétféle üzenete van. Az egyik, 

hogy  „Van  lehetőséged  kilépni!”.  A  másik  üzenet  pedig  ez:  „Meg  tudod  csinálni!”.  Az 

Utcafront  munkatársai  küldetésüknek  tekintik,  hogy embereket  bíztassanak,  támogassanak 

abban, hogy képesek véghezvinni pozitív változásokat a saját életükben. Évekig gondozzák 

klienseiket az utcán, adnak nekik élelmet, takarót, steril eszközöket, amelyekkel legalább a 

szerfogyasztásból eredő egészségügyi ártalmakat minimalizálhatják és elkerülhetik a vér útján 

terjedő fertőző betegségeket. A droghasználathoz szükséges steril eszközök osztása egyéni és 

közegészségügyi érdekeket egyaránt szolgál.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye



A drogfüggő hajléktalan ember, ahogy az egészségügyi rendszerben, úgy a hajléktalanellátás 

rendszerében  is  másképp  viselkedik,  mint  az,  akik  csak  az  egyik  vagy  csak  a  másik 

problémával van sújtva. Ott szipuzik a kapuban, vagy a mellékhelyiségben szúrja magát. Mit 

lehet  ezzel  kezdeni?  Be  lehet-e  engedni  a  szállóra  a  többiek  közé,  vagy  nem?  Vagy 

éppenséggel  ki  lehet-e  zárni  valami  olyasmiért,  ami  központi  mozgatórugója  annak,  hogy 

olyan helyzetbe került, ami indokolttá teszi a szolgáltatás igénybevételét?

Ha egy hajléktalan ember iszik, az az életformája természetes velejárójaként tudható be. Az 

alkohol hatásairól akár szakemberként, akár magánemberként gazdag tapasztalattal,  világos 

fogalmakkal  rendelkezünk.  Ugyanakkor  a  kábítószerek  hatásaival  kapcsolatban  a 

hajléktalanellátásban  dolgozók  nem  rendelkeznek  ilyen  körvonalazott  tudással.  A  drogos 

félelmet kelt, mert ismeretek hiányában nem tudjuk kiszámítani a reakcióit, és előítéleteink 

folytán  hajlamosabbak  vagyunk  a  legrosszabbakra  gondolni.  Az Utcafont  által  fenntartott 

Bánya  utcai  hajléktalanszálló  a  drogfüggők  körében  felmerülő  lehetséges  problémákat 

figyelembe véve van kialakítva, például az ajtók úgy vannak átalakítva, hogy nincs lehetőség 

arra, hogy a valaki bezárkózzon, és a szállón dolgozó segítő szakemberek egyéb módokon is 

fel vannak készülve olyan eseményekre, amelyek a drogfüggők körében előfordulhatnak.

A szálláson jelenleg 100 hajléktalan ember lakik, öt különálló lakóegységben. A bentlakók 

10-15%-a  drogfüggő,  de  nagyon  magas  az  alkoholproblémákkal  élők  aránya  is.  Minden 

lakóegységhez  külön konyha  és  külön mellékhelyiségek tartoznak.  Az éjjeli  menedékhely 

intézménytípusa nyújtja a legrugalmasabb lehetőségeket a hajléktalanellátás területén, mivel 

ez az ellátási forma biztosítja azt, hogy a legkevesebb négyzetméteren a legtöbb embert be 

lehessen fogadni, továbbá ez az ellátási forma teszi lehetővé, hogy valaki szükség esetén élete 

akár végéig itt maradhasson.

A hajléktalanszállás azt a célt szolgálja, hogy az utcai munkás fel tudja ajánlani a továbblépés 

lehetőségeként az utcán élő drogfüggőnek. Az Utcafront sajátos működési elvei és rugalmas 

keretei folytán a kliens elhatározását követően azonnal be tud kerülni a szállóra, ahol a segítő 

munka még intenzívebben kifejtheti a hatását. Kap fedelet a feje fölé, kap ruhát, élelmiszert, 

szükség esetén metadont, amely a heroin orvosi keretek között történő pótlására szolgál olyan 

függők esetében,  akikben nem érett  meg az  elhatározás  az absztinenciára.  Akiknek pedig 



feltámadt  az  igénye  a  drogmentes  élet  kialakítására,  azokat  a  szolgálat  munkatársai  a 

kezelőhelyek felé irányítják.

Hajléktalan drogos életutak

A hathatós segítő munka érdekében fontos ismerni azokat a tényezőket, amelyek egy ilyen 

szomorú életutat kiköveztek. Hajléktalan drogfüggő karrier számos úton-módon kialakulhat. 

Az egyik legtipikusabb eset az állami gondozásból kikerülő drogfogyasztó fiataloké. Lányok 

esetében ez a karrier szorosan összefügg a prostitúcióval is. 

A másik tipikus életút  a családon belüli  erőszakot  elszenvedő gyerekeké,  akik szó szoros 

értelemben  menekülnek  otthonról,  vagy azoké a  szegénységben  felnőtt  fiataloké,  akiket  a 

szüleik tizennyolc éves koruk után egyszerűen kiraknak otthonról, mondván, álljanak meg a 

saját  lábukon.  Ezek a  fiatalok  gyakran  vidékről  kerülnek  Budapestre.  Annak reményében 

jönnek, hogy a nagyváros  több lehetőséget  tartogat  számukra,  hiszen vidéken köztudottan 

nehezebb  elhelyezkedni.  Semmilyen  más  csapat  nem  fogadja  be  őket,  mint  a  hozzájuk 

hasonlóan marginalizált, hajléktalan, drogos fiatalok. Ott csapatban vannak, emberek között, 

lesznek közös élményeik, és ezáltal talán először az életben „otthon” érezhetik magukat.

A harmadik  jellegzetes  hajléktalan  drogos  karrrier  az,  amikor  az  ember  a  drogfüggősége 

következtében elveszíti mindenét. Mostanában egyre gyakoribb, hogy valaki meglehetősen jó 

körülmények közül „nullázza le magát” kokainfüggősége folytán.

Az Utcafront kliensköre

Ami a kliensek jelenlegi helyzetét illeti, az Utcafront drogos kliensköre alapvetően háromféle 

csoportból  tevődik  össze.  Egyik  a  kiöregedett  dzsánkik,  akik  első  generációs  drogosok, 

drogkarrierjüket  jellemzően  a  70-es  80-as  években  kezdték,  és  egy  hosszabb  ideig  tartó 

intenzívebb  szerfogyasztási  periódust  követően  most  már  visszafogottabb  szerhasználat 

jellemzi  őket.  Általában  van egy kis  rokkantnyugdíjuk,  amiből  egész jól  eléldegélnek,  ha 

fedelet kapnak a fejük fölé. Sokuknak van annyi kapcsolati tőkéje is, hogy hosszabb-rövidebb 

időszakokra barátok, ismerősök befogadják őket.



A második  csoportot  a  fenntartó  metadon-kezelésen  lévő  opiátfüggők  alkotják.  Ők  azok, 

akikben még nem érett meg az elhatározás, hogy leszokjanak a drogról. Előfordulhat az is, 

hogy néhányuk életében soha be sem következik ez a fordulat, de így, hogy már nem kell az 

utcán élniük,  egészen jól tudják tartani  a metadon-program kereteit.  Hajléktalanként,  fedél 

nélkül ez szinte lehetetlen.

A klienskör harmadik részét azok az emberek teszik ki, akiket az utcai megkereső program 

munkatársai  hoznak  be  a  szállóra.  Ezek  a  személyek  általában  meglehetősen  kritikus 

állapotban vannak, és arra az időre kapnak befogadást a szállóra, amíg detoxifikációs kezelést 

biztosító kórházi elhelyezést nem sikerül találni számukra. Ők el vannak különítve a szálló 

többi  lakójától,  egyrészt  az  ott  élő  többi  kliens  érdekében,  másrészt  azért,  hogy  több 

figyelemben részesülhessenek.

A felépülés állomásai

A felépüléshez  vezető  úton  a  legkomolyabb  akadály  a  problematikus  kórházi  elhelyezés. 

Meglehetősen  kevés  fekvőbeteg-ellátó  intézmény  nyújt  céljának  megfelelő,  korszerű 

detoxifikációs ellátást ma hazánkban, ami nagy gondot okoz különösképpen a drogmentesség 

elérését célzó terápiás kezelés folyamatában, hiszen a detoxifikáció a rehabilitációt megelőző 

lépcsőfoknak tekinthető.  Ennek a  problémának az  enyhítésére  a  Baptista  Szeretetszolgálat 

Utcafront részlege a hajléktalanszállón belül egy új ügyeleti helyiség kialakításába kezdett, 

ahol  orvosilag  kontrollált  keretek  között  kerülhet  sor  detoxifikációra.  A  szolgálat 

munkatársainak reményei szerint ez a szolgáltatás is hamarosan beindulhat.

A hajléktalanszállón és a félutas házakban lakók közül sokan nem tudnak megfelelni a teljes 

absztinencia  követelményének.  A  tapasztalatok  szerint  a  drogfüggőkkel  dolgozó 

szakembereknek számolniuk kell azzal, hogy sokak számára a teljes absztinencia nem járható 

út. Kifejezetten ilyenek azok az első generációs drogfüggők, akik életük során végigpróbálták 

a drogok széles skáláját, és 50-es éveikre eljutottak egy viszonylag kontrollált szerhasználati 

módig,  amely  a  drogok  fajtáját,  mennyiségét,  és  a  droghasználat  gyakoriságát  illetően 

egyaránt visszafogottságot mutat.  A segítő munka során a cél természetesen a kliensnek a 

teljes absztinencia irányába terelése, azonban nem szabad kudarcként tekintenünk azokra az 

esetekre sem, amikor az életvitelben bekövetkezett pozitív változások nem járnak együtt teljes 



absztinenciával, ahogy nem torpanhat meg a segítségnyújtás abban az esetben sem, amikor a 

kliens többször is „eljátszotta” a lehetőségeit.

Az absztinenciát vállalni képtelen opiátfüggő kliensek normális életvitelének elősegítésében 

komoly szerepe lehet a hazánkban is működő metadon fenntartó programoknak.  A metadon 

program  egyik  legnagyobb  hiányossága  ugyanakkor  az,  hogy  nincs  hozzá  kapcsolva 

foglalkoztatást elősegítő program. Így az a drogfüggő, akinek a mindennapjait eddig a heroin 

megvásárlásához szükséges pénz gyakran bűnözés útján történő előteremtése és a kábítószer 

megvásárlása  tette  ki,  az  orvos  által  felírt  és  legális  keretek  között  beszerzett  metadon 

használata által bizonyos tekintetben képessé válik a rendezett életvitelre, ugyanakkor támad 

az  életében  egy  nagy  űr,  melyet  minden  tekintetben  a  leghasznosabb  volna  munkával 

kitölteni.  A  metadon  fenntartó  kezelési  programban  lévők  munkaerő-piaci  integrációja 

kiemelt fontosságú feladat, melynek nagyobb léptékű, országos szintű megoldása sajnos még 

várat  magára.  Az  Utcafront  mindenesetre  kialakított  egy  foglalkoztatási  programot  a 

hajléktalanszálló  keretei  között.  Ezen  kívül  a  szolgálat  jó  kapcsolatot  ápol  különféle 

munkaközvetítő irodákkal, amelyek sokszor tudnak segíteni a kliensek elhelyezkedésben.

Az  absztinenciára  nyitott  kliensek  felépülésének  kulcsfontosságú  állomását  jelentik  a 

hosszúterápiás,  rehabilitációs  intézetek.  Az Utcafont  szolgálat  jó  kapcsolatot  ápol  a  hazai 

rehabilitációs  helyekkel,  és  segít  az  adott  kliens  számára  leginkább  megfelelő  intézmény 

megtalálásában. Fontos az is, hogy a kliens fel legyen késztve a rehabilitációs intézetben való 

életre.  Ez különösképpen a hajléktalan  személyeknél  lehet  sorsdöntő,  hiszen a  hajléktalan 

életvitellel  összefüggő  viselkedésmódok  ellehetetleníthetik  az  egyén  közösségben  való 

működését,  megnyesegetik  azokat  a  személyközi  képességeket,  amelyekkel  a  társas 

szituációkat, kiváltképp a konfliktushelyzeteket közösségileg elfogadható, konstruktív módon 

kezelni lehet.

A kórházi körülmények között zajló detoxifikációs kezelésbe juttatáson túl a segítő munkában 

az  egyik  legnehezebben  megoldható  probléma  akkor  jelentkezik,  amikor  a  kliens  –  saját 

felépülése  érdekében  folytatott,  hosszú  hónapokat  igénybe  vevő  terápiás  munkája  után  – 

kikerül  a  rehabilitációs  intézményből.  Hajléktalan  drogfüggők esetében különösen kritikus 

pont ez, hiszen ők nem rendelkeznek azokkal a fizikai körülményekkel, valamint azokkal a 

kapcsolati  rendszerekkel,  amelyek  támogatást  tudnának  nyújtani  számukra  a  józanság 

megtartásában. Számos rehabilitációs intézet tart fönt úgynevezett félutas házakat, melyek az 



utógondozás,  a  társadalomba  való  visszailleszkedés  szakaszában  játszanak  kulcsszerepet. 

Azonban ezek számukat és befogadóképességüket tekintve még mindig nem érik el a kívánt 

mennyiséget.  Ezért  az  Utcafront  munkatársai  szükségét  látták  olyan  félutas  házak 

kialakításának,  melyek kifejezetten a függőségükből felépülő hajléktalan emberek számára 

állnak  rendelkezésre.  A  Baptista  Szeretetszolgálat  Miskolcon  egy  10  férőhelyes  női, 

Debrecenben egy 14 férőhelyes férfi félutas házat tart fönt. Budapesten jelenleg még nincs 

félutas  háza a szolgálatnak,  de tervezik,  hogy hamarosan a fővárosban is  beindítanak egy 

ilyen  programot.  A tervek között  szerepel  egy újabb foglalkoztató  program,  valamint  egy 

újabb kiléptető  program beindítása  is,  mely  utóbbi  átmenetet  képezne  a  tömegszállásként 

funkcionáló  hajléktalanszálló  és  a  reszocializáció  utolsó  lépéseként  funkcionáló  félutas 

lakásprogram között.

A hajléktalan szenvedélybetegek segítésének lehetőségei

A  Baptista  Szeretetszolgálat  Utcafront  részlegének  munkatársai  igyekeznek  a  lehető 

legrugalmasabban kezelni az egyéni problémákat. Azt vallják, hogy munkájuk során akkor 

tudnak igazán sikeresek lenni, ha a klienseik sikereket élnek meg a felépülés útján. Mindez 

pedig csak oly módon lehetséges, ha olyan szabályokat állítanak fel, olyan kereteket szabnak, 

melyek  betartásával  a  kliens  saját  maga  sikeres  tud  lenni.  Hajléktalan  szenvedélybeteg 

emberekről  lévén  szó  egész  egyszerűen  nem  lehet  elvárni,  hogy  a  kezdetektől  fogva  a 

többségi társadalmi szabályokhoz, életviteli normákhoz igazodjanak. A hajléktalanszállón az 

együttélés  minimumszabályain  túl  minden  keret  kellően  rugalmas  ahhoz,  hogy a kliensek 

többségét  bent  tartsa  az  ellátásban.  Ez  utóbbi  pedig  kiemelt  jelentőségű  cél.  A  szálló 

lakóközösségként  működik.  Rendszeres  időközönként  vannak  lakógyűlések,  ahol 

megvitathatóak a közösség ügyes-bajos dolgai, és az ésszerűség határain belül alakíthatóak a 

szabályok.

Habár a segítő munka célja, hogy a kliens felépüljön és alkalmassá váljon az önálló és józan, 

rendezett életvitelre, figyelembe kell venni, hogy a szenvedélybetegség egyik jellemző vonása 

a  visszaesés.  Egy szenvedélybetegtől  nem várható  el,  hogy egy,  illetve  néhány felépülési 

kísérlet után megőrizze a szermentességet. Ezért nincs meghatározva, hogy mennyi ideig élhet 

a szállón, ahogy az sem, hogy sikertelen felépülési kísérletek után hányszor kerülhet vissza. 

Mindenre annyi ideig és annyiszor kerül sor, ahányszor arra a kliensnek szüksége van. Ezért 



működik  a  szállás  éjjeli  menedékhely  formában,  hiszen  ez  biztosítja  a  bekerülés  és 

bennmaradás szempontjából a legrugalmasabb kereteket. A szolgálat munkatársai azt vallják, 

hogy minden drogfüggő életében legalább egyszer eljön az a pillanat, amikor valóban le akar 

szokni, és az elhatározása kellően erős ahhoz, hogy ezt segítséggel meg is tegye. Ez az a pont, 

amikor igazán lehet tenni érte. Ezért a Bánya utcai hajléktalanszálló kapuja mindig nyitva áll 

azok  számára,  akikben  elég  erős  az  igény  a  felépülésre,  vagy  éppenséggel   elég  erős  a 

kétségbeesés – az az érzés, hogy az életüket nem folytathatják úgy, ahogyan eddig.

A család és a nagyobb kiterjesztésű szociális  háló kiemelt  fontosságú tényező a  felépülés 

folyamatában. A szociális munkás és a kliens erőforrása önmagában nem elég a problémák 

megoldásához. A betegségtudat szintén lényeges szerepet játszik a felépülésben, azonban a 

tapasztalatok  azt  mutatják,  hogy míg  egyesek számára  megtartó  erővel  bír,  ha identitásuk 

meghatározó elemeként  tekintenek a szenvedélybetegségükre,  addig másokat  gúzsba köt a 

gondolat, és egy ponton túl visszaveti a társadalmi reintegráció útján történő előrelépésüket. 

Ezért  az Utcafront szellemiségének része,  hogy amikor  a kliens már tisztában van a saját 

szenvedélybetegségével,  onnantól  a  segítőnek  nem  szerepe  időről  időre  visszaigazolni 

számára  a  betegségtudatot  azzal,  hogy  csökkentett  felelősséggel  felruházott  személyként 

kezeli  őt,  akit  folyton  ellenőrizni  kell,  és  akire  érzékelhetően  csak  félve  mer  rábízni 

komolyabb feladatokat. Van, aki számára támasz a betegségtudat, míg mások számára stigma. 

Ezért  kell  különösen  ügyelni  arra,  hogy a  szolgáltatások  kellően  színes  palettája  álljon  a 

drogproblémával  élők  rendelkezésére.  Fontos  az  is,  hogy  lehetőség  szerint  mindegyik 

szolgáltatás  kellően  rugalmas  legyen  ahhoz,  hogy  az  egyes  kliensek  egyéni  szükségleteit 

kezelni tudja, illetve amennyiben erre nincs mód, hozzá tudja segíteni a klienst ahhoz, hogy a 

felépülését  leginkább támogató,  egyéni  szükségleteihez leginkább illeszkedő szolgáltatásba 

jusson.

A szenvedélybeteg  embernek  lehetőségekre  van  szüksége,  mégpedig  olyan  lehetőségekre, 

amelyek  valóban  az  ő  személyes  fejlődését  szolgálják,  amelyek  közepette  hasznosnak, 

alkotóképesnek  érezheti  magát.  Természetesen  nagyon  hatékonyak  lehetnek  a  különféle, 

terápiás  célú  foglalkoztató  programok,  amelyek  a  művészet  vagy  a  kétkezi  munka 

személyiségfejlesztő  hatásain  alapulnak.  Azonban  fontos  minél  előbb  olyan  lehetőségeket 

nyújtani a kliens számára, amelyek valós felelősséggel ruházzák föl, és olyan tevékenységek 

gyakorlását  támogatni,  amelyek  a  társadalmi  produktivitás  körébe tartoznak.  A társadalmi 

reintergáció  egyik  kulcseleme,  hogy  dolgozni  kell,  mivel  a  munka  felelősséggel, 



számonkéréssel és fizetséggel jár. A reintegráció másik kulcseleme, hogy az egyén azt élje 

meg, hogy felépülésének folyamata saját személyes döntésein alapul. A segítőknek „pusztán” 

lehetőségeket kell nyújtani számára, hiszen ezek a döntés előfeltételei. Az emberi szabadság 

kiteljesedése  képezi  az  alapját  annak,  hogy  az  egyén  el  tudjon  indulni  a  kivezető  úton, 

elkezdjen felelősséget vállalni saját döntéseiért, saját életéért. Ezért a segítőnek meg kell látni 

a hajléktalan drogfüggőben is a szabad, döntésekre képes személyt, és abban kell támogatnia 

őt, hogy élni tudjon felelősségteljes szabadságával.
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