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A szenvedélybetegek terápiája ma már elképzelhetetlen a rehabilitációs otthonból
kikerülők utógondozása, reintegrációjuk támogatása nélkül. Ennek egyik eleme az un. Félutas
házak, védett szállások létesítése. A Leo Amici 2002 Alapítvány által fenntartott Félutas
lakás, Pécs belvárosában, a Kisfaludy utcában található, közel a helyi Tizenkét Lépéses
önsegítő NA, AA gyűlések helyszínéhez. Két hálószobából, egy nappaliból, konyhából és
mellékhelyiségekből álló lakás egyidejűleg négy kliens számára nyújt lakhatási lehetőséget.
A programban 2005. június 01. és 2011. január 31. között 30 kliens (1 nő és 29 férfi) vett
részt. Program kezdetben koedukált volt, majd a szakmai stáb döntése nyomán, mind a
komlói intézetben, mind a Félutasban csak férfiak részére biztosított kezelést. A Félutas lakás
a komlói kezelési program szerves része, így az eddigi gyakorlat szerint csak a komlói
bentlakásos kezelés után nyílik lehetőség a beköltözésre. A Félutas lakás program
tapasztalatait illetően elmondható, hogy a 30 kliensből jelenleg 24-en élnek tiszta, józan
életvitelt, és életminőségükben gyökeres pozitív változások következtek be.

A Félutas program lehetőség a fokozatos re-integrációra, re-szocializációra, egy
magasabb szintű önismeret, önértékelés megszerzésére. Biztonságos bázist nyújt ahhoz, hogy
a programban résztvevő kliens megtanulja és gyakorolja a józan kultúra, a Tizenkét Lépéses
filozófia és a társadalmi normák együttes, egészséges működtetését. A Félutas programban új,
józan kapcsolatrendszert alakíthat ki, törekedhet az egészséges távolság beállítására
hozzátartozóival,

családtagjaival,

mely

alapvető

mozzanata

a

tartós

felépülésnek.

Fejlődésének érdekében továbbadhatja tapasztalatait sorstársainak a komlói intézetben és az
önsegítő csoportokban.

A Félutas program célcsoportja két fő részre osztható. Ide tartoznak egyrészt azok a
komlói rehabilitációs intézetből kikerülő kliensek, akiknek élethelyzetükből, szociális
körülményeikből adódóan nincs hová menniük. Másrészt idetartoznak azok is, akiknek ugyan
lenne hova menniük, de élethelyzetükből adódóan szükséges új szintéren elkezdeni józan,
tiszta életüket. A komlói stáb részéről általános gyakorlat, hogy szinte minden kliens számára

felhívják a figyelmet arra, hogy vegyen részt a Félutas programban. Ennek legfőbb célja az a
tapasztalat, miszerint a hosszú távon fenntartható józan életforma megalapozásához fontos az
új, józan kapcsolati háló kialakítása, valamint egyfajta helyes távolság beállítása a
hozzátartozókkal szemben.
A programnak öt alapvető mozzanata van. Mindenekelőtt segíteni kell az új lakó
beilleszkedését a Félutas programba. Ennek alapja a Félutas program megismerése. Ez a
folyamat a szociális tanulás elméletre épül, miszerint a Félutas lakás egy régebbi lakója átadja
tapasztalatait az újonnan érkezőnek. A program másik lényegi mozzanata a munkavállalás
elősegítése legális, bejelentett munkahelyen. Fontos továbbá a programban részt vevő
beilleszkedése a helyi önsegítő közösségbe. Erősen javasoljuk, hogy a kezelésben lévők már a
terápia időtartama alatt járjanak AA/NA gyűlésekre, keressenek maguknak segítő sorstársat,
úgynevezett „szponzort”, aki bevezeti őket az önsegítő mozgalmak kultúrájába. Hasonlóan
fontos, hogy a Félutas programban részt vevő visszajárjon Komlóra, átadja tapasztalatait,
ugyanis úgy látjuk, hogy azok a drog- és alkoholfüggők képesek egy teljesebb, tiszta/józan
élet kialakítására, akik „hálásak”. Így a program szerves része, hogy a Félutas lakásban lakók
Komlón töltik szabadnapjaikat, törődve azokkal, akik ott kezelésben vannak. Végül, de nem
utolsó sorban, a Félutas programban részt vevőknek lépéseket kell tenniük a leválás irányában
is – ennek fontos mozzanata az albérletkeresés. Hiszen a Félutas lakás program végső célja az
önálló élet kialakítása.

(A lakás és a Félutas program a Levis Európa támogatásával valósult meg 2005-ben)

