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Köszöntő

Alapítványunk a 2011. esztendőben ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját, komlói rehabilitációs intézetünk is már 19 éve működik. A
Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az ESZA Nonprofit Kft. támogatásával lehetőséget kaptunk arra, hogy a jeles jubileumot egy kiadván�nyal is ünnepélyesebbé tegyük. Számomra megtisztelő, hogy ezen alkalomból én köszönthetem az Olvasót.
Ez a kiadvány megismerteti Önökkel az alapítvány célját, küldetését, valamint a civil szervezet és az intézet történetét. Bemutatja a
függőség természetét és az alkalmazott terápiás módszereket, a közösség önsegítő erejét, a rehabilitáció eredményességét, és az egykori kezeltek visszaemlékezéseit is tartalmazza. Mindezt gazdag képanyag egészíti ki, és a DVD melléklet a teljes írott dokumentum mellett még bővebb képanyagot, valamint a színházterápiás előadásokról
készült archív felvételeket is tartalmaz.
Ennek megszerkesztése és összeállítása, megírása ugyanolyan ös�szehangolt és egyet akaró csapatmunkát igényelt, mely alapítványunk
és intézetünk működésére mindig is jellemző volt.
A kezdetekre visszaemlékezve: se pénzünk, se anyagi-tárgyi hátterünk nem volt, de annál nagyobb a lelkesedésünk és hitünk abban,
hogy olasz barátaink - elsősorban spirituális - támogatásával jó úton
haladunk. Társaimmal felismertük, hogy a hazai korábbi meditalizálókriminalizáló politikával, módszerekkel szemben egy – olasz minta
alapján – elfogadó és nem megbélyegző, kemény szeretetet nyújtó
és nem elítélő, valamint gyógyszermentes, feltétlen absztinens, józan
életre nevelő kezelés sikert érhet el Magyarországon is, a korábbi soksok kudarcra ítélt kísérlettel szemben.
A Leo Amici Alapítvány története az én életem és sorsom jelentős,
annak pozitív alakulását formáló és meghatározó szakasza is egyben,
mely 1990-ben kezdődött, ma is tart, és remélem, utamon végig elkísér. Köszönet ezért a Társaknak, büszkeség és jó érzés tölt el mindig,
hogy ehhez a „Csapathoz” tartozhatom.
Végezetül a „békesség” imával szólnék azokhoz, akik már bármely
okból nincsenek közöttünk:
„ISTENEM, ADJ LELKI BÉKÉT ANNAK ELFOGADÁSÁRA, AMIN VÁLTOZTATNI NEM TUDOK, BÁTORSÁGOT, HOGY VÁLTOZTASSAK AZON, AMIN
TUDOK, ÉS BÖLCSESSÉGET, HOGY FELISMERJEM A KÜLÖNBSÉGET.”
Dr. Tímár Csaba
a Leo Amici Alapítvány elnöke
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BEVEZETÉS
Ebben a közösségben együtt voltunk jóban és rosszban.
Az együttlét új, egészséges módjait kialakítva tanul-

AMICI

tunk élni és fejlődni. Nyitottan és őszintén megosztottuk egymással tapasztalatainkat, erőinket és reményeinket. Megtanultunk törődni magunkkal, társainkkal és

a közösséggel. Különbségeink ellenére erős kötelék tartott össze minket: a talpra állás szándéka.

LEO

A magyar Leo Amici Alapítvány tevékenysége - az

1991-ben elfogadott alapító okirattal összhangban drogfüggő betegek rehabilitációját és a droghasználat
megelőzését elősegítő programokat foglalja magában.
A rehabilitációs program krónikus drogbetegek talpra
állítására irányul, terápiás közösségi elvek szerint működő bentlakásos intézetben.

„Számomra a következő 20 év már fontosabb, mint az
előző 20…”

Mihaldinecz Csaba

az intézetvezető szerepkört betöltő segítő
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EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN
MAGYARORSZÁGON ÉS NÁLUNK
A Magyarországon az 1989. évben végbement
demokratikus változások folytatásaként 1990.
január 1-jén megkezdi működését az Alkotmánybíróság, és az utolsó pártállami országgyűlés
március 16-i hatállyal kimondja a saját feloszlatását. 1990. május 23-án Antall József koalíciós kormányt alakít, augusztus 3-án Göncz Árpádot választja az Országgyűlés köztársasági elnökké, aki októberben a taxisblokád részvevőinek amnesztiát ad. Magyarország 1989. szeptember 11-i nyugati határnyitásának is köszönhetően 1990. október 3-án bekövetkezik a német
újraegyesítés.
A fenti jelentős változások következtében az
egész társadalom megbolydult, és sokan mást,
újat akartak csinálni, energiák szabadultak fel,
tehát kedvező volt a társadalmi légkör az alulról jövő kezdeményezések számára.
Közben 1990-ben az olaszországi Casertában ifjúságvédő program keretében tartottak egy folklórfesztivált, ahol a jelen
lévő pécsi olasztanárnő megismerkedett az olasz Leo Amici Szövetség tagjaival, akiket meghívott magyarországi látogatásra. A
meghívásnak eleget téve az olasz csoport eljött Magyarországra és fellépett Debrecenben, majd Pécsett. Debrecenből elkísérte őket a drogambulancia két munkatársa Varga Éva és Karacs Edit, akik később alapítói lettek a magyar alapítványnak. Pécsett
csatlakozott a csoporthoz dr. Gorbai Erzsébet, Kovács Bea és Kamarás Zsuzsanna, akik mindhárman beszéltek olaszul, így először tolmácsként kerültek kapcsolatba a társasággal, de később ugyancsak alapítói lettek a magyar szervezetnek.
Akadt abban az időben néhány magyar szakember, aki felismerte, hogy a szenvedélybetegek kezelése az akkori egészségügyi rendszer keretei között eredménytelen. Mihaldinecz Csaba a Megyei Kórház Mentálhigénés Osztályán dolgozott akkor, és
dr. Kelemen Gáborral jelentős szerepük volt abban, hogy Pécsett 1989-ben, az országban másodikként elindult az Alcoholics
Anonymus (A.A.) csoport. Dr. Szikszay Petronella a szigetvári kórház alkohológiai osztályának vezetője azidőben kezdte az Amerikából „importált” Minnesota-modellt meghonosítani, mely ugyancsak az A.A. mozgalomra épült.
A „történetíró” 1990 nyarán csatlakozott a pécsi A.A. csoporthoz, és ott ismerkedett meg azokkal a személyekkel, akik mozgatói voltak az akkor már látható változtatásoknak.
1991. január 1-jén létrejön a Magyar Soros Alapítvány, június 19-én az utolsó szovjet egységek is
elhagyják Magyarországot, június 28-án megszűnik a KGST, július 1-jén feloszlatják a Varsói Szerződést. Az országgyűlés július 11-én életbe lépteti a
kárpótlási alaptörvényt, majd július 22-én hatályba lépteti az egyházi ingatlanok visszaadásáról
szóló törvényt. II. János Pál pápa augusztus 16-án
Magyarországra és Pécsre is ellátogat. 1991. december 16-án Brüsszelben aláírják az Európai Közösség és Magyarország közötti társulási szerződést, majd december 21-én megszűnik a Szovjetunió, megalakul a Független Államok Közössége
(FÁK).
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1991 húsvétján Mihaldinecz Csaba, Antal Gyula, dr. Szikszay Petronella és P. László - eleget téve az olaszok meghívásának - látogatást tett a Nápoly melletti Valle di Maddaloniban a Leo Amici Szövetség intézetében. Az olasz szövetség nevét arról az emberről kapta, aki elindította ezt a kezelési formát. Leo Amici 1984-ben halt meg, és még halála előtt megtalálta utódját tanítványa Antonio Palma személyében, aki az „üzenetet” tovább vitte.
Azt hirdetik, hogy a közösség számukra a szeretet élményét adja, amit korábbi életükben nem éltek át ennyire intenzíven.
Mivel bizalmat kaptak, megtanultak önmagukban is bízni, és hisznek a hely gyógyító potenciáljában, a terapeutákban (segítőkben) és Istenben. Úgy tartják, hogy a talpra állás csak a más emberben való segítés missziójának az egyéni érdekeken túlmutató, viszonzást nem váró szeretetteljes adás folyamatos gyakorlásán keresztül lehetséges. A szeretet missziója nem ismer határokat, így az üzenet továbbításának érdekében kapcsolatot kerestek más, gazdaságilag, társadalmilag és szociális ellátórendszerben viszonylag fejletlenebb országok erre fogékony rétegeivel. A mi „látogatóink” fogékonynak bizonyultak, elhozták Magyarországra az „üzenetet” és az olaszok támogatási ígéretét.

1991 áprilisában megalakult a magyarországi Leo Amici Alapítvány, melyet a bíróság nyilvántartásba vett, mindössze 10.000
Ft alapítói vagyonnal, mely a 10 alapító fejenkénti 1.000 Ft-os felajánlásából tevődött össze. A következő személyek alapították: Antal Gyula, dr. Gorbai Erzsébet, Kamarás Zsuzsanna, Karacs Edit, Kovács Beáta, dr. Szikszay Petronella, Mihaldinecz Csaba, dr. Tímár Csaba, Török Attila és Varga Éva.
1991 áprilisától az intézet megnyitásáig az alapítvány működése tulajdonképpen
abból állt, hogy valamelyik alapító tag lakásán esténként munka után összejöttünk, tervezgettünk és álmodoztunk. 1991 szeptemberében már tízfős „delegációt” látott vendégül az olasz szövetség. A látogatók két hétig tulajdonképpen
együtt laktak, éltek az ottaniakkal, terápiásokkal, segítőkkel. Részt vettünk a napi
munkában, este ültünk a különböző csoportokban és a színházi-zenés próbákat
néztük, már azzal a szemmel, hogy otthon mit és hogyan tudunk ebből megvalósítani, működtetni.
Hazatérve megtudtuk, hogy az időközben felszámolásra ítélt komlói Carbon
vállalat sporttelepe eladó, és mivel a vállalat vezetőit elsősorban az érdekelte,
hogy a leltárból törölni lehessen az ingatlant, foglaló vagy előleg nélkül, halasztott fizetési feltételekkel szerződést kötöttek velünk, viszont a közel 4 hektár területet az építményekkel együtt azonnal birtokba vehettük. Akkor abban bíztunk,
hogy a később fizetendő vételárat könnyen előteremtjük, hiszen ha jól tesszük a
dolgunkat, nyilván a támogatás sem marad el. A későbbiekből azért majd kiderül,
hogy korántsem volt ez ilyen egyszerű, hiszen a becsületesen és áldozatosan végzett sok munka ellenére a „pénzcsatornák” csak évek múltán nyíltak meg.
1992. március 13-án Szentgotthárdon elkezdik gyártani az Opel Astra személygépkocsit, március 30-cal megkezdődik a kárpótlási jegyek kiadása, és a magyar kormány május 25-én felmondja a Csehszlovákiával kötött, a bős-nagymarosi vízlépcsőről szóló szerződést. 1992 júliusában 10% fölé emelkedik a munkanélküliek aránya,
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augusztus 24-én megkezdődnek a földárverések, és augusztus 28-án hatályba lép a privatizációs törvény.
1992. január 2-án jöttek az első terápiások, akik többségében komlói szipus roma fiatalok voltak, majd január 15-én
Tonino Palma vezetésével megjöttek az olaszok, és magukkal
hozták az addig terápiában náluk lévő magyar drogfüggőket,
B. Júliát, L. Tamást és P. Lászlót.
Az első év nagy csalódás volt a kezdeti lelkesedés után, pedig igyekeztünk mindent úgy csinálni, ahogyan láttuk, tanultuk. A körülmények nagyon alpáriak voltak. Szigeteletlen barakkban éltünk, hősugárzókkal fűtöttünk, reggelre a pohárba
fagyott a víz. A segítő személyzet nem volt főállású, mindenki valahol dolgozott, és munka után mentünk ki Komlóra. Ha
enni akartunk, saját pénzből vásároltunk élelmiszert, a tankolást ugyancsak zsebből fizettük. Ugyanakkor a Soros Alapítvány
támogatása jóvoltából Mihaldinecz Csaba a floridai Orlandóban tanulmányúton vehetett részt.
Az első sikerélmény 1992. árpilis 1-jén ért bennünket, amikor meghívást kaptunk a Népjóléti Minisztériumba, ahol amerikai szakemberek előtt bemutatkozhattunk, és az ismertetett programunk érdeklődést váltott ki. 1992. december 8-án Rékai
Gábor riportot készített az alapítvány munkatársaival a Kossuth Rádió adásában.
1993. január 7-én a kormány elfogadja az új iparpolitikai
koncepciót a bányászat és kohászat visszaszorításáról. Április 16-án Orbán Viktort a Fidesz elnökévé választják. 1993.
november 1-jén hatályba lép a maastrichti szerződés az Európai Unióról. 1993. december 12-én meghal Antal József az
első köztársaság miniszterelnöke. Hatályba lép a szociális
törvény (1993. évi III. tv.), amely sok más fontos kérdés mellett már a céltámogatást is szabályozza.
1993-ban a József Attila Alapítványtól 300.000 Ft-ot intézet-korszerűsítésre, és az Egészségügyi Minisztériumtól 1,5
millió Ft-ot nyertünk pályázaton, utóbbiból tudtuk törleszteni az ingatlan vételárát.
Komlót megosztotta az alapítvány intézetének működése. Volt, aki aláírásgyűjtésbe kezdett az alapítvány ellen, az akkori
rendőrkapitány lemondással akart tiltakozni. Az önkormányzat szociális testületének vezetője Fábos Józsefné (Lonci) a lehetőségeihez mérten nagyon sokat segített a hivatalában, de magánemberként a szabadidejében is. Harnóczy Csaba első alpolgármester is felismerte az alapítvány és intézet működésének fontosságát, és szoros kapcsolatot ápolt az alapítvány munkatársaival. 1993 júliusában együtt utazhattunk vele meglátogatni az olaszországi intézetet. A barátságnak sajnos véget vetett az alpolgármester úr korai, autóbalesetben történt halála.
1993. október 8-án olasz barátaink azzal tisztelték meg a magyar alapítvány elnökét, hogy én leplezhettem le az évfordulós ünnepségükön Leo Amici szobrát.
1993. november 4-én és 5-én rendezték meg Budapesten a Korona Szállóban, Drog és Politika címmel az első nemzetközi
konferenciát, melynek teljes anyaga magyar és angol nyelven, könyv formájában is megjelent. Önsegítő csoportok című előadásom jelentős érdeklődést váltott ki az alapítvány iránt.
1993 novemberében Tonino Palma látogatást tett az intézetben, majd december 21-én a Magyar Addiktriátriai Társaság az
alapítvány komlói intézetében tartotta közgyűlését, komoly érdeklődést mutatva az akkor kuriózumnak számító kezelési mód
iránt.
1994. február 8-án Magyarország csatlakozik a NATO Partnerség a Békéért programjához. Márciusban a Parlament elfogadja az ügynöktörvényt, de az Alkotmánybíróság visszavonja azt. Az 1994 májusi választásokon az MSZP a mandátumok
54%-át szerzi meg, így július 15-én Horn Gyula alakít kormányt.
A hőskorszak lezárásával, 1994-től a stáb szakmai teamként tekintett magára, az eddigi munka beérni látszott. A terápiás
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formák már valóban terápiás értékűen működtek. Az első eredményes talpraállások erre az időszakra tehetők, dolgozni kezdtek az első volt terápiás segítők. Az anyagi fejlődés akkorra érte el azt a szintet, hogy a segítők főállásban dolgoztak.
1994-ben a Megyei Közigazgatási Hivatal elismerte szociális intézménynek az alapítvány intézetét, így attól kezdődően állami normatíva járt a kezeltek után, amit a Népjóléti Minisztérium folyósított. Abban az évben nyert az alapítvány a Soros Alapítvány és a Szerencsejáték Alap által kiírt pályázatokon, amiből fejlesztéseket tudott végrehajtani.
1994 januárjában az alapítvány szerepelt a TV1 Mákvirágok c. műsorában, augusztusban a Komlói II. Szociálpolitikai napokon előadást tartottunk. 1994. augusztus 1-től 20-ig Georges Baal Komlón színházterápiás tréninget vezetett, mely a Színházban előadással zárult.
1995 márciusában bejelentik a megszorításokat hozó Bokros-csomagot, majd júniusban Göncz Árpádot másodszor is köztársasági elnökké választják. Szeptemberben diákok tüntetnek a felsőoktatási tandíj ellen, majd október 26-án kiadják a Nemzeti Alaptantervet (NAT). 1995. november 28-án az Országgyűlés engedélyezi, hogy amerikai csapatok állomásozzanak Magyarországon.
1995-ben Ráckeresztúron megalakult a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége (MADRISZ), melynek célja többek között
a drogterápia területén működő intézmények összefogása, érdekképviselete, szakmai szolidaritás kialakítása. Akkor hét intézet
alapította meg a szövetséget, melynek első elnökévé Topolánszky Ákost, elnökhelyettesévé dr. Tímár Csabát választották.
Abban az évben már sikeres pályázatokat tudott magáénak az alapítvány. Egyre több helyre jutottunk el prevenciós előadásainkkal, melyekre a Népjóléti Minisztérium pályázatain nyertünk fedezetet; a Soros Alapítvány két támogatásából pedig a
színjátszó csoport dologi költségeire és külföldi terápiás szakember színházterápiás költségeire tudtunk jelentősebb összeget
fordítani.
1996. január 1-jével a forint konvertibilis lesz, egész évben ünnepeljük a honfoglalás 1.000 éves évfordulóját. Október 14-én
megnyílik a Duna Plaza, az első „amerikai típusú” bevásárló- és szabadidőközpont.
1996-tól mondható, hogy már valóban szilárd lábakon állt az intézet. Az Egyesült Holland Alapítványoktól pályázaton elnyert összegből megépítettük az új konyha-étkező blokkot, míg a Levi’s Hungary-től kapott pénzből be is rendeztük, fel is szereltük azt. Az Európai Uniótól megnyert PHARE-Lien program keretében jogot szereztünk arra, hogy az intézet terepgyakorlat
helyszíne lehessen, szociális munkás egyetemi hallgatókat fogadhattunk gyakornokként, és őket az olasz alapítványhoz is elvihettük. Ennek érdekében vásárolhattunk egy Mercedes Sprinter minibuszt, mely a mai napig az intézet szolgálatában áll, és
nagyban segíti az intézet színházterápiás fellépéseit, prevenciós előadásait.
Az év legfontosabb eredménye mégis az volt, hogy abban az esztendőben érte el a MADRISZ az intézetek összefogása és
együttműködése révén, hogy a szenvedélybetegeket rehabilitáló intézeteket az Egészségügyi Pénztár hiánypótló egészségügyi
intézményeknek ismerte el, így azokat „kettős” finanszírozás illette meg.
1996. október 28-án Budapesten átvettük a Magyarok Világszövetségének New York-i képviselőjétől Papp Lászlótól az ottani jótékonysági bálon adományként gyűjtött 12.500 dollárt, melyben elmondásuk szerint a magyar gyökerekkel rendelkező
híres színész Paul Newman adománya is szerepelt.
Az 1997. év gazdatüntetésekkel kezdődik, majd augusztus 13-tól 9 hónapra rövidül a sorkatonai szolgálat. 1997. november
16-án népszavazással döntünk a NATO-hoz való csatlakozásról. Megkezdik a műsorszórást a kereskedelmi televíziók.
1997-ben az alapítvány képviselői meghívást kaptak az Országgyűlés eseti bizottságának nyílt napjára, ahol felszólalhattunk. A Budapesti Testnevelési Egyetemen sikeres előadást tartottunk a Georges Baal rendezésében bemutatott, Maldoror
énekei című darabbal.
Olasz barátaink korfui házukban láttak vendégül bennünket. Velünk volt Szarka Elemér komlói polgármester is, aki abban az
időben is figyelemmel kísérte és támogatta intézetünk munkáját. Először járt intézetünkben az Európai Uniótól ellenőrző biztos Mrs. Turner személyében, aki mindent rendben talált a PHARE program végrehajtásában.
1998. január 1-jével Magyarországon megkezdik működésüket a magánnyugdíj-pénztárak. Május 24-én a Fidesz nyeri az
országgyűlési választásokat, és Orbán Viktor 1998. július 8-án kormányt alakít. A Deutsch Tamás miniszter által vezetett Ifjúsági és Sportminisztériumban megkezdi működését a Kábítószerügyi Koordinációs Ügyosztály, élén Topolánszky Ákos helyettes
államtitkárral.
1998. március 6-án felléptünk a Budapesti Műszaki Egyetem Szkéné színházában, néhányan látogatást tettünk Párizsban
Georges Baalnál, majd megnéztük a Loire-völgyében működő, kuriózum La Chesnaie intézetet. A Megálló Csoport tagjaival
együtt töltöttünk pár napot a Mont Blanc melletti Thianty intézetben, ahol megismerkedtünk a különleges „rizikó” terápiával,
olyannyira, hogy az ottani kezeltekkel barlangtúrán vettünk részt.
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1998 júniusában Moldova Ágnes forgatócsoportjával „megszállta” a komlói intézetet, és elkészítette nagyszerű dokumentumfilmjét. Júliusban felléptünk még a budapesti Pecsában a Maldororral, majd az év sikeresen zárult azzal, hogy november
10-11-én részt vehettünk a Pannonhalmi Bencés Gimnázium vendégeként a Szent Márton napi búcsún, és a jótékonysági vásár teljes bevételét az alapítványunk kapta meg.
1999. március 12-vel Magyarország a NATO teljes jogú tagjává válik. Augusztus 11-én megnézhetjük a teljes napfogyatkozást. Azt megelőzően utoljára 1842. július 8-án volt ilyen Magyarországon. Szeptember 1-jén hatályba lép az ún. „maffia”-törvény.
1999. január 27-én a budapesti Művész mozi ünnepélyes körülmények között bemutatta Moldova Ágnes filmjét az intézetről. Február 25-én a Budapest Sportcsarnokban rendezték meg a fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságot, ahol az ISM szervezésében a MADRISZ-díjért a váltóban futott egyik kezeltünk S. Tamás.
Március 1-jén az OPNI-ban előadtuk az Übü király című darabot, majd április 16-án az Ifjúsági és Sportminisztériumban
megalakult a Kábítószerügyi Tanácsadó Testület, amelynek társelnöke a MADRISZ akkori elnöke dr. Tímár Csaba lett.
Alapítványunk az április 17-én Szegeden tartott elnökségi ülésen belépett a Közép-Kelet-Európai Terápiás Intézetek Szövetségébe (FTCEE). Abban az évben újabb PHARE pályázatot nyertünk el, négy európai hasonló szervezettel közös módszercsere-programmal.
Nagy sikert aratott a Komlói Sportcsarnokban négy nemzet (olasz, francia, német és magyar) részvételével megrendezett
Foci kupa, melyet a magyar Leo Amici csapata nyert meg.
2000. január 1-jén a Parlament kupolatermébe kerül a Szent Korona, március 29-cel elindul a Nemzeti Fejlesztési Terv és a
Széchenyi Terv.
Az alapítvány képviselői meghívást kaptak a budapesti képviselői irodaházba a Kábítószerügyi Albizottság ülésére, majd az
Országgyűlés 2000. április 7-én egyhangú határozattal elfogadta a Nemzeti Drogstratégiát. Az év nyarán régóta érő, szomorú
döntést hoztunk meg, amikor szakítottunk a névadó olasz alapítvánnyal.
Április 28-án Salgótarjánban előadtuk a Maldoror énekei című darabot, majd november 3-án a Komlói Színházban Déry Tibor: Ébredjetek fel című művét. Az év utolsó jelentős eseménye a Megálló Csoporttal közös csehországi látogatás volt, Brno
környékén december 9-én megismerkedtünk a Podane Ruce szervezet munkájával, kezelő intézeteivel.
2001. május 31-én a NATO és az EU külügyminisztereinek első találkozóját tartják Budapesten, majd június 19-én az Országgyűlés elfogadja a külhonban élő magyarok támogatásáról szóló státusztörvényt.
2001 márciusában meghívtak bennünket Brüsszelbe, ahol az Európai Parlament illetékes szerve előtt beszámoltunk a PHARE program végrehajtásáról. Május 3-án a budapesti Soros Egyetemen adhattuk elő darabunkat, munkatársaink pedig előadást tartottak.
2001 májusában három munkatársunk vehetett részt az ISM által szervezett és a kanadai-magyar Vámos Péter szervezete
a Portage által tartott egyhetes tréningen. Június 5-én a budapesti Corvin moziban mutatták be a Moldova Ágnes és stábja által a komlói intézetről készített második filmet, „Mutassatok egy embert, aki jó” címmel. Azt követően Komlón megünnepeltük az alapítvány fennállásának 10 éves jubileumát.
Dr. Tímár Csaba mint a MADRISZ elnöke 2001. június 26-án a Budavári Palotában átvette az ifjúsági és sportminiszter által
alapított Elige Vitam (Válaszd az életet) díjat. Júliusban megkezdtük Komlón az új épület alapjainak lerakását, régebbi terápiásaink szabadságuk alatt együtt dolgoztak velünk. Október végén a Hamburgban tartott Euro TC (Kezelőhelyek Európai Szövetsége) elnökségi ülésén az alapítványunk belépett és tagja lett a szervezetnek.
2002. február 24-én Budapesten megnyílik a Terror Háza Múzeum, majd március 15-én az új Magyar Nemzeti Színház. Az
áprilisi választásokat az MSZP-SZDSZ nyeri. Május 9-én a móri bankrablás során 8 ember meghal. Október 10-én Kertész Imre
irodalmi Nobel-díjat kap.
2002 februárjában Budapesten a Portage tréning második részét tartották. Március 13-án Budapesten Mihaldinecz Csaba
programvezető vette át az ifjúsági és sportminiszter kitüntetését Deutsch Tamástól. Májusban átadtuk az új épületet, nagyszerű közösségi térrel, kulturált szobákkal és kiszolgáló helyiségekkel.
Júniusban részt vettünk Pozsonyban az Euro TC ülésén, majd októberben Velencében fair play-díjat kaptunk az Euro TC
rendezte „Futball drog nélkül” kupán. November 15-én a komlói intézet látta vendégül a Baranya megyében dolgozó bírókat,
ügyészeket és orvos szakértőket, akik megismerhették a függőség természetét és a függők intézeti kezelését.
2003. április 12-én Magyarországon népszavazást tartanak az Európai Unióhoz való csatlakozásról. Augusztus 18-án 300
fős magyar alakulat indul Irakba. Életbe lép az „üvegzseb” törvény.
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2003 januárjában a bíróság nyilvántartásba vette a Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítványt, melynek sikerült elnyernie
a „kiemelkedően közhasznú” fokozatot. Áprilisban Bécsben léptünk fel az ENSZ Központban Vince Indián darabjával. Elindult
egy a Megállóval és a lengyelországi kezelőhellyel közös hegymászó program, valamint megismerkedtünk a spanyol Projecto
Hombre munkájával Mallorcán. Szeptember 11-től 14-ig Komló adott otthont az Euro TC színháztréningjének.
2004. május 1-jén Magyarország az EU teljes jogú tagjává válik és az Európai Parlamentbe 24 képviselőt küldhet. Augusztus 25-én Medgyessy Péter lemond, négy nappal később Gyurcsány Ferenc lesz a miniszterelnök. November 8-án az országgyűlés eltörli a kötelező sorkatonai szolgálatot.
Egy újabb pályázat megbeszélése és megtervezése okán 2004. március 29-30-án a Megálló Csoport munkatársaival közös,
sikeres stábülést tartottunk Tihanyban. Augusztus 20-án Komlón az összes stábtag és kezelt részvételével ún. „Marathon” Csoportot szerveztünk, mely rövid szünetekkel reggel 8.30-tól este 21.30-ig tartott.
Az ISO minősítés megszerzése érdekében a felkért ConsAct szervezet minőségbiztosítási tréninget tartott az intézetben
szeptember 10-én. Az alapítvány december 18-án megvásárolta a Pécs, Kisfaludy u. 2. alatti ingatlant a „félutasház” működtetése céljából.
2005 elején az ország a gazdák traktoros tüntetésétől hangos. Május 5-én Gyurcsány Ferenc ismerteti a 100 lépés programját, november 30-án pedig a magyar kormány benyújtja Brüsszelben a konvergencia programot.
2005. február 12-én Markó Iván Kossuth-díjas balettművész-igazgató tett látogatást Komlón, és meghívására március 11-én
az alapítványtól 25 fő tekinthette meg a Nemzeti Táncszínház csodálatos előadását, melyet követően a művészekkel is találkozhattunk. Augusztus 3-án a bátai Szent Vér templomban vettünk részt diákmisén, László András atya barátunk meghívására.
2005. október 25-től 28-ig Budapest adott otthont a MADRISZ szervezésében a világszervezet ICCA konferenciájának, ahol
bemutatkozott a színházterápia módszer. Október 29-én az A.A. mozgalom emblematikus személye Stefan Johansson tett látogatást intézetünkben.
2006 áprilisában ismét az MSZP nyeri az országgyűlési választásokat. Az őszödi beszéd ténylegesen május 26-án hangzik el,
de csak szeptember 17-én kerül nyilvánosságra, így nincs akadálya, hogy Gyurcsány Ferenc közben június 9-én kormányt alakítson. Szomorú következmény szeptember 18-án az MTV-székház ostroma, október 23-án pedig a súlyos zavargások Budapesten, sok áldozattal és nehezen megtalálható felelősökkel. November 17-én nemzeti gyász Magyarországon, de a világban is sokakat megrendít: elhunyt Puskás Ferenc.
2006. január 20-án intézetünkben tartotta ülését a Szociálpolitikai Kerekasztal Szenvedélybetegek Munkacsoport. Júniusban a pusztazámori kastély parkjában egybekelt párjával két segítő munkatársunk. Július 1-jén Budapesten a Szívkamra Színházban a sokadik nagysikerű Maldoror énekei előadásunkra került sor, míg Csillebércen július 14-től 17-ig tartották a XII. Országos A.A. találkozót.
2006. október 15-re ismét meghívást kaptunk László András atya barátunktól, ezúttal a kuriózumnak számító vadászok védőszentje Szent Hubertus miséjére. Október 18-án a baranyai családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok szervezésében megvalósult konferencián, a pécsi Megyeháza dísztermében színházi előadást tartottunk, melyet izgalmas beszélgetés követett az
igazán hozzáértő szakmai közönséggel a színház terápiára gyakorolt hatásáról. November 10-én Kiss Péter kancelláriaminiszter
látogatta meg intézetünket.
2007. február 15-én bevezetik a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, amit március 17-én az általános egészségügyi reform keretében bezárandó kórházak listájának közzététele követ, melynek később áldozatává vált a nagyhírű „Lipót” (OPNI). Augusztus
3-án megalakul a Magyar Gárda, november 15-én Magyarország csatlakozik a schengeni övezethez.
Abban az évben az alapítók átalakítják, kibővítik a kuratóriumot. Az addig koedukált intézetből a szakmai stáb döntése
alapján csak férfi klienseket fogadó kezelőhellyé váltunk. Decemberben Pusztazámoron a budapesti „szakma” számára színházi előadást tartottunk.
2008. április 1-jén az SZDSZ úgy dönt, hogy Horváth Ágnes egészségügyi miniszter menesztése miatt kilép az amúgy is szakadozó kormánykoalícióból. Szeptember 15-én kezdetét veszi - a negyedik legnagyobb amerikai kereskedelmi bank csődvédelem alá helyezésével - az egész világra kiterjedő gazdasági válság. Pécsett 2008. október 21-én újratemetik Janus Pannoniust,
többszáz mandulafa egyidejű elültetése mellett.
2008 februárjában régi segítő munkatársunk - Georges Baal első tanítványa és követője - Mózes Sándor kurzust tartott az
intézetben, melyet a Komlói Színházban színvonalas előadással zárt. A „Mester” Georges Baal rendezésében, betanításában,
a budapesti Thália Színházban korábban nem tapasztalt hatalmas sikert aratott a két Shakespeare-adaptációs előadásunk - az
első a szülők, hozzátartozók, barátok számára, míg a második nézői a szakmából meghívottak és társadalmi, politikai vezetők
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voltak. A szűnni nem akaró tapsnál és a véget nem érő beszélgetésnél ismét jó volt a Leo Amici alapítványhoz tartozni.
2008 szeptemberében Egerben léptünk fel a Sindy Moreno által továbbra is életben tartott előadással, ugyancsak nagy sikert aratva. Október 29-én az alapítvány munkatársai, jelenlegi és egykori kezeltjei látogatást tehettek a Parlamentben Kiss Péter miniszter úr vendégeként.
2009 februárjában megrázza Magyarországot a tatárszentgyörgyi
roma gyilkosság híre, ami szomorú
folyamatok elindítója. Április 16án a lemondott Gyurcsány Ferenc
helyét Bajnai Gordon ún. szakértői
kormánya veszi át.
2009 márciusában Pécsett a Művészetek Házában lépett fel a színházterápiás csoport, majd a Krúdy
Vendéglőben folytattunk kötetlen
Kovács Dezsőné, Ibolya, alapító
beszélgetést a meghívottakkal egy
vacsora keretében. Július 10-én a pécsi A.A. megalakulásának 20 éves jubileuma alkalmából Pécsett tartotta az A.A. mozgalom a sokadik országos találkozóját, amelyre meghívást kaptak mindazok is, akik a pécsi A.A. csoport úttörői voltak. Október 17-től 24-ig
Stuttgartban voltunk az Euro TC évente megrendezett focikupáján.
A 2010. évi országgyűlési választásokon a Fidesz-koalíció elsöprő, 2/3-os többséggel
Mózes Sándor, alapító
nyer. Orbán Viktor kormányt alakít és Schmitt Pál lesz a köztársasági elnök. A bankhitelesek sorra „bedőlnek”, de a kormány a kilakoltatások ellen moratóriumot hirdet. Elkezdődnek az elszámoltatások, több volt vezető politikus és gazdasági vezető ellen letartóztatások és büntetőeljárás indul. Október 4-én a Mal Zrt. tulajdonában álló tározók meghibásodása folytán az egész világ híradóinak élére kerülő katasztrófa sújtja Magyarországot, a vörös iszap elönti
Devecsert, Kolontárt és Somlóvásárhelyt is. Halálos áldozatokról, súlyos sérültekről és otthontalanná vált emberekről szólnak
a hírek, de a társadalmi összefogás is példaértékű.
2010 januárjában a Komlói Sportcsarnok volt a helyszíne az „esedékes” focikupának. Márciusban a Pécsi Tudományegyetem pszichológus hallgatói által rendezett, hagyományos Pszieszta rendezvényre került sor, ahol színházi produkcióval és sok
beszélgetéssel vettünk részt. 2010 júniusában a „Szenvedélyek Napja” alkalmából Budapesten léptünk fel a VIII. kerületi Művelődési Házban, az M. Vince és B. Sándor által „felújított”, Győzelem című darabbal.
November 25-től 28-ig az ausztriai Knappenhofban vendégeskedtünk az Euro TC elnökének Thomas Leglnek a meghívására, a több külföldi partnerrel együtt tartott színházterápiás szemináriumon. Minden résztvevő a helyszíni műhelymunkákban
is dolgozott, de a záró napon önálló műsorral is fellépett. Az összes résztvevő együttes fellépése a program befejezéseként sokáig nem felejthető élményt adott.
2011 elején erről az évről még nem sok minden mondható el, csak az a múltunkból táplálkozó és arra alapított közös reményünk, hogy országunk sorsának jobbra fordulása mellett civil szervezetünkre is sikeres, sok szenvedélybeteg talpra állítását eredményező, legkevesebb újabb 20 évek várnak…
(Összeállította: dr. Tímár Csaba, a Leo Amici Alapítvány elnöke)
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A TERÁPIA ARCHITEKTÚRÁJA
A komlói drogbeteg-rehabilitációs terápiás közösség az államilag finanszírozott egészségügyi és szociális ellátástól független civil kezdeményezésként alakult 1992-ben. Az intézmény arculatát a kezdeti időkben elsősorban az odaadás és példamutatás értékeit követő, részben az Anonim Alkoholisták mozgalmán nevelkedett, részben a névadó olasz és más külföldi intézményekben szerzett tapasztalatokkal rendelkező, karizmatikus vezetői határozták meg.
Az első munkatársak mindegyike rendelkezett valamiféle egyéb kereső foglalkozással, ráadásul az intézet évekig teljes mértékben önkéntesekkel működött, így a munkatársak szabadon, külső korlátoktól mentesen építhették a megtervezett terápiás
és szellemi kultúrát. Senkinek sem kellett attól tartania, hogy a megélhetését veszélyezteti ezzel az egyébként nagy kockázatvállalással induló kezdeményezéssel.
A munkatársak a társadalmi fejlődés lelkiismereti kérdésének tekintették a másodrendű állampolgárokká nyilvánítottakkal
való bánásmódot. Ez a hozzáállás biztosította a küldetéstudathoz szükséges közös nevezőt. Ugyanakkor – különböző formákban – valamennyien (vagy felépült szenvedélybetegként, vagy hozzátartozóink révén) érintettnek, illetve sújtottnak tekintettük magunkat az alkoholizmus vagy a narkománia által.
Az autonómia megőrzését különösen fontossá tette az a körülmény, hogy a drogbetegek kezelése csak jól átlátható, ellenőrzött és szabályozott, az erőszakkal való fenyegetés lehetőségét teljes mértékben kizáró viszonyok között valósítható meg. Ezt
pedig csak a paraszolvenciától, az autokratikus vezetéstől, valamint a gyógyszer- és kórházipari érdekektől történő elvi és módszeres elhatárolódással lehetett megvalósítani. A közös vállalkozásban való részesedés, a feladatok elvégzése, a helytállás, az
erőfeszítések, a teljesítmény növelték a szolidaritást és a spirituális szuverenitás érzését.
Az intézmény fejlődése során a vezetés egyre inkább menedzsment típusúvá vált. A közösség erősítése és az értékek ápolása mellett az újszerű feladatok megoldására jó eshetőséget adó szervezeti struktúra, szabályok és belső kommunikáció alakult
ki. Mind fontosabbá vált a szakmaiság, a szakmai standardok követése, a munka minőségének folyamatos javítása. A szakmai
kontrollt részben a nyilvánosság, részben az állami és társszervezetek visszajelzései biztosítják. A finanszírozásban döntő szerepet játszó pályázatok, források figyelése állandó projektkészítési mozgásban tartja a vezetést.
Az intézmény az évek során szervesen integrálódott a város közéletébe is, és gazdag kapcsolatrendszert alakított ki a hasonló profilú intézményekkel. Az előbbit jelzi többek közt a Komló városától kapott elismerő oklevél (kitüntetés), az utóbbit a
hozzánk beutalt, illetve áthelyezett kliensek nagy száma. Különösen szoros munkakapcsolatunk alakult ki a Budapesten található Belvárosi Tanoda Alapítvánnyal és a drogprevenciós tevékenységre szakosodott budapesti Megálló Csoporttal, amelyet a
Leo Amici Alapítványnál talpra állt szenvedélybetegek hoztak létre, és ők vezetik ma is.
A terápiás közösség szemléleti alapját az ember fejlődésében a modellhatást, a példákat, valamint a társas hatásokat és
közösségi folyamatokat kulcsfontosságúnak tekintő szociális tanuláselmélet képezi. A terápiás közösség sokat merít továbbá a
rendszerelméletből, a fejlődéselméletből, a narratív terápiás megközelítésből és a reziliencia-teóriából.
Az intézetbe olyan fiatalok kerülnek, akiknek lelki és testi egészségét valamely drog (vagy egyszerre akár többféle drog is)
súlyosan károsította, személyiségét pedig szinte darabokra törte. Az intézményben – a rendszerelvi kiindulással összhangban
– maga a közösség, a terapeuták és a kezelés alatt álló sorstársak működnek terapeutaként.
Az intézmény multidiszciplináris stábja közösen osztott szakmai és emberi értékeket követ. Az emberi értékek terén az emberi méltóságot tiszteletben tartó segítés etikája a vezető szempont. A közösen osztott szakmai koncepciót és etikát a terápiás közösség elengedhetetlen működési feltételének tartjuk.
A főbb munkaterületek közé az állattartás és -gondozás, a kerti tevékenység, a műhelymunka (fém- és famegmunkálás) és
a kőművesség tartozik. Munkának számít a félbemaradt iskolai tanulmányok folytatása is. A drogmentes életmód stabilizálásának egyik tényezője a kezeltek állampolgári felelősségének és törvénytisztelő magatartásának megszilárdítása. Fejlődésükről rendszeres visszajelzést kapnak. A terápiában lévők munkavégzése az intézet fejlődéséhez, épüléséhez is hozzájárul.
Terápiás tevékenységünk nélkülözhetetlen vetülete a spirituális fejlődés támogatása. Spiritualitás alatt saját értékünk,
emberi méltóságunk viselkedésünktől való megkülönböztetésének készségét, önmagunk szeretetének és értékelésének képességét, önnön életünknek a rajtunk felett álló létbe való beillesztettségének élményét értjük. A spiritualitás szoros összefüggésben van a reménnyel. Mások méltóságát, s az emberi élet méltóságát csak önnön méltóságunk tudatosulása révén fedezhetjük fel. Az önelfogadás a bennünk lévő nyers elemek, erőszak, destruktivitás, kétségbeesés, nyomorúság észrevételét, feldolgozását, és a zavaros belső tartalmakon való felülemelkedés feladatát foglalja magában.
A spirituális tevékenység legfőbb közege a színházterápia. Lautréamont-nal valljuk, hogy „minden ember költő lehet az-
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által, hogy leírja belső világának üzenetét; az egyetlen értékkritérium ebben a hitelesség”. Terápiás közösségünkben a kezdeti
időszakot leszámítva igen jelentős szerepet kapott a színház mint közösségfejlesztő eszköz. Ez természetesen nélkülözött szinte minden terápiás elemet (leszámítva a már említett közösségfejlesztő funkcióját), de az ebben az időszakban végzett színházi tevékenységhez is igen jó emlékeink fűződnek. Annak a ténynek a felismerése, hogy a színház jelentős terápiás eszköz lehet,
igen korán bekövetkezett, és azonnal kutatni kezdtük a benne rejlő lehetőségeket.
A francia pszichológus és színházi rendező Georges Baal doktorral 1994-ben kezdődött, és azóta is tart a folyamatos munkakapcsolat. Az általa intézetünkben tartott színházterápiás tréningek, műhelymunkák, képzések során munkatársaink és kezeltjeink megismerhették és kézzelfoghatóan megtapasztalhatták a színház- és mozgásterápia jelentős, mással aligha helyettesíthető gyógyító hatását. Módszerünk a test és a hang kifejezésein, az
improvizáción, a szövegeken elvégzett munkákon és egy olyan folytonosságon alapul, mely a spontán kifejezésektől kezdve egészen a színrevitelig, illetve a színházi előadásig mindezt magában foglalja.
A technikákat alárendeljük a csoportmunkának, ahol a bizalom fejlődése, mások megismerése, a résztvevők közötti konstruktív kapcsolatok kialakítása, a múltba mélyen eltemetett dolgok analízise megelőzi a kollektív alkotást és a katarzist. Az előadások során a siker ízét
átélők – ahogy tapasztalataink mutatják – olyan önérvényesítési készséget nyernek, mely megkönnyíti számukra a társadalmi helyzetekben
való kommunikációt. Ez a módszer egyaránt alkalmas azoknak, akik
„gyógyulást keresnek”, akik „utókezelés” alatt állnak, s akik fejleszteni vagy javítani szeretnék veszélyeztetett és problémás gyermekekkel
folytatott munkájukat.
Színházterápiánkban a színháznak azt az ősi funkcióját állítjuk vis�sza, melyben a játékosok mintegy „felbeszélnek” az Istenhez. A színházterápia során a résztvevők azt élhetik át, hogy a néző maga az Isten. A színházi munkában létrejövő katarzis nem valamiféle „feszültség-levezetés” vagy a „gőz kiengedése”, hanem a transzcendenssel
való találkozásból adódó sajátos félelem és részvét, illetve együttérzés átélése. A színházterápia révén a betegség valamilyen cél érdekében hasznosítható eszközzé válik. A szenvedélybeteg élet során átélt
csapások, szégyen, megaláztatások, kontrollvesztés stb. mind-mind a
művészeti munka felhasználásra váló nyersanyagai.
Az évek során sok művet vittünk már színre. Ezek közül a legfontosabbnak a Lautréamont: Maldoror énekei című műve
alapján elkészült előadásunkat tartjuk. A művet 1997 óta több mint 50 alkalommal adtuk elő, különböző meghívásoknak eleget téve. A darab jellegzetessége az, hogy szinte minden alkalommal megpróbáljuk újraszerkeszteni, ami azt eredményezi,
hogy az előadások az előadók számára is újként hatnak. A szövegek mozgásban vannak, nincs állandó „szereposztás”, így majdnem mindig „premierélményben” van részünk.
Az előadásokra való felkészülés során ragaszkodunk az általunk kialakított „rítusok” és hagyományok betartásához, ezzel is
erősítve a csoport összetartozás-érzését. A színielőadás prevenciós munkánknak is egyik fontos területe. A közösség által betanult darabokat gyakran adjuk elő olyan helyeken (iskolákban, művelődési házakban), ahova droghasználat szempontjából veszélyeztetett fiatalok járnak.
Megelőző munkánkat és intervenciós elgondolásainkat az univerzális, szelektív és indikatív prevenciós, illetve egészségfejlesztő kontinuum vetületében fogalmazzuk meg. Univerzális intervencióink főként a városban és környékén élő családokat és
fiatalokat veszik célba. Ezek az iskolai, médiabeli és közösségfejlesztő programjaink.
A szelektív preventív intervencióink az epidemiológiailag és empirikusan igazolt magas kockázatú csoportokra, mindenekelőtt addikt családokra irányulnak. Egy másik szelektív terület a roma lakosság, a munkanélküliek drogozása, vagy a középiskolai oktatásból kimaradt fiatalok csoportja. Mindazok a csoportok tehát, melyek esetében a társadalmi integrációból való kimaradás együtt jár a drogozás kockázatának növekedésével.
Indikatív prevenciós kezdeményezéseink a többszörösen veszélyeztetett diszfunkcionális családokra (iskolakerülés, illetve
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súlyos tanulási problémák, delikvens magatartás, drogfogyasztás, bántalmazás, nevelési feladatok negligálása, patológia stb.)
irányulnak.
Szelektív prevenciós munkánk kitüntetett területe a szülő- és hozzátartozó-csoport. Rendszeres hétvégi szülőcsoportokat
szervezünk kezelésben élő szenvedélybetegeink hozzátartozói számára. A szenvedélybetegség mindig érinti a beteg hozzátartozóit is, akik a legkülönbözőbb módokon próbálnak meg alkalmazkodni egy olyan problémához, melyhez lehetetlen az egészséges alkalmazkodás. A szenvedélybetegek hozzátartozóival folytatott munkánk célja az, hogy a családtagok nagyobb kontrollt
nyerjenek az életüket befolyásoló és megpecsételő függőségi minták, kodependens vonások felett.
A kezelést eredményesen befejezők, az intézeti életből továbblépő felépült szenvedélybetegek a józanságmegtartó, illetve relapszus prevenciós csoportot látogatják. A tartós józanság az új beállítottság, az újfajta gondolkodás megőrzésétől függ.
Szükség van az új szokások rendszeres megerősítésére, hogy elejét vegyük a régi viselkedések, gondolkodások, attitűdök vis�szatérésének, feléledésének. A szenvedélybetegség egyik legjellegzetesebb vonása a visszaesési hajlam. A Komlón felépült
„sors- és bajtársak” havonta két alkalommal találkoznak, s osztják meg erejüket és reményeiket önsegítő csoporttalálkozók keretében.
Rehabilitációs munkánkban kiemelt jelentőségű a rendszeres közös éneklés. Az éneklés és a vele összefüggő zenélés sok
alkalmat teremt a spontaneitásra és kreativitásra, fegyelmezett csapatmunkával való ötvözésükre. A közös éneklés modellje az
improvizációt a nagyzenekari hangszerelési technikával ötvöző jazz. A nálunk alkalmazott jazznek az a jellegzetessége, ahogy a
szólista által kezdeményezett témára a zenekar válaszol, ismétli és kibontja azt, igen hasonló a közös ének és zene során folyó
interakciókhoz. A szabadság és a rend összhangjának megteremtéséről és annak átéléséről van szó.
Az intézet munkatársai a közösség misszióját szem előtt tartva rendszeres stábmegbeszélések keretében rendszerezik az
információkat, koordinálják a feladatokat, elosztják a tennivalókat, kialakítják az intézet aktivitásainak kereteit, stratégiáját,
taktikáját, és döntéseket hoznak meg. A folyamatos szolgálatfejlesztés érdekében nagy hangsúlyt kap a konzultáció és a szupervízió. A kiégést megelőző munka részben az általános magyar rezignáció, zaklatottság, türelmetlenség, önakadályozó viselkedés, részben pedig a segítő tevékenységgel gyakran együtt járó kifáradás, izoláció, önbizalomvesztés, panaszkodási kényszer, cinizmus, elidegenedés, a kreativitás megszűnése és a klienseket dehumanizáló attitűd észrevételére és befolyásolására
irányul. A világos szerepek és szabályok, az egyértelmű elvárások, az intézmény missziójának és politikájának konzisztenciája a
kiégés ellen ható fontos tényezők.
Összességében azt mondhatjuk, hogy a drogozás szürreális és a drogozás közti szünetek szubreális világából érkező páciensek számára a komlói intézmény - architektúrája révén - egyfajta „többlet valóságot” és „újra felnövést” (reparenting) biztosítva segíti a kezeltek visszatérését a mindennapi élet konszenzuális realitásába. Mindezt akkor tudjuk elérni, ha sikerült felkeltenünk a páciensekben azt a reményt, hogy vannak bennük tartalékok, rendelkeznek erővel ahhoz, hogy sok-sok kis lépést megtéve végül nagy dolgokra, a talpra álláshoz elengedhetetlen belső, lelki fordulat megtételére is képessé váljanak.
(A cikk eredeti címe:
A terápia architektúrája a Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány szenvedélybetegek terápiás közösségében...)
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TERÁPIÁS MÓDSZEREINK
Csoportterápia
Kemény szeretet
A terápiás hatótényezők közt kiemelt fontossága van az egymásnak nyújtott, viselkedéssel kapcsolatos konfrontatív - a
„kemény szeretet” jegyében történő - visszajelzéseknek. A
konfrontatív visszajelzések adásának, a közösen átélt tapasztalatok megfogalmazásának és a közös nyelvhasználat kialakításának fő fóruma a biztonságos érzelmi légkörben folyó csoportterápia. A konfrontatív visszajelzés gyakori tárgykörei közé
tartozik a drogfogyasztók jellegzetes önsajnáló, manipulatív,
másokat hibáztató, projektáló és tagadó magatartása.
További gyakori tárgykörök a kontrolláló magatartás feladásának kérdése, az önbecsülés, a bűntudat, az érzelmek és
indulatok, a szabályok és szerepek, az alázat, az erkölcsi leltárkészítés, a megbocsátás, a jóvátétel, az áldozatvállalás, az új
magatartások kipróbálása és a nemet mondás témája is.
A csoportterápia során mindenki beszél arról, hogyan látja
magát s a többieket, miképpen változott meg az élete a szerhasználat következtében, mit vesztett amiatt, hogyan tanulhatja meg az érzéseinek és gondolatainak őszinte, nyílt kifejezését. A terápia célja olyan, a viselkedést, magatartást és érzésvilágot integráló, drogmentes életmód kialakítása, mely a
személyiség gyökeres megváltozását eredményezi. A kezelés
értékkorrigáló, melynek során az addigi öndestrukciót az önmagával törődés képessége váltja fel.
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Színház- és mozgásterápia
Alkotó kapcsolat
A színház- és mozgásterápia élő emberek közt születő közvetlen és alkotó kapcsolat. A játékos testével, hangjával és játékával, másoktól kapott és mások felé
irányuló impulzusok révén keresi a test és a szellem felszabadításának kitörési pontjait, a megfoghatatlan kifejezésének és megragadásának, saját határai kitapogatásának lehetőségét. A játékos fegyelmezett felkészülése során, a terápia
biztonságos terében, a testi akadályokon, blokkokon túllépve keresi saját variánsait, s tesz fel bátor kérdéseket önmagának.
A színház- és mozgásterápia az ember vívódásait, küzdelmeit, lelki történéseit, kapcsolatainak fejlődését mutatja be, egyúttal fejleszti játékosan. A színház- és
mozgásterápia az érzelmek egyéniségünkön keresztüli kreatív kifejezése, emberi együttérzésünk kiterjesztése. Saját pótcselekvéseivel, kibúvóival, paneljeivel, a
hétköznapokban megszokott bujkálásával, megjátszásaival folytat harcot. Olyan
szövegekkel dolgozunk, amelyek megőrizték életerejüket, melyeknek rangja van.
A színház- és mozgásterápia révén a betegség valamilyen cél érdekében hasznosítható eszközzé válik. A szenvedélybeteg élet során átélt csapások, szégyen,
megaláztatások, kontrollvesztés stb. mind-mind a művészeti munka felhasználásra váló nyersanyagai.
A színház- és mozgásterápia a drogfüggőség kezelésének nem önálló módszere. A felépülő drogfüggőknek értékeket, ideálokat mutató közösségre van szükségük, amellyel azonosulni tudnak, amely több, mint ők.

Dr. Georges BAAL,
pszichológus, színházterapeuta.
Magyarországon az alkalmazott
színházterápia létrehozója,
tanára.
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Ergoterápia
Strukturált program- és időbeosztás
Az intézetben a terápiában lévők strukturált program- és időbeosztás alapján rendszeres munkaterápiában vesznek részt. Ennek során új készségeket,
mindenekelőtt felelősséget, fegyelmet, kitartást és
állhatatosságot, a munkavégzés nem specifikus elemeit sajátítják el. A munkaterápia keretében az intézet mindennapi életéhez tartozó összes tevékenységet (bevásárlás, főzés, mosás, takarítás stb.) a terápiában lévők végzik, ami egyben késztetés arra, hogy
bekapcsolódjanak egy életközösség fenntartásához
szükséges munkatevékenységek folyamatába. A terápiában lévők a hagyományos női-férfi szerepektől eltérő tevékenységeket is folytatnak (pl. férfiak a konyhában), kritikusan újrafogalmazva a bejáródott szerepeket, szakítva a hagyományos, berögzült formákkal.
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Szex- és párkapcsolatok csoport
Szeretet és tisztelet, intimitás és szex

LEO AMICI

A drogfogyasztók gyakran szexuális kompetenciájuk
kifejlődése előtt kezdték a droghasználatot. Az aktív
szerhasználat ugyanakkor kedvezőtlenül befolyásolja
a szexuális életet és az intimitást egyaránt. Sokan szexuális abúzusok áldozatai voltak. Így a felépülõben
lévők előtt - akiknek motivációja ráadásul gyakran
túlságosan szexcentrikussá válik, különösen a szexuális absztinenciát követelő intézeti élet keretei között - számos megoldandó feladat áll ezen a téren.
Meg kell tanulniuk disztingválni szeretet és tisztelet, valamint intimitás és szex között. El kell sajátítaniuk az érett intimitással járó készségeket (kommunikáció, kötelezettség, kompromisszum), fejleszteniük kell a szeretetképességet, megtanulniuk azt, hogy
miképpen adhatnak teret a szeretett társ számára annak fejlődéséhez.

Leo Amici Alapítvány
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Csoport hozzátartozóknak
Szeretetteljes elhatárolódás

Havi rendszerességgel csoportokat szervezünk a kezelésben lévő szenvedélybetegeink hozzátartozói számára. A szenvedélybetegség mindig érinti a beteg hozzátartozóit is, akik a legkülönbözőbb módon próbálnak meg alkalmazkodni egy olyan
problémához, melyhez lehetetlen az egészséges alkalmazkodás. A szenvedélybetegek hozzátartozóival folytatott munkánk célja az, hogy a családok nagyobb kontrollt
nyerjenek az életüket befolyásoló és megpecsételő függőségi minták, kodependens
vonások felett.
A „szeretetteljes elhatárolódás”, az emberek közötti pszichológiai határok helyreállítása egyfajta újra felnövéshez és újrakezdéshez ad eshetőséget. A családokra irányuló rehabilitációs munka elválaszthatatlanul összefonódik a családi prevencióval,
hiszen a hatás az egészséges családtagokra és a tágabb családra, rokonságra, baráti
körre is kiterjed.

20

Leo Amici Alapítvány

A FÉLUTAS LAKÁSUNK
A szenvedélybetegek terápiája ma már elképzelhetetlen a rehabilitációs otthonból kikerülők utógondozása, reintegrációjuk támogatása nélkül. Ennek egyik eleme az ún. 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 N.A., A.A. gyűlések helyszínéhez. A két hálószobából, egy nappaliból, konyhából és mellékhelyiségekből álló lakás egyidejűleg négy kliens számára nyújt lakhatási lehetőséget.
A programban 2005. június 1. és 2011. január 31. között 30 kliens (1 nő és 29 férfi) vett részt. A 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 folytatnak tiszta, józan életvitelt, és életminőségükben gyökeres pozitív változások következtek be.
A Félutas program lehetőség a fokozatos reintegrációra, reszocializációra, egy magasabb szintű önismeret, önértékelés
megszerzésére. Biztonságos bázist nyújt ahhoz, hogy a programban részt vevő 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, ami 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 a komlói rehabilitációs intézetből kikerülő
azon kliensek, akiknek élethelyzetükből, szociális körülményeikből adódóan nincs hová menniük. Másrészt ide tartoznak azok
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is, akiknek ugyan lenne hova menniük, de élethelyzetükből adódóan szükséges új színtéren elkezdeniük 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 elméletére 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./N.A. 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 teljesebb, tiszta/józan élet kialakítására, akik „hálásak”. Így a program szerves része, hogy a Félutas lakásban lakók Komlón töltik szabadnapjaikat, törődve azokkal, akik ott kezelés alatt állnak. Végül, de nem
utolsósorban 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 Levi’s Európa támogatásával valósult meg 2005-ben.)
(A cikk eredeti címe:
Szenvedélybetegek reintegrációjának lehetőségei:
a Leo Amici 2002 Alapítvány Félutas lakás programja. Szerző: Simicz Ferenc)
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ÍGY LÁTTÁK ŐK
Egykori terápiásaink gondolatai, történetei, átalakulásai
(rövidített és szerkesztett szövegek)
„Sivár volt az élet”
(Egy terápiás, odabentről)
Én hat éve szinte gyerekként szakadtam ki a családból. Lehetek-e újra gyerek, miközben már felnőttem? Ezt kell valahogyan megoldanom.
Keresni kell valami értéket, amibe belekapaszkodhatunk. Mert sivár volt az élet. Ezért lettünk drogosok…
(Részlet Miksa Lajos: A remény szigete: a Leo Amici Alapítvány című cikkéből.
Megjelent: Köznevelés Oktatási Hetilap, 2001.06.01.)

„Megjártam a poklok poklát”
(Csaba, odabentről)
Lágy drogokkal először 16 éves koromban kerültem kapcsolatba. Leszerelés után a nagy szabadságban úgy éreztem, hogy
most már a keményebb drogokat is kipróbálhatom. LSD-vel kezdtem, aztán öt év vegyes használat következett, 25 éves koromban fordultam az ópiátok felé, végül lehorgonyoztam a heroinnál. Intravénásan adtam be magamnak.
Szó szerint megjártam a poklok poklát. Az ember akkor döbben rá, hogy változtatni kell, amikor már koppig leszállt, és
az élet legalján találja magát.
Nekem kell felismernem, hogy miért ezt az életformát választottam, miért a szerrel akartam megoldani problémáimat.
A felismeréshez pedig kell az intézet. Arra való, hogy a többiek mutassanak rá hibáimra és jó tulajdonságaimra. És arra,
hogy most már milyen tulajdonságaimat kell előtérbe helyezni.
(Részlet Miksa Lajos cikkéből)

„A beismerés az néha nehéz”
(Egy terápiás, odabentről)
Az első hetek azok nagyon könnyen mentek.
Haj, mondom, vidám kis társaság van itt. Aztán jött az első lépés…fú...hát igen, a beismerés az néha nehéz. Meg az őszinteség – az még
egy gebaszos dolog, mert kint nem igazán beszéltem olyan dolgokról, amikről itt. El kell fogadnom először is saját magamat.
Nehéz elképzelni, hogy nekem milyen lesz
az életem pia nélkül. Nem vágyom így túl sokra: családot akarok, normális életet, társadalombiztosítást…ilyesmit.
(Részlet az Elige Vitam - Válaszd az életet!
című szóló dokumentumfilmből. Készítette a
Makói Videó- és Művészeti Műhely 2010-ben.
Megjelent a Magyar Drogterápiás Intézetek
gondozásában.)
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„Ma nem iszom, ma nem drogozom, ma nem játszom”
(Laci, odabentről)
27 éves vagyok, tíz évet heroinoztam. Elegem van magamból. A heroin olyat adott, amit eddig semmi nem tudott nyújtani. Igazi, mámorító érzéseket, nagyszerű tompaságot és mély bealvásokat. Betörésekkel, lopásokkal szereztem pénzt
az anyagra, ide a közösségbe előzetes letartóztatásból jöttem, kiraboltam a szomszédokat, aztán a szüleimet is, többször.
Itt azt mondják, hogy „amikor nem az itt és mostban élünk, a problémák eszelősen meg fognak nagyobbodni”. Meg kell
tanulniuk disztingválni szeretet és tisztelet, valamint intimitás és szex között. A közösség nem ad teret a párosoknak.
Nekem tetszik ez a hely. Bejött. Bár ahogy minden anyagos, én sem mondom, hogy soha többé nem nyúlok drogokhoz. Ahogy a névtelen alkoholisták és névtelen drogfüggők vagy névtelen szerencsejátékosok, úgy mi is itt a Leo Amici közösségben azt valljuk, hogy ma nem iszom, ma nem drogozom, ma nem játszom…ez egy szemlélet, célos szemlélet.
(Részletek Frecska Erika pszichológia szakos egyetemi hallgató
Terápiás közösség című esszéjéből)

„Tudom, hogy mit veszíthetnék a visszaeséssel”
(Egy terápiás, odabentről)
Én lassan két éve vagyok Komlón. Nyolc éven keresztül használtam szert, most 26 éves leszek. A leszokásnál saját próbálkozásaim nem vezettek eredményre, akkor elhatároztam, hogy segítséget kérem. Így kerültem Komlóra, de már egy hónap után hátat fordítottam az intézetnek. Pesten kérdeztem meg magamtól: Hová szaladok? Telefonáltam, hogy szeretnék visszamenni. Ekkor dőlt el, hogy végigcsinálom. Furcsa, hogy már olyan élményeim és emlékeim is vannak, amik nem
az „anyagozáshoz” kötődnek. Tudom, hogy mit veszíthetnék a visszaeséssel. A finisbe értem, ez a legfontosabb szakasz.
(Részlet Miksa Lajos cikkéből)

„Tudok adni és kapni”
(Egy terápiás, odabentről)
Mióta itt vagyok, vannak pozitív érzéseim. Mind magam felé,
mind itt a társaim felé, és úgy érzem, meg tudom élni a boldogságot, azt, hogy egy közösségben vagyok, hogy ide tartozok, van hova tartoznom. És hát ezt furcsa kimondani a számból, de ezt a szeretetet, ezt érzem és tapasztalom. Hogy tudok
adni és kapni.
(Részlet az Elige Vitam - Válaszd az életet! című dokumentumfilmből)

„Leteszem az érettségit, utána szeretnék továbbtanulni”
(Adrián, odabentről)
Én is 15 éves koromban kezdtem „anyagozni”. Akkor még csak füvet szívtam, szintetikus drogokat szedtem. Aztán egyre keményebb drogok következtek, így jutottam el a heroinig. Intenzíven két évig csináltam.
Szüleim tanácsolták, hogy próbáljam meg, és én is éreztem, hogy változtatni kellene. Folyamatosan telefonáltam Komlóra, leveleket írtam, kérve, hogy vegyenek fel. Bár fogalmam sem volt arról, hová kerülök, ott mit fogok csinálni. Csak an�nyit sejtettem, hogy eljövök ide, eltelik egy bizonyos idő, és valami történni fog velem.
Három hónapja érkeztem meg. Ma már úgy érzem, sikerült felvennem a ritmust. Most már arra figyelek, miben kell
megváltoznom, hogy később erős legyek, és tudjak nemet mondani. Tervem, hogy leteszem az érettségit, utána szeretnék
továbbtanulni. A számítógép érdekel, azzal szeretnék foglalkozni.
(Részletek Miksa Lajos cikkéből)
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„Az élet ma nekem egy ajándék, és szeretem”
(Izo, már idekintről)
Szevasztok, srácok!
Nos, ma másfél éve józanodom. Eszembe jutottatok ma is sokszor, egyfajta mérleget készítettem. Tele voltam kellemes és
kellemetlen érzésekkel, melyek Veletek kapcsolatosak.
Sok frusztráció, szorongás, reménytelenség után ma már érzem azt, hogy igenis megérte a terápia azon részét végig
csinálnom.
Ezt Nektek is köszönhetem. Páran láttatok, amikor Komlóra kerültem, hosszú hajjal és állandó negativizmusommal.
Nos, ma a hajam rövid (Istvánnak is köszönhetően), és még soha nem volt bennem ennyi remény és szeretet magam és a
világ felé. Nem felejtettem el azt, hogy függő vagyok, és egy totális lelki halálból, apátiából érkeztem ebbe a programba.
Ma már elhiszem, hogy egy felépülő függő nem fél ember, sőt!
Persze nem szeretnék szelektálni embertársaim között. Nehézségeim voltak dögivel a Házban, de megérte átmennem
rajtuk. Azt érzem, hogy féltem egy csomó dologtól, de ma már sokkal pozitívabb gondolatokkal kezdek bele minden számomra józanul ismeretlen dologba. Elolvastam a havi beszámolóimat, és a közös az volt bennük, hogy mindegyik így kezdődött: „ Számomra ez volt a legnehezebb hónap...” - és ez így volt. De a sok-sok nehézség mellett találkoztam olyan pozitív érzésekkel, melyeket régen nem ismertem, vagy nem ismertem fel: szeretet, hála, önbecsülés, siker, meghittség, lelkiség.
Az élet ma nekem egy ajándék, és szeretem. A kórházi szobából egy félutas lakásba és egy számotokra is ismerős közösségbe kerültem. Kezdek gyökeret verni és ez így van jól. Tényleg jó a felépülés. Amúgy az elmúlt napokat nagyon kellemetlenül éltem meg. Volt, hogy óráról-órára túl „kellett” lépni magamon. De hát megtettem és megteszem, mert már nem
csak 18 hónap tisztaságot veszthetnék el, hanem sok más dolgot is.
Remélem, Ti jól vagytok, segítitek egymást. Én lezárásként szeretném mindegyikőtöknek megköszönni, hogy írhattam
egy levelet józanul. Vasárnap találkozunk.
Addig is boldog 24 órákat. Tudjátok, amíg ezt az utat követem...
Öllelek Benneteket:
Izo (Fehér Lábú)
(Izo levele a közösséghez)

„Az „anyagozás” teljesen önös, magányos ügy…
A gyógyulás közös”
(Tamás, odabentről)
15 éves koromban kezdtem oldószerekkel, aztán vegyes anyagokkal kábítottam
magam. Úgy gondoltam, ha az ember leáll az „anyagozással”, tök unalom lesz
az élete. Aztán találkoztam olyan emberekkel, akik megjárták Komlót. És ezek
az emberek örültek! Tudtak nevetni szer nélkül is, voltak poénjaik. Pedig ők végig nehéz ópiátosok voltak. Sokat beszélgettem velük, majdnem egy évig tartott a kapcsolat. És eddig húzódott az én döntésem is. Miután döntésre jutottam, még fél évig kellett várnom, hogy felvegyen a komlói intézet. Minden héten telefonálgattam. Tavaly július 6-án voltam utoljára belőve.
Az „anyagozás” teljesen önös, magányos ügy, csak én számítok. A gyógyulás
közös. Várt egy erős csoport, lehetett érezni, hogy várnak. A gyógyulás közben
az egyén visszafelé esik át egy olyan személyiségváltozáson, amit akkor élt át,
amikor elkezdett „anyagozni”. Persze más az eredménye.
Nekem csak nyolc általánosom van. Szakmát kell tanulni, mellette leérettségizni. Szeretnék továbbtanulni.
(Részletek Miksa Lajos cikkéből)

„Már egy éves vagyok”
(Szilvi, odabentről)
Fél évig senkinek nem köszöntem
itt. Teljesen leépülve érkeztem ide,
sőt hoztak. Be voltam pisilve. A
pszichiátriáról szállítottak ide a felvételire. Ma meg már egy éves vagyok. Szernélküli egy éves, nem
használok drogokat.
(Részletek Frecska Erika esszéjéből)
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„Újra szépnek és értékesnek látom az életet”
(Barnes, már idekintről)
Kedves Közösség!
Két éve érkeztem Komlóra. Nem tudtam, mi vár, utólag úgy látom, új életem kezdődött akkor. Ebben az
új életemben nem használok drogokat, ez a legfontosabb, de ennél sokkal több, amiben különbözik a régitől. Sok jó dolog van a mai napomban, aminek örülök. Vannak barátaim, megbíznak bennem a körülöttem lévők, örömet szerzek a családomnak azzal, hogy
máshogy élek és küzdelmesnek, de újra szépnek és
értékesnek látom az életet. Ezt mind Nektek köszönhetem. Megváltoztak a dolgok attól, hogy a komlói
közösség tagja lettem. Egy ideje nem vagyok terápiás,
az idő lejártával a félutasból is eljöttem, de én most is
a közösség részének érzem magam.
Ha rátok gondolok, szeretet van bennem. Ha kimegyek közétek, amit bármikor megtehetek, Ti is szeretettel fogadtok.
Sok mindent kaptam én ott. Ahogy tegnap gondolkodtam ezen a két éven, meg hogy hol van ebben a Leo Amici, valahogy
megéreztem azt a feltétlen szeretetet és törődést, ami benne van annak a helynek a levegőjében. Ez úgy meghatott, hogy
hosszú ideig nem engedett a torokszorító érzés, minduntalan könnyek szöktek a szemembe, hiába mondogattam magamnak, na most már elég, hülyének néznek a buszon. Hálás vagyok ezért is, hogy így meg tudok hatódni. Nagy öröm az is,
amikor úgy érzem, én is adhatok Nektek valamit, ha egy csipetnyit visszaadhatok ebből a nagyszerű útravalóból.
Kösz, hogy vagytok.
Ölellek benneteket.
Tintás Barnes
(Barnes levele a közösséghez)

„Egy is sok, ezer sosem elég”
(Gabka, már idekintről)
Megismerkedtem egy fiúval. Börtönből jött ki, heroinfüggő volt. Depridolt kapott a leszokáshoz, de én szedtem be, mert
mindig megnyugodtam tőle. Olyankor minden szép, nincsenek problémák, semmi, csak úgy vagy. Ebből az lett, hogy elkezdtem a heroint is. Orrba szívtam, és nagyon jól éreztem magam – az elején.
Keresett a rendőrség, keresett az alvilág, ablakokon át közlekedtem, megpróbálkoztam az öngyilkossággal is. Az életem
irányíthatatlanná vált, nem sikerült meghalnom sem…Felhívtam anyut, és bekerültem a pszichiátriára dr. Rigó Péter osztályára, aki rendületlenül hajtogatta, hogy menjek a Leo Amici Alapítványhoz Komlóra. Hallgattam rá. Nem volt más választásom.
Újra kellett tanulnom élni, azt se tudtam, hogy kell egy csekket feladni. Hoszteszmunkákat vállaltam, és elkezdtem az
egyetemet egészségnevelés szakon. A józanságom egyik ajándéka a húgom, akivel újra felvettem a kapcsolatot, amit a nevelőanyám sokáig nem engedett. Most még csak ismerkedünk – újra. Lett állandó munkám, üzletkötő vagyok. Három éve
élek a barátommal, Csabival, és életemben először vannak igazi barátnőim.
Rengeteget találkozom emberekkel, barátkozom, és közben tanulok tőlük. Tanulom, hogyan élnek. Visszajárok Komlóra, és nagyon hálás vagyok. Ha ők nincsenek, én sem vagyok. Akikkel együtt anyagoztam, ma sehol sincsenek. Börtön, intézet vagy temető. Én csinálom a mindennapokat, mint bárki más, de közben nem felejtem el, honnan jöttem. Mert azt
vallom: egy is sok, ezer sosem elég.
(Részletek Kempf Zita „Bármit megtettem a heroinért!” című interjújából.
Megjelent: MarieClaire, 2008/2., február)
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„Sokat köszönhetek nektek, és ezt igyekszem nem elfelejteni”
(Barnes, már idekintről)
Kedves Közösség!
Fontos, hogy némely alkalmakkor írjak pár üdvözlő sort. Azért fontos, mert én is a komlói közösségbe tartozom, akkor is,
ha nyáron jártam legutóbb Komlón. Annak idején része lettem ennek a közösségnek, és csak a mai nap most már soha nem
szeretnék nem része lenni. Ugyanígy vagyok az önsegítő közösségemmel. Nem barátkoztunk meg könnyen. Nehéz volt hinnem, hogy majd erre a valamire (csoportra, programra, filozófiára) támaszkodhatok, azt meg egyenesen bizarr feltételezésnek tartottam, hogy erre vágyjak. Az azóta eltelt idő elegendő volt arra, hogy picit megérezzek abból, hogy Ti, akik velem együtt a körben ültök (mindegy, hogy Komlón vagy a gyűlések termeiben), micsoda erőforrás vagytok.
A hozsannázás és a nagy szavak mellett azért azt is elmondom, hogy én bizony magamnak való alak vagyok, sokszor nehezen találom meg a hangot a körülöttem lévőkkel, hajlamos vagyok hamar hátat fordítani, akár azért, mert érzékeny vagyok és úgy érzem, nem értenek meg, akár azért, mert úgy látom, mások csak akadályoznak. Ez az a késztetés, ami a dühömet és az elégedetlenségemet táplálja, és végső soron a pusztulásomat okozhatja. Ennek az ellentéte, hogy - gyakran
komoly vívódások árán - felétek fordulok, rátok kezdek figyelni, szeretnék valamit adni, mert azzal én is több leszek. Ezt tanulom tőletek, és látom, hogy működik. Türelemre, odaadásra és arra van szükségem, hogy egy-egy pillanatra felülkerekedjek önző önmagamon. Sokat köszönhetek nektek, és ezt igyekszem nem elfelejteni.
A karácsonyt a párommal családi körben töltjük. Kicsit tartok a kényelmetlen helyzetektől, leginkább talán attól, hogy
közel leszünk egymáshoz, egy család. De már nem kell drogokra vagy piára támaszkodjak. Ha eszembe jut, hogy a Felsőbb
Erő jól kormányozza a dolgokat, már nem is félek.
Szeretettel gondolok mindannyiótokra.
Boldog Karácsonyt!
Tintás Barnes
(Barnes másik levele a közösséghez)

„Döntöttem, hogy abbahagyom”
(Egy terápiás, odabentről)

LEO
AMICI

Döntöttem, hogy abbahagyom, és valami hiányzott. És ez a valami nem a fejünkben születik meg, mint akármilyen más elhatározás, hanem sokkal mélyebben, a szívünk mélyében.
(Részlet Miksa Lajos cikkéből)
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„Érzések, amelyeket meg kell, és amelyekért érdemes élni”
(Bajzi, már idekintről)
Baromira féltem a felnövéstől, miközben mindig megvolt az az érzésem, hogy anyámék ott vannak a hátam mögött, és ők
majd megmentenek. A kulcsszavam ez volt: HELYETTEM. Azt gondolom, mindez hatással volt rám, de nem akarom másokban keresni a hibát, nem mondom, hogy azért lettem függő, mert a szüleim elváltak.
Talán nem is az a fontos, hogy konkrétan milyen szerről van szó, a lényeg az, hogy mindig volt valami anyag, amitől
függtem, amitől biztosan megkaptam a várt érzéseket, és látszólag megvédett a külvilágtól.
Már szúrni sem voltam képes, konkrétan egyetlen ép felület sem volt már a testemen a nyakamtól a lábujjhegyemig
bezárólag. Totálisan elszigetelődtem, nem ettem, nem fürödtem, nem csináltam semmit, akkor már nagyon-nagyon hos�szú ideje. Egyszerűen élő halott voltam.
Mindenki, aki eléggé elszánt ahhoz, hogy megcsinálja, AKI AKARJA, az túl tud jutni rajta. De ez még nem a gyógyulás.
A függőség egy betegség, ami ha kialakul, az meg is marad, de kezelhető, lehet vele teljes életet élni.
Harminchat évesen jöttem el a rehabilitációból, és akkor kezdődött el számomra az igazi élet. Kiléptem, és ott tartottam, mint tizennyolc éves koromban, érettségi után, amikor elkezdtem drogozni. Onnan kellett elkezdeni mindent, elölről:
munkát vállalni, befizetni a számláimat, foglalkozni magammal, kapcsolatokat építeni, életemben először józanul szeretkezni, józanul elmenni szórakozni, megélni normálisan az első kudarcokat. De talán nem volt ez a tizenöt év egészen hiábavaló idő, most érettebb fejjel fogom fel a dolgokat. Azt gondolom, hogy negyvenhárom és fél évesen tök jó életem van.
Azt dolgozom, amit szeretek, van időm sportolni, szórakozni, filmeket nézni, olvasni, van egy szép lakásom, van egy helyes
barátnőm most már nyolc hónapja, van egy cicánk, lediplomáztam. Vannak feladataim: fölkelek, majdnem minden nap elmegyek úszni, nem dohányzom, nem iszom, nem drogozom, tanulok, felelősséget vállalok dolgokért. Főzök, mosok, takarítok, próbálok a barátnőmnek is segíteni. Régen mélységesen lenéztem az ilyen „kispolgári” dolgokat, most viszont örömet adnak. Mindent elértem viszonylag rövid idő alatt, amire korábban mindig is vágytam.
Tudom, hogy a mai napban kell élnem, nem a múltban, nem a jövőben. Tudom, hogy lesznek még krízisek az életemben, mert egyszer majd meg fognak halni a szüleim, vagy esetleg elhagy a párom, bármi történhet. De azt is tudom, hogy
ezek miatt nem kell anyagoznom. Szembe kell nézni a dolgokkal, el kell fogadni őket. Fájhat is, sírhatok is, szenvedhetek,
ez mind rendben van, de ettől még nem kell anyagot használnom. Ezek olyan érzések, amelyeket meg kell, és amelyekért
érdemes élni.
(Részletek Tamás László A zárójel bezárult című interjújából.
Megjelent: Csillagszálló, 2009 április)
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TÁMOGATÁSOK, PROJEKTEK
A Leo Amici Alapítvány évről évre újabb és újabb pályázatokban vesz részt, újabb és újabb
projekteket bonyolít le. Azok nagy száma miatt az alábbiakban csupán a 2005 óta tartó időszak jelentősebb projektjeit mutatjuk be.
„Akiket kezd elveszíteni az élet…”
A pályázat azonosítószáma: EQUAL/A/077, ill. EQUAL-2.1.1-2005-10-0013/1.0
Elnyert támogatás: 60.000.000 Ft
A projekt időtartama: 24 hónap (2005-2007)
A projekt tartalma: Fejlesztési partnereinkkel (Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Alapítvány, Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola) közösen
– komoly szervezeti, intézményi és módszertani összefogással – olyan szakmai ellátási hálózati tevékenységet alakítottunk ki, mely a korai kezelésbe vételtől a fejlesztésen, képzésen át
a munkába állásig és utógondozásig tartó folyamat feladatait egységesítette, ugyanakkor a
személy egyedi szükségleteihez is alkalmazkodott. Ekképpen valósított meg hosszú távú, ellátási módszerekben és információkban gazdag támogatási formát.
A programban egyszerre voltak jelen aktív szerhasználók, gyógyult szenvedélybetegek,
más deviancia-problémákkal küszködő fiatalok, valamint szakemberek. A különböző programelemekbe összesen mintegy 800 fő célcsoporti személyt vontunk be.
„Munkahelyi Szermentesítő Szolgálat”
A pályázat azonosítószáma: KAB-MM-08-0008
Elnyert támogatás: 2.998.040 Ft
A projekt időtartama: 12 hónap (2008. augusztus 1. - 2009. július 31.)
A projekt tartalma: A projekt keretében elsősorban két - a kábítószer-probléma megoldásában, illetve a foglalkoztatás bővítése iránt elkötelezett - szervezet működött együtt (alapítványunk, valamint a Baranya Megyei Vállalkozói Központ). Komplex megelőző és egészségfejlesztő szolgáltatásokkal (képzések, tréningek) munkahelyi drogpolitikák kialakítását
és megvalósítását segítettük elő a megyében, jelentősen hozzájárulva a munkahelyi drogés alkoholproblémák csökkentéséhez, azáltal pedig a munkahelyek termelékenységének és
hatékonyságának növeléséhez is.
A programban összesen 19-en - munkahelyi drogpolitikát és/vagy drogstratégiát tervezni/kialakítani szándékozó munkáltatók/munkaadók, valamint alkohol- és drogproblémákkal
érintett, vagy azokat elkerülni szándékozó munkavállalók - vettek részt.
„Drogfüggők intézeti szocioterápiás fejlesztése
színházterápiás és egyéb terápiás formák révén”
A pályázat azonosítószáma: SZOC-KIE-08-0047
Elnyert támogatás: 3.378.616 Ft
A projekt időtartama: 4 hónap (2008. december 1. - 2009. március 31.)
A projekt tartalma: Olyan közösségi tevékenységeket és programokat biztosítottunk az intézetben kezelt drogfüggők számára, amelyek hozzásegítik őket a józan életmód tartós
megéléséhez, az egyéni és közösségi értékek kölcsönös elfogadásához és tiszteletéhez, a
drogokkal kapcsolatos attitűdjeik megváltoztatásához, végső soron személyiségük pozitív
irányba történő alakításához.
A kezelésben lévők a közösségi programok révén, interaktív módon váltak saját és társaik terápiás folyamatainak tevékeny részeseivé, alakítóivá, sőt így a munkaerő-piaci (re)in-
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tegrációra való felkészítés is hatékonyabbá vált. A helyes önismeret és önértékelés, az érdekérvényesítő képesség erősödése eredményesebb álláskeresést és nagyobb elhelyezkedési esélyt adott számukra a terápiás közösségből való kilépésüket követően.
„SZER-MENTŐ”
A pályázat azonosítószáma: TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0066
Elnyert támogatás: 19.455.000 Ft
A projekt időtartama: 14 hónap (2009. április 1. – 2010. május 31.)
A projekt tartalma: Egyénre szabott, iskolán kívül zajló - tartalmában, helyszínében új -, közösségi alapú, a kábítószer-fogyasztás megelőzését szolgáló alternatív programokat szerveztünk pécsi fiatalok számára.
A tágabb célcsoportot azok jelentették, akik a téma iránt általánosan érdeklődnek, illetve a veszélyhelyzeteket kerülni kívánják, a közvetlen célcsoport pedig a szerhasználattal
fokozottan veszélyeztetett fiatalok köre volt, akiknek alkotó jellegű, értékteremtő szabadidős programokat (heti rendszerességgel sajátélményű csoportfoglalkozásokat) terveztünk
a projekt szinte teljes időtartama alatt. Ezek mellett a „SZER-MENTŐ” Klub, az 5 napos nyári
ifjúsági tábor, a kirándulások, a sajátélményű csoportok színházi előadásai és kiállításai stb.
is hozzájárultak az egészségtudatos és ártalomcsökkentő életmódhoz.
„A Leo Amici 2002 Alapítvány támogatása (2009/2010)”
A pályázat azonosítószáma: NCA-ORSZ-09-0737
Elnyert támogatás: 3.000.000 Ft
A projekt időtartama: 6 hónap (2009. június 1. – 2009. december 31.)
A projekt tartalma: A támogatás az alapítványunk által Komlón fenntartott Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonának mindennapi életét segítette. Főképp a csoportos étkeztetés,
az utazás költségeinek, az intézet közüzemi díjainak finanszírozását egészítette ki. A működtetés mellett azonban a kezeltek számára nyújtott szolgáltatások, már meglévő tevékenységek biztosításához is stabilabb anyagi hátteret jelentett.
A támogatás révén az alapítványunk munkatársai többször is felkereshették a budapesti partnerszervezeteket, tájékoztathatták az onnan esetleg ide érkező függő szenvedélybetegeket. Másrészt jobb körülmények közé érkezhettek vendégségbe hozzánk más rehabilitációs otthonok terápiás csoportjai, s a mi terápiás közösségünk is el tudott utazni az ország
más pontjain működő rehabilitációs intézetekbe, drogterápiás közösségekhez.
„A rehabilitációs otthon működésének támogatása,
a bekerülést elősegítő szolgáltatások fejlesztése”
A pályázat azonosítószáma: KAB-KRI-09-A-0016
Elnyert támogatás: 2.500.000 Ft
A projekt időtartama: 10 hónap (2009. június 1. – 2010. március 31.)
A projekt tartalma: A program alapvető célja az volt, hogy a komlói Szenvedélybetegek
Rehabilitációs Otthonában méginkább elősegítsük a kezeltek gyógyulását. A támogatással
megteremthettük az intézmény zavartalanabb működésének feltételeit, másrészt erősíthettük, fejleszthettük az otthonba való bekerülést elősegítő szolgáltatásokat.
Együttműködő partnereinkkel (elsősorban a MAGADÉRT Alapítvánnyal és a Megálló
Csoporttal) kialakítottunk egy – a kiválasztási folyamatra és magára a kiválasztásra nagyobb
hangsúlyt fektető – eljárási rendet, így a kezeltek számára is ideálisabb, a fluktuációt csökkentő megoldások születhettek. Utóbbiak az alapítványunkról valós, hiteles tájékoztatást
kaptak, s ezen „előszűrés” révén a rehabilitációs kezelést vállaló függő személyek jellemzően már a hozzánk jelentkezés előtt elegendő információval rendelkeztek a döntéshez.
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„A komlói rehabilitációs otthon és a pécsi félutas ház
infrastrukturális fejlesztése”
A pályázat azonosítószáma: KAB-RE-09-A-0007
Elnyert támogatás: 3.000.000 Ft
A projekt időtartama: 8 hónap (2009. augusztus 1. – 2010. március 31.)
A projekt tartalma: A program alapvető célja a komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs
Otthona, valamint a Pécsett üzemeltetett Félutas Ház infrastrukturális fejlesztése volt. Annak eredményeképp a rehabitációs/terápiás kezelésben lévő függő szenvedélybetegek (az
otthon mindenkori lakói), valamint a rehabilitációs/terápiás kezelést befejezett, azt nem
már igénylő, de a társadalomba teljes mértékben visszailleszkedni még nem tudó, „józan”
szenvedélybetegek (a félutas lakásban élők) megfelelőbb körülmények között élhetnek,
életminőségük a terápiás kezelésben és az után is tovább javulhat.
Projektünk keretében a komlói intézet egyik épületét teljeskörűen felújíttattuk, odabent
pedig új emeletes ágyakat, asztalokat és tárgyalószékeket helyeztünk el. A Félutas Házba új
beépített szekrények kerültek.
„Kisértékű tárgyi eszközök, fogyóeszközök
és alapanyagok beszerzése az intézmény számára”
A pályázat azonosítószáma: KAB-EF-09-AB-0031
Elnyert támogatás: 800.000 Ft
A projekt időtartama: 5 hónap (2010. március 1. – 2010. július 30.)
A projekt tartalma: A fejlesztés célja az volt, hogy a komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona minél teljesebb mértékben tudjon megfelelni a „Nemzeti stratégia a kábítószerprobléma visszaszorítására” című dokumentumban megfogalmazott céloknak és prioritásoknak, a hosszúterápiás intézetek és terápiás közösségek kapcsán rögzített elvárásoknak,
valamint az Otthonban gondozottak konkrét igényeinek, elvárásainak és szükségleteinek is.
A pályázati támogatásból lecseréltük konyhai edényeinket, tisztasági festést végezhettünk a főépület egyes helyiségeiben, valamint az intézménynek korábban otthont adó épületben (így azóta már az utóbbiban is fogadhatunk vendégeket, illetve klienseket). A festést
természetesen munkaterápia keretében a kliensek végezték el.
„A komlói rehabilitációs otthon informatikai fejlesztése,
eszközbeszerzésének támogatása”
A pályázat azonosítószáma: KAB-EF-09-AB-0032
Elnyert támogatás: 956.000 Ft
A projekt időtartama: 5 hónap (2010. március 1. – 2010. július 30.)
A projekt tartalma: A fejlesztés célja az volt, hogy a komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona minél teljesebb mértékben tudjon megfelelni a „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban megfogalmazott céloknak és prioritásoknak, a hosszúterápiás intézetek és terápiás közösségek kapcsán rögzített elvárásoknak, valamint az Otthonban gondozottak konkrét igényeinek, elvárásainak és szükségleteinek is.
A támogatásból az elavult, elhasználódott informatikai/számítástechnikai/ irodatechnikai eszközeinket korszerűbb, megbízhatóbb, nagyobb kapacitású eszközökre cseréltük. Ezen
túlmenően olyanokat is beszereztünk, amilyenekkel korábban nem rendelkeztünk, a modern kor viszont már „megköveteli” meglétüket, használatukat.
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„A Leo Amici 2002 Alapítvány
2010/2011. évi működésének támogatása”
A pályázat azonosítószáma: NCA-ORSZ-10-0488
Elnyert támogatás: 1.000.000 Ft
A projekt időtartama: 5 hónap (2010. március 1. – 2010. július 30.)
A projekt tartalma: A támogatás hasznosulása alapvetően abban nyilvánult meg, hogy a
komlói Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonának fenntartása kevesebb anyagi problémát okozott, több figyelmet fordíthattunk a valódi szakmai munkára, a terápiás folyamatokra.
A normatív támogatás, az OEP finanszírozás és a saját forrásaink nem elegendőek a működési költségek fedezésére. Elviekben a 2010. esztendőre elegendőek lettek volna, de a rehabilitációs intézet a gondozottak puszta bentlakásán és a minimális szakdolgozói létszám
foglalkoztatásán túl - éppen a rehabilitációs folyamat sikeressége érdekében - számos olyan
szolgáltatást és programot is nyújt az itt kezelteknek, amely jelentős költségigénnyel jár, illetve további humánerőt is igényel. Ezen okok miatt volt feltétlenül szükség erre a támogatásra is.
„Visszaút a társadalomba”
A pályázat azonosítószáma: KAB-EL-10-RE-0014
Elnyert támogatás: 2.000.000 Ft
A projekt időtartama: 9 hónap (2010. október 1. – 2011. június 30.)
A projekt tartalma: A pályázati program jól illeszkedett az alapítványunk célcsoportjához,
melynek alapvető szükséglete a reszocializáció, a közösségi tudat és attitűdök helyreállítása, a kölcsönös, egymást is támogató felelősségvállalás. A reintegráció szintén kiemelt terület, hisz a társadalomba való visszatérés, a munkavállalás, a „józan” életvitelhez, a családalapításhoz szükséges biztos anyagi háttér megteremtése nélkül nem ér célt a rehabilitáció
sem, amely igazából nem is nálunk, hanem a társadalomban, a nyílt munkaerő-piacon fejeződik be.
A reszocializációs és reintegrációs program a bentlakásos intézményünkben kezelés
alatt álló, függő, de „józan” életvitelre készülő szenvedélybetegeket célozta meg. Szolgáltatásaink között színház-, mozgás- és zeneterápia, valamint a szülő- és hozzátartozó-csoport
foglalkozásai is szerepeltek.
„Én drogozom, mi meggyógyulunk”
A pályázat azonosítószáma: NCA-CIV-10-E
Elnyert támogatás: 745.515 Ft
A projekt időtartama: 8 hónap (2010. szeptember 1. – 2011. április 30.)
A projekt tartalma: Alapítványunk 2011-ben ünnepli alapításának 20. évfordulóját, a komlói
Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona is már 19 éves. Mindez indokolttá tette egy jubileumi, reprezentatív, bemutatkozó kiadvány elkészíttetését, mely az alapítvány célján, küldetésén túl feldolgozza annak történetét, bemutatja a függőség természetét és az alkalmazott terápiás módszereket, a terápiás közösség önsegítő erejét, a rehabilitáció eredményességét, sőt egykori kezeltek visszaemlékezéseit is tartalmazza.
Mindezt gazdag képanyag egészíti ki, a kiadvány DVD melléklete pedig a teljes írott dokumentum mellett még bővebb képanyagot, valamint színházterápiás előadásokról készült
archív felvételeket is tartalmaz. A kiadvány 338 nyomtatott példányban, ugyanannyi DVD
melléklettel készült el, s a szervezet honlapjáról (www.leoamici.hu) is letölthető.
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SEGÍTŐINK

Bajzáth Sándor

Gajdos András

Márk Mónika és Mihaldinecz Csaba

Deliága József

Hudák Attila

Miodragovits Vince
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Pataki Zoltán
Nagy Zsolt

Simicz Ferenc

Propszt József

Dr. Szemelyácz János
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KÖSZÖNET

LEO AMICI

Akiknek óriási köszönet jár, amiért
aktivitásukkal, munkájukkal, támogatásukkal segítették az alapítvány és a komlói terápiás közösség
fejlődését:

Antonio Palma, dr. Kurucsai Csaba,
dr. Georges BAAL, Harnóczy Csaba, Preimajer László, Mezei István,
Fábos Józsefné, Vincze Adrienne,
Tölcsér István, Varga Gyöngyi, Szarka Elemér, Miodragovits Vince, dr.
Tímárné Réti Tímea, Antal Gyula, Trapp Mária, Olaszy Csaba, Magyar „Cike”Jenő, Győrik Edit, Dobó
„Doboz” Zoltán, Sindy Moreno,
László András Atya, Krajcsovics
„Bonfire”Balázs, Páva Zoltán, Péter Szabó Zoltán, Korbuly István,

Harnóczy Csabáné, dr. Hoppa Elvira, dr. Deák Iván, dr. Sugár Zoltán, Pintér Csaba, Valcsicsák Zoltán (Levi’s Europe), dr. Frank D.
Cardelle, Pálfalvi Sejla, Major Imre,
Budán Ferenc, dr. Molnár F. Tamás,
dr. Nagy Ferenc, Soros Foundation,
dr. Csürke József, dr. Balogh Péter, Ewerett M. Sharon, Balogh Szilárd, Hudák Attila, Zentai Józsefné,
Rimanóczy Ildikó, Csizmadia Tibor, Szegedi Ildikó, Kékes Mária,
Petre Gábor, dr. Fried Ilona, Kovács
Edit, Egri Nándor, dr. Merényi Márta, Ignácz Péter, Szakonyi Gabriella, Győri Gabka, dr. B. Erdős Márta, dr. Paolo Stocco, dr. Tóásó Éva,
dr. Thomas Legl, Topolánszky Ákos,
Jonathan Jeffer, Kozma Zoltán, Ko-

vács Dezső, Fábián Csaba, Kiss Tibor, T.A.M.A Van Der Ven, Forster
Miklós, Moldova Ágnes, Horváth
Dániel, Pataky Enikő, Dobronay
László, Portörő Péter, Kiss Péter, dr.
Makra Istvánné, prof. dr. Michael
Seltzer, Pánovics András, Hergovits
Mariann, Keczeli Gábor, Földi Benjámin, Erős Barbara, dr. Bleyer Erzsébet, Seidl Gábor (Vaillant Sanier
Duval Kft.), Szeidl Tamás (Kentucky
System Kft.), Ashoka Innovators for
the Public, Dusza Erika, Serafin József, Korbuly Ákos, Belány Viktória,
Dörgő Éva, Siklós Csaba, Dombrádi
Zita, Papp László (Magyarok Világszövetsége).

ALAPÍTVÁNY
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KÉPGALÉRIA
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A Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány
elérhetőségei:
Cím: 7623 Pécs, Szabadság út 5.
Telefon: 06 (72) 532-295
E-mail: leoszekhely@gmail.com
Web: www.leoamici.hu
Google térkép: Leo Amici 2002 Alapítvány
Rehabilitációs intézet: 7300 Komló, Bajcsy-Zs. u. 30.
Telefon: 06 (72) 482-903
E-mail: info@leoamici.hu
Adószám: 18322556-1-02
Számlaszám: 11992000-06357867-10000001

Támogassa adója 1%-ával a
Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítványt!

A kiadvány és DVD melléklete elkészítését
a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta.

