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Resocializačné zariadenie Pahorok
Resocializácia drogovo závislých v predchádzajúcom roku zaznamenala niektoré
posuny smerom k diferenciácii prístupov. Väčší dôraz sa kladie na rôznorodé
aktivity, ktoré majú udržať klientov v resocializácii. Uplatňujú sa nové
proticravingové kognitívno-behaviorálne prístupy, na zníženie napätia a konania pod
vplyvom týchto stavov v smere ukončenia resocializácie. Kladieme dôraz na prvé 3
mesiace a a intenzívnejší diagnostický proces. Uprednostňovaní sú klienti
s podobnou drogovou anamnézou. Synergeticky sa spájajú osobné terapeutické ciele
s spolu s komunitnými. Duch komunity sa neustále posilňuje. Prispievajú k tomu
aj resocializovaní klienti, ktorí sa pravidelne vracajú v mesačných intervaloch pre
klubové stretnutia. Bývalí klienti udržujú i neformálne dobré vzťahy, pomáhajú si
navzájom. Teší nás ich vzájomná neformálna podpora a motivácia pre nových
klientov, pre ktorých sú podporou k výdrži hlavne počas prvých 3 mesiacov.
Do terapeutického tímu prišiel nový člen. Uplatňuje predovšetkým svoj praktický
prístup a dobré skúsenosti v pracovnej terapii. Je bývalým klientom resocializácie.
Počas celej resocializácie sa osvedčil s dobrými organizačnými schopnosťami
a plánovaním práce.
Projekt pštrosej farmy sa i tento rok neustále rozširuje. Starostlivosť o mladé
pštrosy, posilňuje dobrý vzťah chlapcov práci a zároveň zlepšuje citové väzby.
Vytrvalá 2 ročná práca prináša prvé výsledky. Zhmotňujú sa v nej i osudy bývalých
klientov.
Resocializačné zariadenie sa pripravuje na akreditáciu. Pri konfrontovaní
požiadaviek zo zákona s reálnou resocializáciou nás teší, že naše pracovné metódy
zodpovedajú súčasným trendom i požiadavkam na modernú resocializáciu. Veríme,
že sa i týmto zaradíme medzi najkvalitnejšie slovenské resocializačné zariadenia.
Tomuto zámeru by mala pomôcť i rozvinutá spolupráca s Katedrou sociálnych vied
FSVaZ UKF v Nitre.
Pri riešení rozvoja resocializácie, udržania tímu i pracovných metód vyvolávajú
starosti z neistoty pri zabezpečovaní bežných prevádzkových úloh. Veríme, že po
úspešnej akreditácii nájdeme spoločne model, pri ktorom nebudú ohrozené základné
funkcie resocializácie. Samosprávny kraj, či finančný donori budú mať dostatočnú
záruku poskytovania kvalitnej resocializačnej činnosti.
Zimné mesiace sú často voľno časovo pre resocializáciu chudobné. Tejto zimy sa
nám podarilo s obecným záujmovým združením zlepšiť športové kontakty
pravidelnými hokejovými stretnutiami. Ukázalo sa, že pri podujatiach sa zlepšuje
atmosféra v komunite. Klienti sú zapojení do rôznych športových, kultúrnych
a pracovných aktivít obce. Rovnako starší občania obce pri niektorých manuálnych
prácach využívajú pomoc našich klientov, ktorí sú už dlhšie v resocializácii.
Starší klienti resocializácie a bývalí čistí klienti pomáhajú protidrogovej činnosti pri
osvete. Základné a stredné školy s pravidelnosťou pozývajú našich klientov na
besedy, ktoré nie sú o drogách ale o štýle života.
O našom životnom štýle a hodnotách uvažujeme všetci, naši klienti ich rodičia
i terapeuti. V predchádzajúcom roku sme sa pozerali i na seba. Sme stále plní
optimizmu a radostí zo zachránených životov, rodina Pahorku sa stále zväčšuje
a mnohí nám držia palce.
Prim. MUDr. Katarína Romsauerová
Odborný garant resoc. zar. Pahorok

Stanovisko k činnosti za rok 2005
Resocializačné zariadenie Pahorok
Pri obhliadnutí za minulým rokom v resocializačného zariadenia sa ponúkajú
pohľady smerom dovnútra a navonok. Tak ako v psychoterapii je introspektívny
pohľad často osobným posunom vpred, tak je i spätná väzba overením, čí utvrdením
v introspektívnom pohľade. Pri pohľad dovnútra, do srdca resocializačného zariadenia do komunity, sa zdá akoby sa všetko začínalo odznovu. Prichádzajú noví klienti a
nové-staré problémy. Závislí klienti s predstavu osobitosti, nedostatočného pochopenia
či hľadania zodpovednosti za svoj osud u tých druhých. Sú to súboje samého so
sebou, s neustálou túžbou po droge, únikom od seba samého. U terapeutov na druhe
strane večné hľadanie citlivého kúta v duši resocianta, cez ktorý ho možno motivovať
k ďalšej liečbe. Navonok sa síce závislí správajú rovnako, ale cesta dovnútra
„závislého duše“ je vždy osobitá. Nie je to len o nadšení z vlastnej skúsenosti a túžbe
pomáhať, ktorá bola zo začiatku hnacím motorom k vybudovaniu resocializačného
zariadenia. Oveľa viac ho dopĺňa teraz profesionálny fortieľ a stabilita v terapeutickom
tíme, ktorá vo vnútri vytvára dostatočnú stabilitu pre vytváranie pevných
terapeutických vzťahov s klientami.
Pri pohľade zvonkaje Pahorok nenápadný, s menšou publicitou, avšak vo vnútri
s pevnými zväzkami a takmer rodinným charakterom. S ďalšími úspešnými klientami
po skončení resocializácie sa rozširuje rodina, resociantov, rodiných príslušníkov
a priaznicov Pahorku. Do resocializácie sa oveľa častejšie dostávajú klienti s veľmi
zložitým psychologickým i sociálnym pozadím. Jednoznačne prevládajú klenti
s polymorfnými závislosťami, s prevahou pervitínového typu, čo si vyžaduje veľmi
diferencovaný prístup a využívanie skúseností z minulých rokov. To je tá pravá spätá
väzba, ktorá komunitu posilňuje - bývalí klienti s úspečným životným štýlom,
spokojnosť ich rodín, s časté
návraty do komunity, miesta nového začiatku. Komunite na Pahorku to dáva živé
miazgu.
Túto stabiliutuby nemali narušiť ani zásahy zvonka. Kým minulom období sociálna
starostlivosť štátu v tejto oblasti výrazne zaostávala, v súčasnosti je to jeho zvýšená
snaha o štandardizáciu a udržanie kvality, často možno paradoxne iba kvantitatívnymi
štatistikami. Tieto údaje môžu byť niekedy klamlivé, skrývajú skutočnú terapeutickú
silu komunity na Pahorku. Časovo oveľa náročnejšia je formálna práca s klientom,
množstvo úkonov, ktoré musí resocializačné zariadenie vykonať pri resocializácii voči
štátnym inštitúciám. Zrejme nielen Pahorok potrebuje v ďalšom období viacej dôvery
a podpory štátnych i lokálnych inštitúcií v profesionalitu a skúsenosti pri resocializácii.
Ak by sme sa prestali pozerať na seba, na to čo robíme, klienti by nám nikdy neuverili.
Robili sme to tak i minulý rok 2005.
Mgr. Karol Zabák – klinický psychológ
Odborné poradenstvo a supervízia

Pahorok a ja
Som narkoman, feťák, gemblér v jednej osobe. Bol som raz na liečení, absolvoval som
ho celé – tri mesiace a po liečení som bol hneď v tom istom. Nevedel som, čo mám robiť
so svojou závislosťou. Nevedel som žiť čistý. Na druhý pokus som vedel, že to nemôžem
spraviť tak sito. Musel som spraviť viac a lekári mi odporučili resocializačné
zariadenie. Nevedel som, čo to je, ako to funguje , akurát som vedel, že sú tam ľudia ako
som ja, závislý a učia sa žiť. Už na začiatku mi Štefan – riaditeľ Pahorku povedl, bude
to ťažká cesta a po krátkom čase som videl a cítil, že má pravdu.
Chuť na drogu so mnou mávala zo strany na stranu, a preto som chcel niečo zmeniť.
Nevedel som, čo mám spraviť, často som chcel zmeniť i miesto. Rozmýšlal som nad iným
resocom.
Pochopil som, že som na správnom mieste, keď som sa zúčastnil „Komunita Cup“
v Tokoch.
Zúčastnilo sa tam okolo 10 resocialiazčných zariadení a mal som možnosť to porovnať
a videl som rozdiel. Všetky resoce sa Pahorku nevyrovnali, mi sme držali spolu a ja
som bol hrdý, že na Pahorok patrím.
Na Pahoroku som terazz už druhý rok, počas toho, čo som tu som videl a zažil veľa :
príchodov nových chalanou, odchodov kvôly chuti na drogu a čo bolo najkrajšie ?
Ukončenia chalanov, ktorí svoju chuť zvládli. Z osemdesiatich chalanou, ktorý sem
prišli sú 16 čistý a ja budem ďalší a za to budem navždy vďačný Pahoroku a ľuďom,
ktorý sú tu. Preto pre mňa je Pahorok kopec, ktorý keď niekto prekoná , spozná sám
seba a vďaka tomu dokáže vonku žiť čistý život.

Klient zariadenia

Pahorok a ja
Som závislák, ktorý prešiel dlhú cestu premňa peklom a keď som padol na dno, tak som
prišiel sem na Pahorok. Pamätám si ten deň, ako dnes. Bolo mi zle zo samého seba.
Kam som to vlastne dotiahol.
Po čase, keď som o sebe začal zisťovať to, že som naozaj chorý a že mám veľké
problémy, tak som mal chuť zutekať. No nebolo kam. Vyskúšal som všetko, sám som
vždy zlyhal.
Tu ma dosť zaujalo, že chalani, čo tu boli a čo ukončili celý pobyt, sú vonku čistý
a poniektorí dokonca si zakladajú nové rodiny. Aj takéto veci ma dosť hnali dopredu „
mať rodinu“ a mať to, čo má obyčajný čistý človek. Pokoj na duši.
Môj Pahorok je aj o tom, že zažívam veci, ktoré som predtým nepoznal a vždy je toho
viac. Aj zlého aj dobrého, no aj keď padnem, tak pomaly môžem vstať a ísť ďalej. Dosť
dlležité je premnňa aj to, že som nikdy nič nedokončil, normálne dokonca. Vždy som
dokázal len zutekať, nič nemalo zmysel a všetko bolo čierne. Tu som rád, keď ten deň
zvládnem, aj keď s kopou problémov, no večer si lahnem a ráno vstanem. To je premňa
dosť. Obyčajné veci, ktoré som nemal. Keď si prejdem všetko, čo bolo, čo som žil, tak
som šťastný, že píšem tento článok a mám pocit, ako keby som sa druhýkrát narodil tu na pahorku a som vtom šťastný.

klient zariadenia

Správa o hospodárení za rok 2005
Počiatočný stav k 1.1.2005
Pokladňa
Bežné účty
Počiatočný stav celkom

9.724,30
103.013,20
112.737,50

Príjmy za rok 2005
Nitriansky samosprávny kraj
Vzdelávacia nadácia J.Husa
Nadácia pre deti Slovenska
Poplatky za služby
Prijaté dary
2% z daní za rok 2005
Prijaté pôžičky
Poskytnutý úver
Zdanený príjem
Celkom príjmy

1.800.000,30.000,10.790,306.730,4.200,26.529,190.000,400.000,52.950,2.821.199,-

Výdaje za rok 2005
Nákup materiálu
Mzdové náklady
Odvody poistného
Platené služby
Kapitálové výdaje
Splatené pôžičky, úroky
Celkom výdaje
Konečný stav k 31.12.2005

565.073,30
720.519,376.430,542.175,70
130.000,190.790,2.524.988,-

Pokladňa
Bežné účty
Konečný stav celkom

8.586,70
400.363,30
408.950,00

Za rok 2005 by sme radi poďakovali všetkým, ktorí nám finančne
alebo materiálnou formou pomohli a to :

-

Nitriansky samosprávny kraj
konzorcium Vzdelávacej nadácie Jana Husa
Nadácia deti Slovenska
Nadácia Pontis
Ing. Mišuthová Paulína, Zvolen
firma Š.Z.Jamal, Nové Zámky
obyvatelia obce Bohunice
starosta obce Bohunice
mäsokombinát „Zbrojníky“
rodičia a rodinný príslušníci našich klientov a bývalých klientov
všetci, ktorí nás podporili 2% z daní

ĎAKUJEME

