
INDIT Közalapítvány

Az INDIT Közalapítvány 1999-ben az 1987-ben a- Baranya Megyei Gyermekkórház keretein 
belül létrejött - Drogközpont jogutódja. Ekkor két intézmény a drogambulancia és a keszűi 
drog-rehabilitációs otthonból létrejött az Integrált Drogterápiás Intézet. 
Az  INDIT Közalapítvány  mára  egy  olyan  integrált  terápiás  rendszerré  vált,  amely  több 
intézményből (szenvedélybetegek nappali intézményei, drogambulanciák, drogrehabilitációs 
otthonok,  félutas  házak)  és  kapcsolódó  munkacsoportokból  (FÜGE  Drogprevenciós 
Munkacsoport, Iskolai Szociális Munkás Hálózat) és szolgáltatásokból (közösségei ellátások) 
tevődik össze. 
Szem előtt tartja a szenvedélybetegség megoldásának komplex szükségességét, a különböző 
szintek és szolgáltatások átjárhatóságát, az igények szerinti legmegfelelőbb szolgáltatás minél 
egyszerűbb elérhetőségét.

Az  INDIT Közalapítvány  2004  nyarán  kezdte  meg  a  prostituáltak  körében  végzett  utcai 
szociális munkát Pécsett. A programban nagy hangsúlyt kapott az ártalomcsökkentés, hiszen 
már korábban is egyik fő szolgáltatásunknak számított a Bulisegély szolgálat ilyen jellegű 
munkája (óvszerosztás, szóbeli edukáció zenés-táncos szórakozóhelyeken).

Prostituáltak körében végzett utcai szociális munka tevékenységei:
• közterületen, utcán megjelenő prostituáltak megkeresése, szükség esetén egészségügyi 

és  szociális  ellátásokhoz  juttatásuk  elősegítése,  szűrővizsgálatokra  való  irányítás 
(megkereső munka)

• tájékoztatás, információnyújtás (információs, felvilágosító szolgáltatások)
• egészségmegőrző segédeszközök osztása (ártalomcsökkentés)
• szociális ügyintézés, konzultáció (pszicho-szociális intervenciók)

Az  utcai  munka  döntő  részét  az  ártalomcsökkentés  és  az  információs  felvilágosító 
szolgáltatások teszi ki,  a pszicho-szociális  beavatkozások  a nyújtott  szolgáltatások kisebb 
hányadát alkotják. 
Az prostituáltakkal végzett segítői munkánkban jelentős változást hozott, hogy 2008-ban Pécs 
keleti  részén,  Gorkij  u.  1.  sz.  alatt  megnyitottuk  a  szenvedélybetegek  alacsonyküszöbű 
szolgálataként működő TÉR Közösségi Szolgálatát. Ide nem csak a szenvedélybetegségekkel 
küzdők  illetve  azok  hozzátartozói  jöttek,  hanem a  prostituáltak  is  (a  közeli  romatelepről 
mindenféle  gondjukkal  fordulnak  hozzánk  az  írástudatlanságból  adódó  problémáktól  a 
hajléktalanságig). 
A bázis  intézményben  természetesen  már  eredményesebben  lehetett  szociális  ügyintézést, 
konzultációt folytatni, ugyanakkor az „elérés” is sokkal hatékonyabbá vált.

A fentieken túl számos módszertani illetve szakpolitikai kezdeményezésben is részt veszünk a 
prostitúció jelenségéhez kötődő problémák kezelése, a jelenség befolyásolása érdekében. Itt 
lehet megemlíteni egy helyi interszektoriális partnerségi hálózatot, a Pécsett 2010 áprilisában 
megalakult  Prostitúcióügyi  Egyeztető  Munkacsoportot  valamint  a párkapcsolati-,  családon 
belüli erőszak megelőzésére irányuló, kamaszkorúakra kidolgozott prevenciós programunkat 
a CSAT-projektet.

További információk olvashatók a szervezet honlapján: www.indit.hu

http://www.indit.hu/

