POLITYKA WOBEC NARKOMANII

Wspó³praca regionalna
na przyk³adzie Hesji
Lothar Dicks
Pomoc ludziom w ich problemach zwi¹zanych z uzale¿nieniem dotyczy du¿ej grupy osób i jest bardzo trudnym zadaniem stoj¹cym
przed specjalistami. W niektórych regionach problem uzale¿nieñ
narasta i staje siê coraz bardziej z³o¿ony. Wymaga zró¿nicowanych
reakcji terapeutycznych. Dlatego konieczne jest zarówno sta³e dokszta³canie personelu pracuj¹cego z osobami uzale¿nionymi, jak
i superwizja. Realizacja tej potrzeby nie jest ³atwa z uwagi na ograniczone mo¿liwoci osobowe i finansowe w systemie pomocy. Wspó³praca regionalna to rodek umo¿liwiaj¹cy podjêcie tego zadania przy
uwzglêdnieniu wszystkich istniej¹cych ograniczeñ. W dziedzinie pomocy osobom uzale¿nionym profesjonalici nie mog¹ sobie pozwoliæ na dublowanie pracy, a tak¿e na konkurencyjn¹ walkê o uznanie
i zasoby materialne.
W ramach tak rozumianej wspó³pracy
istotn¹ rolê mog¹ odegraæ zarówno ma³e organizacje, jak i du¿e, dysponuj¹ce kompleksow¹ ofert¹ pomocy. Oba typy podmiotów
musz¹ jednak nale¿eæ do tego samego spójnego systemu i d¹¿yæ do realizacji tych samych celów. Na terenie Hesji wypracowano
formy wspó³pracy i koordynacji o ró¿nym
stopniu intensywnoci:
 kontakty telefoniczne miêdzy pracownikami
ró¿nych instytucji;
 kontakty osobiste miêdzy specjalistami;
Rys. 1. Praca z uzale¿nionymi dotyczy wielu sfer
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 kontakty telefoniczne lub osobiste pomiê-

dzy przedstawicielami kierownictw organizacji.
Skala problemów opisanych na wstêpie
wymaga jednak znacznie dalej id¹cych form
wspó³dzia³ania i koordynacji, takich jak:

 wspólne dokszta³canie i superwizja personelu;
 wspólne planowanie regionalnej pomocy dla
uzale¿nionych;

 wspólne negocjacje z instytucjami p³atniczymi;
 wspólna reklama.

Je¿eli istnieje wola takiego wspó³dzia³ania
oraz wiadomoæ, ¿e jest to najlepsza droga do
zbudowania skutecznego systemu pomocy uzale¿nionym, kolejnym krokiem jest wypracowanie optymalnej struktury wspó³pracy i koordynacji. Bez przemylanych i wypróbowanych
struktur taka wspó³praca nie bêdzie efektywna, a tym samym nie bêdzie mo¿liwe zaoferowanie wykwalifikowanej pomocy.
Wspó³praca regionalna na przyk³adzie
Hesji
System pomocy osobom uzale¿nionym
w Hesji funkcjonuje w ramach wymiaru sprawiedliwoci, którego pracownicy dzia³aj¹ w zak³adach karnych i aresztach, oferuj¹c mo¿liwoæ wyjcia z na³ogu i pomagaj¹c w jej realizacji oraz w obszarze wp³ywów ministerstwa
spraw wewnêtrznych.
Osoby zaanga¿owane w system pomocy realizuj¹ tak¿e projekty profilaktyczne we wspó³pracy z ministerstwem edukacji, a wiêc w praktyce ze szko³ami. W sferze objêtej dzia³aniami
resortu zdrowia i spraw socjalnych, system pomocy to przede wszystkim poradnictwo i terapia.
Wszystkie zarysowane obszary powinny znajdowaæ siê w gestii otwartych na wspó³pracê instytucji rz¹dowych (Rys. 1). To w³anie strona rz¹dowa musi wiêc daæ dobry przyk³ad kooperacji.
W Hesji jej egzemplifikacj¹ jest komisja Narkotyki i Uzale¿nienia, w której wspó³dzia³aæ próbuj¹ cztery ministerstwa oraz instytucje p³atnicze.
Finansowanie pomocy skierowanej do osób
uzale¿nionych jest w Niemczech procesem

Rys. 2. Podzia³ kompetencji w zakresie rozwi¹zywania problemu uzale¿nieñ
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bardzo z³o¿onym. Rehabilitacja finansowana
jest przez ubezpieczenie rentowe. Administracja resortu pracy zajmuje siê reintegracj¹ na
rynku pracy, a kasy chorych przejmuj¹ koszty
detoksykacji. Szesnacie landów finansuje pojedyncze projekty lub poradnie.
W³adze komunalne wspieraj¹ poradnie
i projekty mieszkaniowe, przejmuj¹ tak¿e
koszty zwi¹zane z dzia³aniami na rzecz nieletnich (Rys. 2).
Je¿eli nie zostanie ustalona jasna struktura
koordynacji dzia³añ, bêdziemy mieli do czynienia z kosztownym chaosem odbijaj¹cym siê negatywnie na chorych. Dlatego w Hesji powsta³a
grupa robocza reprezentuj¹ca instytucje p³atnicze, której zadaniem jest ograniczanie do minimum taræ we wspó³pracy z realizatorami programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych.
Pomoc osobom uzale¿nionym jest w Hesji
oferowana praktycznie wy³¹cznie przez organizacje pozarz¹dowe. W³adze centralne i komunalne finansuj¹ co prawda pracê tych instytucji, jednak pozostaj¹ one autonomiczne w wymiarze etycznym i organizacyjnym. S¹ one
zrzeszone w piêciu centralnych federacjach
organizacji dobroczynnych, odgrywaj¹cych
w Niemczech istotn¹ rolê w zakresie polityki
socjalnej pañstwa. Na potrzeby pomocy osobom uzale¿nionym federacje za³o¿y³y samodzielne stowarzyszenie prawne  Heskie Centrum ds. Uzale¿nieñ (Rys. 3). Swym cz³onkom
i poszczególnym organizacjom na terenie Centrum oferuje pomoc w zakresie informacji i poradnictwa. Formu³uje zasady dzia³ania, kieruRys. 3. Heskie Centrum ds. Uzale¿nieñ

j¹c siê d¹¿eniem osi¹gniêcia i utrzymania wysokich standardów pomocy uzale¿nionym.
Personel Centrum (3 etaty) jest finansowany przez rz¹d landu. Uzyskuje tak¿e rodki
z datków oraz od kas chorych i federacji cz³onkowskich.
Z pomoc¹ tych rodków finansowych
Centrum (Rys. 4):

 Formu³uje specjalistyczne opinie (np. na te-

mat standardów leczenia substytucyjnego
itd.), organizuje i podtrzymuje kontakty ze
rodowiskiem medycznym i akademickim,
umo¿liwia organizacjom pozyskiwanie informacji poprzez bibliotekê elektroniczn¹, zajmuje siê tak¿e publikacj¹ materia³ów.

 Reprezentuje federacjê na zewn¹trz, uprawia
lobbing, dostarcza swym cz³onkom wszelkich informacji koniecznych do podejmowania czêsto z³o¿onych decyzji. Utrzymuje kontakty z Krajowym Centrum Federacji (DHS).
Ponadto zajmuje siê dystrybucj¹ rodków
pañstwowych wród 600 heskich grup samopomocy, u³atwiaj¹c im pracê poprzez przejêcie tzw. kosztów rzeczowych.

 Oferuje szkolenia w dziale nazwanym Akademi¹, organizuje konferencje poruszaj¹ce
aktualne problemy zw³aszcza w wymiarze
regionalnym oraz fora specjalistyczne, w których uczestnicz¹ przedstawiciele wiata polityki, instytucji p³atniczych oraz nauki.

Realizacji opisanych dzia³añ nie mog³aby podj¹æ siê pojedyncza organizacja zajmuj¹ca siê pomoc¹ uzale¿nionym. Nawet bardzo du¿a organizacja musia³aby ponieæ
ogromne nak³ady, aby zaoferowaæ profesjonalny system informacyjny i szkoleniowy.
Konkurencja istniej¹ca pomiêdzy federacjami i ich poszczególnymi cz³onkami w terenie zyskuje poprzez wspólne dzia³anie w ramach Centrum wymiar konstruktywny. Dziêki takiej formule nie obserwujemy niekorzystnego traktowania mniejszych instytucji,
w kontaktach z w³adzami i instytucjami p³atniczymi mog¹ one czuæ siê bezpiecznie i mówiæ otwarcie o swoich problemach. Nawet,
jeli dobra struktura tak rozumianej wspó³pracy nie jest w stanie w pe³ni zapobiec wystêpowaniu rozbie¿noci i nieudanym projektom, staje siê mo¿liwy do osi¹gniêcia za³o¿ony cel, jakim jest osi¹gniêcie wysokich
standardów jakociowych w zakresie pomocy uzale¿nionym przy oszczêdnym wykorzystaniu nak³adów osobowych i materialnych.
Przedstawiony system wspó³pracy praktykowany w Hesji nie jest oczywicie jedyn¹
mo¿liw¹ propozycj¹. Cel nadrzêdny mo¿e zostaæ osi¹gniêty równie¿ poprzez stworzenie
innych struktur. Dotychczasowe dowiadczenia w Hesji pozwalaj¹ jednak okreliæ obran¹
drogê jako bardzo satysfakcjonuj¹c¹ i przynosz¹c¹ wymierne efekty.
q
Autor jest by³ym Pe³nomocnikiem ds.
Narkomanii Landu Hesji.

Rys. 4. wiadczenia Centrum

LISTOPAD 2005 Remedium

9

