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Α ν τ ί  π ρ ο λ ό γ ο υ …

Σε μια εποχή βαθιάς κρίσης για τη χώρα εδραιωμένη πλέον σε όλο το φάσμα
της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής με πολλές επιπτώσεις για την
λειτουργία των θεσμών και υπηρεσιών στο χώρο της ψυχικής υγείας και της
απεξάρτησης, το ΚΕΘΕΑ καταβάλλει μια συστηματική και δυναμική προσπά-
θεια να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες της κοινωνίας για πρόληψη, θεραπεία
και επανένταξη παρά τις εντεινόμενες ελλείψεις του σε πόρους και προσωπι-
κό. Η κρίση υποβαθμίζει τις συνθήκες ζωής, εντείνει την περιθωριοποίηση και
την παραβατικότητα, υποθάλπει φαινόμενα κοινωνικής έντασης και βίας,
αυξάνει τις ανισότητες και θέτει σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι επι-
πτώσεις είναι πιο έντονες για τους ευάλωτους πληθυσμούς , όπως οι χρήστες
ουσιών, οι οποίοι ήταν πολλαπλώς επιβαρυμένοι πριν από την κρίση. Πλέον η
κρίση επηρεάζει και το κίνητρό τους για θεραπεία, τις προοπτικές ισότιμης και
παραγωγικής επανένταξής τους στην κοινωνία, καθώς και τη δυνατότητα του
οικογενειακού τους περιβάλλοντος να κινητοποιηθεί και να στηρίξει την προ-
σπάθεια απεξάρτησης.

Την ίδια στιγμή, το προσωπικό του χώρου των εξαρτήσεων, ως πολίτες και ως
εξειδικευμένοι επαγγελματίες, βιώνουν ανάλογα τις συνέπειες σε προσωπικό
και επαγγελματικό επίπεδο. Η στρατηγική του οργανισμού στην κρίση, μετα-
ξύ άλλων, στρέφεται εντονότερα πλέον και στη στήριξη των επαγγελματιών
στο χώρο των εξαρτήσεων με προγράμματα και δράσεις δια βίου εκπαίδευ-
σης. Η δια βίου εκπαίδευση είναι καθοριστική για την ποιότητα των υπηρεσιών
και την πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο
όπου οι ανάγκες των εξαρτημένων και οι απαιτήσεις από τις κοινωνικές υπη-
ρεσίες αυξάνονται. Το ΚΕΘΕΑ προσπαθώντας να απαντήσει στις νέες προκλή-
σεις, προσφέρει στα στελέχη του την δυνατότητα για συνεχή επιμόρφωση και
κατάρτιση υποστηρίζοντας την διακρατική κινητικότητα επαγγελματιών σε
ομόλογους φορείς/οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα το πλαίσιο και τα εργαλεία συνεργασίας με την Ευρώπη. 

Το παρόν εγχειρίδιο εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθη-
σης, Δράση LEONARDO DA VINCI VETPRO- Κινητικότητα για Επαγγελματίες
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση- που υλοποίησε το ΚΕΘΕΑ το
χρονικό διάστημα 2012-2013. Το σχέδιο δράσης του ΚΕΘΕΑ με τίτλο «Εκπαί-
δευση σε εξειδικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις για παρεμβάσεις σε
Σωφρονιστικά Καταστήματα και Νόμιμες Εξαρτήσεις» LIFE (Αριθμός Σύμ-
βασης: 2012-1-GR1 LEO 03-09649) αφορούσε την διακρατική κινητικότητα
επαγγελματιών που προέρχονται από τον χώρο των εξαρτήσεων. Αποσκοπού-
σε στην μεταφορά, βελτίωση και επικαιροποίηση των ικανοτήτων των επαγ-
γελματιών και την ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών στο πεδίο της
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος
και τις νόμιμες εξαρτήσεις (αλκοόλ). 

Οι συμμετέχοντες του σχεδίου δράσης τοποθετήθηκαν για διάστημα 7 ημε-
ρών, σε δομές του Proyecto Hombre της Ισπανίας, ενός οργανισμού διεθνούς
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εμβέλειας που δραστηριοποιείται στον χώρο της απεξάρτησης των ατόμων
που κάνουν χρήση ψυχοτρόπων ουσιών.

Η ανταλλαγή εμπειριών με τους Ισπανούς συναδέλφους σε αυτά τα δυο πεδία
προσέφερε προστιθέμενη αξία για τους ίδιους αλλά και για τους δύο εταίρους
οργανισμούς. Έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να ενημερωθούν
για δράσεις του οργανισμού υποδοχής, αλλά και να αναστοχαστούν σε θέμα-
τα που αφορούν την δουλειά τους. Απόρροια των δραστηριοτήτων του εκπαι-
δευτικού ταξιδιού και ανταλλαγής εμπειριών και εργαλείων είναι το παρόν
εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών σε Θέματα Εξειδικευμένων θεραπευτικών
προσεγγίσεων για παρεμβάσεις σε Σωφρονιστικά Καταστήματα και Νόμι-
μες Εξαρτήσεις». Πιστεύουμε ότι το εγχειρίδιο μπορεί να αποτελέσει ένα χρή-
σιμο εργαλείο για συζήτηση και προβληματισμό με στόχο την συνεχή βελτίω-
ση της ποιότητας των υπηρεσιών που απευθύνονται σε εξαρτημένα άτομα και
τις οικογένειες τους, μέσα από την υποστήριξη επαγγελματιών σε δραστηριό-
τητες κατάρτισης και συνεχούς εκπαίδευσης. 

Τομέας Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ
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Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ PROYECTO HOMBRE

Αντώνης Πάριος
Κοινωνικός Λειτουργός
Σύμβουλος Εξαρτήσεων, Οικογενειακός Θεραπευτής
Υπεύθυνος του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Η υπηρεσία του Proyecto Hombre στην περιοχή της Galicia έχει αναπτύξει μια
σειρά προγραμμάτων διαμονής αλλά και εξωτερικής παρακολούθησης, τόσο
για παράνομες ουσίες όσο και νόμιμες. Συγκεκριμένα λειτουργούν προγράμ-
ματα για:

• Απεξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες (παραδοσιακές κοινότητες)

• Απεξάρτηση από την κοκαΐνη

• Σωφρονιστικά καταστήματα

• Απεξάρτηση από το αλκοόλ

• Εφήβους

• Πρόληψη

• Διπλή διάγνωση

• Απεξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια

Η σωματική αποτοξίνωση γίνεται και σε γενικά νοσοκομεία. Τα διάφορα προ-
γράμματα σε συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες υγείας συνδέονται με
τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν ένα ευρύτερο δίκτυο δραστηριοτήτων που
παρέχει το συνεχές της θεραπείας.

Οι πληθυσμιακές ομάδες που αποδέχονται την παροχή των υπηρεσιών είναι
έφηβοι, νέοι ενήλικες και ενήλικες.

Οι θεραπευτικές κοινότητες που επισκεφθήκαμε ήταν διαμονής και η λειτουρ-
γία τους βασίζονταν στη φιλοσοφία των θεραπευτικών κοινοτήτων με οργανω-
μένες θεραπευτικές φάσεις βιο-ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για την απεξάρ-
τηση του αλκοόλ.

Τα θεραπευτικά προγράμματα Bastiagueiro, Cernadas και οι εγκαταστάσεις
του ανοιχτού προγράμματος για την κοκαΐνη λειτουργούν στις περιοχές της
La Coruna και στο Santiago de Compostella παρείχαν θεραπευτικές υπηρε-
σίες για την απεξάρτηση από το αλκοόλ περισσότερο και λιγότερο για την
ηρωίνη, κοκαΐνη και τα τυχερά παιχνίδια σε εξωτερική παρακολούθηση. Ο
προσανατολισμός του οργανισμού Proyecto Hombre είναι μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Μέσα από το δομημένο πλαίσιο θεραπευτικών διαδικασιών η θεραπευτική
πρόταση απευθύνεται και σε πληθυσμιακές ομάδες με έντονο ψυχοπαθολογι-
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κό προφίλ, όπου η καταθλιπτική συμπτωματολογία συνοδεύεται από σημαντι-
κές δυσκολίες με υψηλά επίπεδα άγχους και διαπροσωπικών σχέσεων περισ-
σότερο στις ομάδες των αλκοολικών.

Ως βασικός στόχος για την απεξάρτηση από το αλκοόλ είναι η αποχή και η
σταθεροποίησή της. Το πλαίσιο των επιπέδων της παροχής υπηρεσιών περι-
είχε:

• Υποδοχή – ενημέρωση: έως 3 μήνες (προετοιμασία για θεραπευτική κοι-
νότητα)

• Κύρια φάση θεραπείας (θεραπευτική κοινότητα): έως 9 μήνες

• Κοινωνική επανένταξη (επαγγελματική εκπαίδευση, δεξιότητες για τη σύν-
δεση με την αγορά εργασίας): έως 3-4 μήνες

• Εμπλοκή της οικογένειας στη διαδικασία της απεξάρτησης (επαναπροσ-
διορισμός των σχέσεων στο σύστημα της οικογένειας)

• Φάση ολοκλήρωσης και 12μηνης μεταθεραπευτικής φροντίδας

Η βαριά ψυχοπαθολογία και οι έντονες οικογενειακές δυσλειτουργίες αντιμε-
τωπίζονταν στα θεραπευτικά προγράμματα διαμονής ώστε να ελέγχονται οι
δυσλειτουργικοί παράγοντες που ευνοούν την υποτροπή. Στα ανωτέρω
συστήματα λειτουργούσε διεπιστημονική ομάδα (ψυχίατρος, ψυχολόγος,
νοσηλευτής, κοινωνικός λειτουργός). Η παροχή φαρμακευτικής αγωγής ανά-
λογα με τη διάγνωση του εξυπηρετούμενου κρίνεται απαραίτητο υποβοηθητι-
κό στοιχεία για τη ψυχολογική ισορροπία του θεραπευόμενου ώστε να αυξή-
σει τη λειτουργικότητά του στο πλαίσιο της κοινότητας διαμονής. 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ:

• Πρωινή κοινότητα

• Ομάδες αυτοβοήθειας

• Ομάδες εστιασμένες σε ανάγκες του φύλου

• Αντιπαραθετικές ομάδες

• Ατομικές συνεντεύξεις κινητοποίησης για την ενίσχυση του κινήτρου για
την αποχή

• Οικογενειακή συμβουλευτική σύνθετου προσανατολισμού

• Πρόληψη της υποτροπής, σεμινάρια διαχείρισης κρίσεων και καταστάσε-
ων υψηλού κινδύνου

• Εργαλεία αξιολόγησης ατομικής ψυχολογίας 

• Εκπαίδευση στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, οικονομικός προγραμ-
ματισμός, επαναπροσδιορισμός του κοινωνικού περίγυρου και κοινωνικο-
ποίηση

Σημαντικό στοιχείο είναι η ενσωμάτωση στη θεραπευτική διαδικασία της επαγ-
γελματικής κατάρτισης μέσα από την οργανωμένη παράδοση μαθημάτων με
κεντρικό στόχο την απόκτηση επίσημου διπλώματος. Η εκπαίδευση σε παράλ-
ληλη διαδικασία με την θεραπεία διευκολύνει την ένταξη στην αγορά εργα-
σίας που πραγματοποιείται μέσα από τη δικτύωση των προγραμμάτων με την
ευρύτερη κοινότητα. 

Οι εγκαταστάσεις του προγράμματος Cernadas είναι πολύ σύγχρονες και
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συνεχώς ανανεώνονται για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Λειτουργούν σε
παραγωγική διαδικασία για να καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες όλων των
θεραπευτικών προγραμμάτων της περιοχής Galicia (θερμοκήπια με κηπευτικά
και φρούτα, εκτροφή πέστροφα, εργαστήρια ξυλουργικής, εκτροφή αλόγων
και μικρό στάδιο θεραπευτικής ιππασίας).

Τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν ότι μέσω της οργανωμένης εκπαίδευσης
το 87% των ατόμων (107 άτομα) που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία μέχρι το 2010
απορροφήθηκαν στην αγορά εργασίας. Τα τελευταία 3 χρόνια λόγω της οικο-
νομικής κρίσης που βιώνει η Ισπανία οι εργατικές προσδοκίες για την ένταξη
χρειάζεται 3-5 μήνες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:

Η θεραπευτική πρόταση του Ισπανικού πολυφασικού μοντέλου, ως προς την
εφαρμογή του στο ΚΕΘΕΑ θα μπορούσε να έχει συμπληρωματική λειτουργία
στα παρακάτω:

Διαπιστώνεται μια ευρεία κοινή βάση θεραπευτικών δεδομένων του Ισπανικού
μοντέλου με τη φιλοσοφία λειτουργίας των θεραπευτικών προγραμμάτων δια-
μονής του φορέα ΚΕΘΕΑ. Η συμπληρωματική απεικόνιση θα ήταν βοηθητική
και πολύ λειτουργική στην εφαρμογή του μοντέλου στα υπάρχοντα θεραπευ-
τικά προγράμματα διαμονής.

Η αντιμετώπιση του αλκοολισμού θα μπορούσε να λειτουργήσει σε τρία επί-
πεδα:

1. Αντιμετώπιση υποτροπών με το αλκοόλ σε εξυπηρετούμενους που ήδη
είναι ενταγμένοι για απεξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες σε προγράμ-
ματα εντός και εκτός του νομού Αττικής.

2. Να δώσει τη δυνατότητα θεραπείας σε άτομα που βρίσκονται στην επαρ-
χία για να αντιμετωπίσουν την προβληματική χρήση του αλκοόλ.

3. Να ενημερώσει – ευαισθητοποιήσει τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση και τις παρεμφερείς ομάδες τόσο για τις επιβλαβείς επι-
πτώσεις της προβληματικής κατανάλωσης σε οργανικό και ψυχολογικό
επίπεδο.
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BASTIAGUEIRO: ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΛΚΟΟΛ

Λίλιαν Χουλιάρα
Ψυχολόγος
Κοινωνικοθεραπεύτρια – Ψυχοδραματίστρια
Θεραπευτικό Προσωπικό στο ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μας επίσκεψης στην Coruna της Ισπανίας, γεω-
γραφικά ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Galicia, επισκεφθήκαμε και παρα-
κολουθήσαμε τις εργασίες της Bastiagueiro, κοινότητα διαμονής του Proyecto
Hombre που απευθύνεται σε χρήστες αλκοόλ και τις οικογένειες τους ακολου-
θώντας το βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο, το οποίο κρίνεται ως το ιδανικό μοντέ-
λο παρέμβασης στο φαινόμενο της εξάρτησης γενικότερα και του αλκοολι-
σμού ειδικότερα καθώς λαμβάνει υπόψη του όλες τους παράγοντες που επι-
δρούν στα άτομα αυτά και στην αποκατάστασή τους ξεπερνώντας μία περιο-
ριστική λογική για να περάσουμε σε μία ολιστική. Οι συμμετέχοντες στο πρό-
γραμμα στην πλειοψηφία τους φέρουν και δεύτερη διάγνωση και ακολουθούν
εντατική φαρμακευτική αγωγή. Το πρόγραμμα λειτουργεί με δομή που πλη-
σιάζει με αυτή των Θεραπευτικών Κοινοτήτων του ΚΕΘΕΑ. Παρά το γεγονός
ότι προσφέρεται η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός ανοιχτού πλαισίου θερα-
πείας, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων επιλέγει τη διαμονή. 

Στα πλαίσια της τριήμερης μας επίσκεψης είχαμε μία αναλυτική και όσο γινό-
ταν πιο εμπεριστατωμένη παρουσίαση του θεραπευτικού πλαισίου, των στό-
χων και των τομέων δραστηριοποίησης τους καθώς και συμμετοχή σε θερα-
πευτικές συναντήσεις αλλά και συναντήσεις προσωπικού.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που μας δόθηκαν, το 1997 καταγράφεται στην
περιοχή της Galicia μία μεγάλη αύξηση του αριθμού των ατόμων με προβλή-
ματα κατάχρησης αλκοόλ, η οποία οδηγεί στη δημιουργία κυρίως προγραμμά-
των εξωτερικής παρακολούθησης και στη συνέχεια στην προσαρμογή του
μοντέλου της Θεραπευτικής Κοινότητας στη νέα πραγματικότητα και στο νέο
προφίλ των θεραπευομένων διασφαλίζοντας την ευελιξία των κριτηρίων εσω-
τερικής λειτουργίας και το συνεχές της θεραπείας ενός ολοκληρωμένου -
πολυφασικού προγράμματος.

Το 1998 ξεκινά η έναρξη λειτουργίας της θεραπευτικής κοινότητας για αλκο-
ολικούς στην Coruna που απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα εξάρτησης
ενώ 2004 εγκαινιάζεται μία ακόμα Θ.Κ. για προβλήματα αλκοολισμού, στην
όμορη πόλη Pontevedra, η οποία πρόσφατα λόγω οικονομικής κρίσης λειτουρ-
γεί μόνο ως ανοιχτή δομή αφήνοντας το καθεστώς διαμονής στο παρελθόν.

Η διεπιστημονική ομάδα του προσωπικού (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουρ-
γός, νοσηλεύτρια) αποτελείται από (1) υπεύθυνη και (5) θεραπευτές σε ημε-
ρήσια βάση ενώ το βράδυ υπάρχει διανυκτέρευση μέλους του προσωπικού
(εκτός της θεραπευτικής ομάδας). Παράλληλα πλήθος εθελοντών προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους κυρίως σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές
δραστηριότητες.
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Ως κύριος στόχος του Προγράμματος περιγράφεται η επίτευξη της αποχής
της κατανάλωσης αλκοόλ παράλληλα με την διευκόλυνση της οικογενειακής
και της κοινωνικής επανένταξης. Ο σεβασμός στην αρχή της αυτονομίας και
της συνυπευθυνότητας αποτελεί βασικό άξονα της θεραπείας καθώς γίνεται
ένας από τους πρωταρχικούς στόχους. Ως επιμέρους στόχοι ορίζονται οι
εξής:

• Συνειδητοποίηση της προβληματικής κατανάλωσης αλκοόλ

• Εδραίωση ενός ελάχιστου κινήτρου για αποχή

• Εδραίωση και διατήρηση της αποχής μακροπρόθεσμα

• Πρόληψη της υποτροπής

• Επανάκτηση και ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας

• Εξεύρεση hobbies και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου

• Βελτίωση των σχέσεων με τον περίγυρο (οικογένεια, εργασία, κοινωνία)

• Ενίσχυση του ρόλου του στην κοινωνική ζωή (ως πολίτης)

• Ανάπτυξη των δεξιοτήτων για βελτίωση της αυτονομίας

• Βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοαντίληψης

• Ενίσχυση δράσεων και συμπεριφορών αυτοπροστασίας

• Ενίσχυση και βελτίωση της συμμετοχικότητας του χρήστη στο πρόγραμμα

Προσαρμογή της θεραπευτικής διαδικασίας στις ανάγκες του χρήστη και
δυνατότητα αξιοποίησης λοιπών φορέων του ευρύτερου δικτύου για την υλο-
ποίηση του θεραπευτικού σχεδιασμού

ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ

Το προφίλ των συμμετετεχόντων στο Πρόγραμμα περιγράφεται ως εξής:
Άντρας μεγαλύτερος των 40 ετών, με τουλάχιστον (3) αποτυχημένες προσπά-
θειες σε πλαίσιο εξωτερικής νοσηλείας, ταυτόχρονη ύπαρξη ψυχιατρικού
προβλήματος (προέχει η καταθλιπτική συμπτωματολογία συνοδευόμενη από
σημαντικές δυσκολίες σε επίπεδο άγχους και διαπροσωπικών σχέσεων), προ-
βληματική κατανάλωση αλκοόλ για περισσότερα από 20 έτη. Παράλληλα
παρατηρείται σοβαρή αποδόμηση σε ψυχολογικό, οικογενειακό και κοινωνικό
επίπεδο και ανάγκη απομάκρυνσης από το οικογενειακό/κοινωνικό δίκτυο
προκειμένου να διασφαλισθεί η μακροχρόνια αποχή. Σχετικά με την οικογενει-
ακή τους κατάσταση η πλειοψηφία τους είναι χωρίς σύντροφο (άγαμοι, δια-
ζευγμένοι), το επίπεδο σπουδών τους κυμαίνεται μεταξύ μέσου και χαμηλού
(A’/βάθμια ή υποχρεωτική εκπαίδευση) ενώ η συντριπτική πλειοψηφία τους
προέρχεται από αγροτικές περιοχές.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα χαρακτηριστικά του προφίλ των ατόμων που προσεγγίζουν το πρόγραμμα
δημιούργησαν την ανάγκη για συνεχή εκτίμηση των αναγκών και τη δημιουρ-
γία εξατομικευμένων πλάνων θεραπείας, με χρονική διάρκεια που ποικίλλει, με
διαφορετική προσέγγιση για κάθε φύλο και είδος ψυχοπαθολογίας, για ειδι-
κούς θεραπευτικούς στόχους. 
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Το πρόγραμμα αποτελείται από διάφορες διαδικασίες που ανταποκρίνονται
σε καθένα από τους παρακάτω τομείς:

• Υποδοχή (αξιολόγηση - διάγνωση, αποτοξίνωση)

• Θεραπευτική διαδρομή

Κινητοποίηση

Αυτογνωσία και προσωπική εξέλιξη

Κοινωνικο-εργασιακή επανένταξη

Τα κριτήρια ένταξης στην Θ.Κ. είναι:

• Nα πληροί τα κριτήρια κατά DSM-IV και ICD-10

• Ελάχιστο κίνητρο κινητοποίησης

• Εθελούσια συμμετοχή στο πρόγραμμα

• Σωματική και ψυχική ικανότητα για την καθημερινή συμβίωση

• Αποδοχή των βασικών εσωτερικών κανόνων

• Όχι αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες

• Όχι βία

1.ΥΠΟΔΟΧΗ

Στόχοι:
• Διερεύνηση του αιτήματος αξιολογώντας το αρχικό κίνητρο

• Ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά του προγράμματος

• Ενημέρωση των συγγενικών προσώπων ( προσέρχονται όλοι μαζί)

• Συλλογή πληροφοριών – ιστορικό

• Αξιολόγηση της έκτασης της κατανάλωσης του αλκοόλ και διερεύνηση
για πιθανή ύπαρξη παράλληλης ψυχιατρικής διαταραχής

• Αξιολόγηση της καταλληλότητας του πλαισίου για τις ανάγκες του χρή-
στη

• Προσδιορισμός της αναγκαίας συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων υπηρε-
σιών (ιδίως εάν πρόκειται για ψυχιατρικές δομές)

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ

Το μοντέλο αποτοξίνωσης είναι εξατομικευμένο. Προηγείται κλινική διαφορο-
διάγνωση των διαταραχών που σχετίζονται με το αλκοόλ και καθορίζονται τα
κριτήρια της εξάρτησης κατά EuropASI, ICD-10 KAI DSM-IV.

Στόχοι – Μοντέλο αποτοξίνωσης:
• Εξεύρεση της κατάλληλης θεραπείας και εκτίμηση εάν χρειάζεται ενδονο-

σοκομειακή αποτοξίνωση, η οποία ενδείκνυται στις περιπτώσεις ύπαρξης
σοβαρής ψυχιατρικής πάθησης, σοβαρής οργανικής ψυχοπαθολογίας,
σημαντικής οικογενειακής δυσλειτουργίας, η οποία δυσχεραίνει την απο-
τοξίνωση κατ’ οίκον, ιστορικό σπασμών και στερητικού συνδρόμου.

• Χορήγηση βιταμινών (Β1+Β6+Β12), φυλλικού οξέος, αγχολυτικών-ηρεμι-
στικών φαρμάκων
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• Διασφάλιση της λήψης της φαρμακευτικής αγωγής και της ιατρικής στή-
ριξης καθ’όλη τη διάρκεια της αποτοξίνωσης

• Παρουσία σταθερών υποβοηθητικών συγγενικών προσώπων στα οποία
πραγματοποιείται σεμινάριο για τη συμπτωματολογία του στερητικού
συνδρόμου.

• Εισαγωγή συνηθειών ύπνου και υγιεινής και επαρκούς ενυδάτωσης

• Δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου, εάν είναι δυνατόν

2. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

2.α. Κινητοποίηση. Διάρκεια περίπου (3) μήνες
Στόχοι:
• Συνειδητοποίηση του προβλήματος και ενίσχυση του κινήτρου για αλλαγή

• Αλλαγή συμπεριφοράς και υιοθέτηση υγιούς τρόπου ζωής

• Διασφάλιση του δικτύου οικογενειακής και κοινωνικής υποστήριξης

• Διαχείριση στρατηγικών αντιμετώπισης της τρέχουσας περιόδου για την
πρόληψη της υποτροπής σε άτομα εξωτερικής παρακολούθησης ή πρόω-
ρης εγκατάλειψης της θεραπείας.

Μεθοδολογία:

• H ίδια η δομή του προγράμματος

• Ατομικές συνεντεύξεις με την θεραπευτική μάδα και τον υπεύθυνο θερα-
πευτή

• Παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας και λήψης των ενδεδειγμέ-
νων φαρμάκων

• Θεραπευτικές Ομάδες: αυτοβοήθειας, εστιασμένες στο φύλο, αντιπαρα-
θετικές

• Video forum – σεμινάρια

• Πρωινή συνάντηση (θέματα που απασχολούν την κοινότητα)

• Θεματική ομάδα αλκοόλ (θέματα που άπτονται αποκλειστικά της χρή-
σης/κατάχρησης αλκοόλ)

2.β. Αυτογνωσία και προσωπική εξέλιξη. Κατά προσέγγιση (6) μήνες
Στόχοι:
• Διατήρηση των αλλαγών που έχουν επιτευχθεί στους τομείς της υγείας

και του ελεύθερου χρόνου

• Ομαδική ψυχοθεραπεία βασιζόμενη στις ομάδες αυτοβοήθειας με στόχο
την αυτογνωσία και την ωρίμανση στο συμπεριφορικό, συναισθηματικό
και γνωστικό πεδίο

• Επίτευξη των αναγκαίων δεξιοτήτων για την δημιουργία και την βελτίωση
ενός σταθερού κοινωνικού δικτύου

• Ανάπτυξη κοινωνικο-εργασιακών δεξιοτήτων

• Επαναδόμηση του οικογενειακού συστήματος
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Μεθοδολογία:
• H ίδια η δομή του προγράμματος

• Θεραπευτικές Ομάδες: αυτοβοήθειας, εστιασμένες στο φύλο, αντιπαρα-
θετικές, «ιστορίας ζωής»

• Video forum – σεμινάρια

• Πρωινή συνάντηση (θέματα που απασχολούν την κοινότητα)

• Θεματική ομάδα αλκοόλ (θέματα που άπτονται αποκλειστικά της χρή-
σης/κατάχρησης αλκοόλ

• Προγραμματισμοί: εξόδων το σ/κ, ελεύθερου χρόνου

• Οικογενειακές συνεδρίες

• Τελική αξιολόγηση της θεραπευτικής πορείας στην Θ.Κ.

3. Κοινωνικο-εργασιακή επανένταξη. Δύο φάσεις των (2) μηνών έκαστη
Στόχοι:
• Διατήρηση των στόχων που έχουν επιτευχθεί έως τώρα σε όλους τους

τομείς

• Σταθεροποίηση των αλλαγών στο φυσικό περιβάλλον του χρήστη

• Ανάπτυξη ενός αυτόνομου και ικανοποιητικού τρόπου ζωής που να ευνο-
εί την νηφαλιότητα

• Ενσωμάτωση στο εργασιακό περιβάλλον

• Πρόληψης υποτροπής και κοινωνική ένταξη σε όλα τα επίπεδα με την
ομαλότερη δυνατή μορφή

Μεθοδολογία:

• H ίδια η δομή του προγράμματος

• Θεραπευτικές Ομάδες: αυτοβοήθειας, εστιασμένες στο φύλο, αντιπαρα-
θετικές, «ιστορίας ζωής»

• Θεραπευτικά σεμινάρια

• Προγραμματισμοί: εργασιακής αναζήτησης, εξόδων, ελεύθερου χρόνου

• Τελική αξιολόγηση της θεραπευτικής διαδικασίας

Παράλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος παρέχεται ιατρική και
νομική βοήθεια, πολιτιστική και αθλητική δραστηριοποίηση. Κύριο κομμάτι της
φιλοσοφίας του Proyecto Hombre στην περιοχή της Galicia είναι η εκπαιδευ-
τική κατάρτιση στα πλαίσια παρακολούθησης επαγγελματικών εργαστηριών
που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στη συγκεκριμένη κοινότητα παραδίδονται μαθήματα κηπουρικής που οδη-
γούν σε πιστοποιημένο δίπλωμα, το οποίο διευκολύνει, όπως υποστηρίζουν,
σε μεγάλο βαθμό την ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, με το
πέρας της θεραπείας στην Θ.Κ. έχουν τη δυνατότητα διεκδίκησης περαιτέρω
επαγγελματικής κατάρτισης για την επίτευξη ενός υψηλότερου επαγγελματι-
κού επιπέδου.

Η συμμετοχή της οικογένειας και η βοήθεια που παρέχει στον ενδιαφερόμενο
κρίνεται απαραίτητη είτε με την μορφή παρακολούθησης σεμιναρίων
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(1φ/μήνα), είτε επίσκεψης ( «ανοικτό σπίτι» -1φ/μήνα), πραγματοποίησης οικο-
γενειακών συνεδριών, συμμετοχής σε πολυσυνεδρίες οικογενειών ή σε ατομι-
κές συναντήσεις όποτε κρίνεται απαραίτητο. Ενώ οι γονείς κατά τη διάρκεια
της κοινότητας έχουν την δυνατότητα φιλοξενίας των παιδιών τους (2φ/μήνα). 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της κοινωνίας για την θεραπεία της απε-
ξάρτησης του αλκοόλ έχει ενταθεί. Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στο
ΚΕΘΕΑ προκειμένου να καλύψει αιτήματα ανθρώπων που απευθύνονται στα
περιφερειακά προγράμματα (παρατηρείται απουσία ή ελλιπής θεραπευτική
παρέμβαση από τα υπάρχοντα πλαίσια υγείας) καθώς ήδη στην περιοχή της
Αττικής υπάρχει στο δίκτυο του ΚΕΘΕΑ το πρόγραμμα ΑΛΦΑ αλλά και προ-
γράμματα απεξάρτησης ενταγμένα στο εθνικό σύστημα υγείας.

Ενδιαφέρουσα θα μπορούσε να είναι η μελέτη της μεταφοράς του παραδείγ-
ματος της Ισπανίας κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις στο
θεραπευτικό περιβάλλον του ΚΕΘΕΑ ακόμα και στα πλαίσια ενός πιλοτικού
χρονικού διαστήματος: 

• Αξιοποίηση των δομών των Θεραπευτικών Κοινοτήτων για χρήστες αλκο-
όλ, οι οποίοι χρήζουν κλειστού προγράμματος για κάποιο διάστημα με
υιοθέτηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Η συγκεκριμένη πρακτική δεν απέ-
χει από αυτή που ακολουθείται και στην δεύτερη Κοινότητα που επισκε-
φτήκαμε στο Santiago de Compostella αλλά και της Ιταλίας, όπου οι χρή-
στες αλκοόλ και ναρκωτικών παρακολουθούν κοινές αλλά και διαφορο-
ποιημένες δραστηριότητες στην ίδια Κοινότητα για κάποιο διάστημα.

• Αξιοποίηση των πολυδύναμων ψυχοδιαγνωστικών κέντρων που αναμένο-
νται να λειτουργήσουν προκειμένου να παρέχουν βοήθεια τόσο στο αρχι-
κό στάδιο της αποτοξίνωσης (εκτίμηση και αξιολόγηση για ενδεχόμενη
έξω ή ενδονοσοκομειακή αποτοξίνωση) αλλά και κατά τη διάρκεια της
θεραπείας σε περιπτώσεις διπλής διάγνωσης

Απαιτούνται:

• Εκπαίδευση προσωπικού στη θεραπεία απεξάρτησης του αλκοόλ – διαχω-
ρισμός όσων ασχολούνται με την κάθε εξάρτηση.

• Εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού στην αντιμετώπιση των περι-
στατικών και στη θεραπεία της διπλής διάγνωσης.

• Δημιουργία ευέλικτων θεραπευτικών πλαισίων και εξατομικευμένα πλάνα
θεραπείας.

• Αλλαγή της τρέχουσας νοοτροπίας απέναντι στα ψυχιατρικά περιστατικά,
την λήψη φαρμάκων, την πραγματικά εξατομικευμένη θεραπεία.

• Δυσχεραίνει το επιχείρημα:

• H οικονομική κρίση 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

• Δεν λειτουργεί κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα στα πλαίσια του ΚΕΘΕΑ

• Συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των Προγραμμάτων Ναρκωτικών του
ΚΕΘΕΑ για κάλυψη αιτημάτων απεξάρτησης αλκοόλ
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Συμπερασματικά, το ΚΕΘΕΑ βρίσκεται σε μία αρκετά ώριμη φάση και χωρίς να
έχει πάψει ποτέ να αφουγκράζεται τις κοινωνικές ανάγκες θα μπορούσε, βάσει
συγκεκριμένων προϋποθέσεων, να καλύψει περαιτέρω αιτήματα για θεραπεία
μιας πληθυσμιακής ομάδας με σοβαρά προβλήματα σε όλα τα επίπεδα αξιο-
ποιώντας τις υπάρχουσες δομές καθώς και το υπάρχον προσωπικό σε μία
εποχή όπου οι οικονομικοί πόροι έχουν περιορισθεί και η πρόσληψη νέου προ-
σωπικού δεν είναι εφικτή .
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ PROYECTO HOMBRE 

Γιώργος Γαβριλάκης 
Κοινωνιολόγος
Υπεύθυνος Μονάδας Συμβουλευτικής Χανίων ΚΕΘΕΑ Αριάδνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της επίσκεψης μας στις θεραπευτικές κοινότητες του Proyecto
Hombre στην επαρχία της Γαλικίας στην Ισπανία, είχαμε την ευκαιρία να ξενα-
γηθούμε σε δύο επιχειρήσεις του οργανισμού. 

Η πρώτη επιχείρηση σε έκταση περίπου 150 στρεμμάτων αφορούσε από την
μια την παραγωγή Βόιου κρέατος και φρούτων με σκοπό την κάλυψη αναγκών
του προγράμματος αλλά και την εμπορία. Επικεφαλής είναι ένας κτηνίατρος,
ο οποίος κατευθύνει τις δραστηριότητες της φάρμας και συντονίζει τις δρά-
σεις της. Αφορμή για την πρόσφατη δημιουργία της επιχείρησης ήταν από την
μία η οικονομική κρίση (εξεύρεση πόρων), και από την άλλη η απόκτηση επαγ-
γελματικής εμπειρίας και κοινωνική επανένταξη ατόμων που έχουν ολοκληρώ-
σει τη φάση της θεραπευτικής κοινότητας. Στο χώρο των εγκαταστάσεων λει-
τουργεί επίσης εκπαιδευτικό (θεωρητική εκπαίδευση κατάρτιση) και συνε-
δριακό κέντρο. Στις εγκαταστάσεις αυτές (14 περίπου χιλιόμετρα από την
πόλη της Coruna ) απασχολούνται περίπου 20 άτομα.

Η δεύτερη αφορούσε την παραγωγή λαχανικών με στόχο την κάλυψη των ανα-
γκών του προγράμματος στην επαρχία της Γαλικίας. Βρίσκεται στη θεραπευ-
τική κοινότητα απεξάρτησης για πολυχρήστες κοντά στην πόλη του Santiago
de Compostela. Παράγονται και συντηρούνται κυρίως λαχανικά τόσο υπαίθρια
όσο και σε θερμοκήπια. Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό (αγροεργάτες και
επιστημονικό προσωπικό) που εκπαιδεύει τα μέλη της Θεραπευτικής κοινότη-
τας τόσο στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών όσο και στην συντήρηση τους
για την κάλυψη ετήσιων αναγκών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Τα κριτήρια για την επιλογή της πρακτικής αυτής είναι: παρόμοια οικονομική
κατάσταση των δύο χωρών, παρόμοιος τρόπος λειτουργίας των θεραπευτικών
προγραμμάτων, αποτελεί πρόταση για επαγγελματική προϋπηρεσία και κοινω-
νική ένταξη των μελών με στόχο μεταξύ άλλων και την πρόληψη υποτροπής.
Παρόλο που στο ΚΕΘΕΑ υπάρχουν ανάλογες επιχειρήσεις θεωρώ ότι το θέμα
των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι πιο επίκαιρο στην παρούσα δύσκολο κοι-
νωνικοοικονομική κατάσταση.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Κατά την γνώμη μου θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επιχειρήσεων
(σε τοπικό αλλά και πανελλαδικά) στα πλαίσια της απεξάρτησης και της κοι-
νωνικής ένταξης που θα αφορούσε όχι μόνο την παραγωγή τροφίμων αλλά και
υπηρεσιών (πολιτιστικός τουρισμός, αγροτουρισμός, ξενώνες κλπ) . 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε δύσκολες συνθήκες και συγκυρίες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η
οποία πλήττει κυρίως τους πιο αδύναμους, τα βιοψυχοκοινωνικά μοντέλα απε-
ξάρτησης και επανένταξης έχουν ακόμη μια μεγαλύτερη ευθύνη για τους εξυ-
πηρετούμενους. 

Πέρα από αυτό σε περιόδους λιτότητας οι πόροι είναι απαραίτητοι τόσο για
την διατήρηση των υπαρχουσών δομών αλλά και να καλυφθούν νέες διαρκώς
αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας.

Θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων με έξυ-
πνες ιδέες, που θα μπορούσαν επίσης να λειτουργούν όχι μόνο σα πρόληψη
υποτροπής αλλά και σαν πρόληψη της εξάρτησης. 
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CENTRO PENITENCIARIO DE CORDOBA: EΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ. Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ. 

Βασιλική Μώρου
Ψυχολόγος
Μεταβατικό Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχικής Απεξάρτησης στις Φυλακές Ελεώνα
Θηβών, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Το Proyecto Hombre είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύ-
θηκε το 1984 και διαθέτει συνολικά 26 μονάδες σε όλη την Ισπανία, καλύπτο-
ντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών των θεραπευόμενων στο τομέα της απεξάρτη-
σης (ανοιχτές- κλειστές δομές, προγράμματα εφήβων, προγράμματα για
εργαζόμενους χρήστες, για περιστασιακούς χρήστες για την εξάρτηση από
νόμιμες εξαρτήσεις, προγράμματα πρόληψης).

Από το σύνολο των δομών του, έχει δύο Προγράμματα θεραπείας στις φυλα-
κές. Ένα στην Μαδρίτη και ένα στην Κόρδοβα, σε καταστήματα κράτησης
ανδρών. Υπήρχε ένα τρίτο θεραπευτικό πλαίσιο στις φυλακές στην Μάλαγα,
το οποίο, πρόσφατα, έκλεισε, κυρίως, για οικονομικούς λόγους.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Το Πρόγραμμα θεραπείας στη φυλακή είναι δωρεάν, η προσέλευση οικιοθε-
λής και δεν παρέχονται υποκατάστατα. Η χρήση φαρμακευτικής αγωγής επι-
τρέπεται μόνο σε περιπτώσεις διπλής διάγνωσης και σε συνεργασία με το
ψυχίατρο της φυλακής.

Οι κύριες θεραπευτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται είναι η ανθρωποκε-
ντρική, η συστημική, η γνωσιακή-συμπεριφοριστική και το ψυχόδραμα

Οι βασικοί άξονες της φιλοσοφίας του πλαισίου είναι οι εξής:

• Το ίδιο το άτομο, το προφίλ, οι ανάγκες, οι ιδιαίτερες δυσκολίες του’ αξιο-
λόγηση και θεραπευτικός σχεδιασμός.

• Ομαδικό μοντέλο θεραπείας

• Αίσθημα του «ανήκειν»- κοινότητας.

• Αίσθημα ασφάλειας ως βάση για την προσωπική ανέλιξη του ατόμου.

• Έμφαση στη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης θεραπευτή – θεραπευόμε-
νου, αποδοχή και αμεσότητα.

• Η αλλαγή ως διαδικασία εξέλιξης και συναισθηματικής ωρίμανσης.

• Σύστημα αξιών το οποίο διακατέχεται από ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, εντι-
μότητα, προσωπική ευθύνη, σεβασμό, αλληλοβοήθεια

Οι βασικοί κανονισμοί που αφορούν στο θεραπευτικό συμβόλαιο και διασφα-
λίζουν τα παραπάνω είναι οι εξής:
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• Δεν επιτρέπεται η χρήση, κατοχή και διακίνηση ουσιών στο χώρο του
Προγράμματος.

• Δεν επιτρέπεται η χρήση σωματικής ή λεκτικής βίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

Ο σκοπός είναι η κατανόηση της λειτουργίας του πλαισίου θεραπείας στο
Σωφρονιστικό σύστημα της Ισπανίας, με στόχο μέσα από τη μαθησιακή διαδι-
κασία, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με τους συνα-
δέλφους που εργάζονται στο αντίστοιχο πλαίσιο, να εξεταστεί η δυνατότητα
προσαρμογής και ένταξης καινοτόμων, εξειδικευμένων παρεμβάσεων στις
Μονάδες θεραπείας στα Σωφρονιστικά καταστήματα του ΚΕΘΕΑ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ
ΔΡΑΣΕΙ, με βάση το διαρκώς μεταβαλλόμενο προφίλ των χρηστών , καθώς και
τις αυξημένες ανάγκες των θεραπευόμενων στα θεραπευτικά πλαίσια εντός
φυλακής και με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
και την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των θεραπευόμενων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ- ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Στο Centro Penitenciario de Cordoba, λειτουργεί θεραπευτικό Πρόγραμμα,
δυναμικότητας 40 ατόμων, ενηλίκων χρηστών, σε αυτόνομη πτέρυγα των
φυλακών, όπου τα μέλη όλων των φάσεων θεραπείας, διαμένουν εκεί και δεν
αλληλεπιδρούν καθόλου με τους υπόλοιπους κρατούμενους της φυλακής. 

Αυτό αποτελεί μια σημαντική καλή πρακτική της υπάρχουσας δομής, διότι, οι
θεραπευόμενοι, έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται, συνεχώς, σε ένα ασφα-
λές περιβάλλον, όπου κινητοποιούνται συστηματικά, αλληλεπιδρούν σε ένα
υγιές και καθαρό, σύστημα αξιών, στάσεων και συμπεριφορών. Υπάρχει ένα
«συνεχές» στη θεραπεία τους, και με αυτό τον τρόπο μειώνονται σημαντικά
και τα ποσοστά υποτροπών και διακοπής από τη θεραπεία. 

Μια, ακόμη, καλή πρακτική, αφορά, στη στενή συνεργασία του Προγράμμα-
τος, με την Κοινωνική Υπηρεσία, το Ψυχίατρο της φυλακής και το ευρύτερο
σωφρονιστικό σύστημα.

Με σκοπό, να ενταχθεί κάποιος στο Πρόγραμμα, πραγματοποιείται συστημα-
τική ενημέρωση από την Κοινωνική Υπηρεσία των φυλακών , σε χρήστες- κρα-
τούμενους, για το Πρόγραμμα, με στόχο να τους κινητοποιήσουν να εκδηλώ-
σουν αίτημα θεραπείας. Στη συνέχεια, η Κοινωνική υπηρεσία ενημερώνει τους
θεραπευτές για το προφίλ του χρήστη και πραγματοποιούνται ατομικές συνα-
ντήσεις του θεραπευτικό προσωπικού με το χρήστη, με στόχο την αξιολόγησή
του, πριν την ένταξη στο Πρόγραμμα.

Σε περιπτώσεις, διπλής διάγνωσης (ορίζεται ως η συνύπαρξη δύο ή περισσο-
τέρων ψυχιατρικών διαταραχών, εκ των οποίων, η μία είναι η προβληματική
χρήση/ εξάρτηση ουσιών), από το αρχικό στάδιο του ιστορικού και της αξιο-
λόγησης, υπάρχει η συστηματική συνεργασία με το ψυχίατρο της φυλακής,
και ο θεραπευόμενος δύναται να λαμβάνει τη φαρμακευτική αγωγή που χρει-
άζεται, και να παρακολουθεί το Πρόγραμμα.

Αναφέρθηκε ότι σε ποσοστό 40%, ανέρχεται ο αριθμός των μελών που έχουν
διπλή διάγνωση, γεγονός που καθιστά, σημαντική τη συνεργασία με το ψυχία-
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τρο, με στόχο τον ποιοτικότερο και εξατομικευμένο θεραπευτικό σχεδιασμό.

Η κλινική εμπειρία έχει δείξει ότι, σε περιπτώσεις ατόμων με διπλή διάγνωση,
όταν δεν αντιμετωπίζεται , ταυτόχρονα, η όποια ψυχιατρική διαταραχή με τη
θεραπεία απεξάρτησης, το ποσοστό υποτροπής, αυξάνεται σημαντικά.

Οι Βασικοί Στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:

• Η αποχή από τη χρήση ουσιών.

• Η αποχή από παραβατικές συμπεριφορές.

• Η απόκτηση βασικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

• Η επανασύνδεση με εκπαιδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες.

• Η απόκτηση και νοηματοδότηση ενός συστήματος αξιών, στάσεων και
συμπεριφορών που αποτρέπουν την υποτροπή στη χρήση ουσιών και
στην παραβατικότητα.

• Η προετοιμασία και παραπομπή για συνέχιση της θεραπείας και της κοι-
νωνικής ένταξης του ατόμου σε θεραπευτικό πλαίσιο εκτός φυλακής.

Η θεραπεία χωρίζεται σε δύο Φάσεις: Συμβουλευτική  και Κοινότητα

Συμβουλευτική
Διαρκεί κατά μέσο όρο 6 μήνες. Οι θεραπευόμενοι, με την ένταξη τους στο
Πρόγραμμα , δεν κάνουν χρήση ουσιών, εκτός αν υπάρχει λόγος σωματικής ή
ψυχικής υγείας, κατόπιν συνεργασίας με το ιατρικό προσωπικό της φυλακής,
και διαμένουν, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο , σε κοιτώνες του Προγράμμα-
τος, ξεχωριστά από τα μέλη της Κοινότητας.

Η επιπλέον, καλή πρακτική, είναι ότι ακολουθούν, σε σημαντικό βαθμό το ημε-
ρήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Κοινότητας, με αποτέλεσμα να κινητο-
ποιούνται και να αλληλεπιδρούν άμεσα με τα μέλη της Κοινότητας, σε συστη-
ματική βάση, αυξάνοντας και σταθεροποιώντας το κίνητρό τους για αλλαγή.

Αναλυτικότερα, εντάσσονται στις ομάδες δουλειάς της Κοινότητας, σε εκπαι-
δευτικές, δημιουργικές και αθλητικές δραστηριότητες με την Κοινότητα, σε
κάποια κοινά σεμινάρια, σε οργανωτικές συναντήσεις των ομάδων δουλείας
και σε συναντήσεις προγραμματισμού του ελεύθερου χρόνου.

Παρακολουθούν ομάδες συμβουλευτικής.

Οι Βασικοί Στόχοι στη φάση της Συμβουλευτικής είναι οι εξής:

• Η ενδυνάμωση του κινήτρου για αλλαγή.

• H κατανόηση και η νοηματοδότηση των ορίων και των αξιών της Κοινότητας.

• Η εκπαίδευση στην έκφραση συναισθημάτων.

• Η τροποποίηση της συμπεριφοράς.

Κοινότητα
Η φάση της Κοινότητας διαρκεί, τυπικά 6 μήνες, αλλά μπορεί να παραταθεί,
σύμφωνα με το χρόνο έκτισης της ποινής του κάθε θεραπευόμενου.
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Οι βασικοί στόχοι χωρίζονται ως εξής:

• Πρώτο δίμηνο: έμφαση στη σταθεροποίηση και τροποποίηση της συμπε-
ριφοράς- όρια.

• Δεύτερο δίμηνο: έμφαση στην έκφραση συναισθημάτων.

• Τρίτο δίμηνο: έμφαση στη σταθεροποίηση του συστήματος αξιών.

Οι θεραπευτικές ομάδες είναι οι εξής:

• Αντιπαραθετικές ομάδες, με στόχο την έκφραση συναισθημάτων και την
επίλυση συγκρούσεων.

• Ομάδες Αυτοβοήθειας, με στόχο την αυτογνωσία και την επίλυση προσω-
πικών δυσκολιών.

• Αυτοβιογραφία- ψυχόδραμα, με στόχο τη σύνδεση των προβληματικών
συμπεριφορών και ρόλων και την ενίσχυση της αλλαγής.

• Σεμινάρια πρόληψης υποτροπής κ.α.

Οι ομάδες δουλειάς, καταλαμβάνουν σημαντικό χρόνο στο ημερήσιο πρό-
γραμμα και ακολουθούν το ιεραρχικό μοντέλο (π.χ. συντονιστές των ομάδων
είναι τα παλαιότερα μέλη της Κοινότητας). Οι ομάδες δουλειάς είναι οι εξής:

• Ομάδα καθαριότητας.

• Ομάδα κουζίνας.

• Ομάδα επισκευών.

• Ομάδα γραμματείας.

Ορίζονται καθημερινοί, εβδομαδιαίοι, μηνιαίοι στόχοι, γίνονται οργανωτικές
συναντήσεις και αξιολόγηση στόχων.

Το ημερήσιο πρόγραμμα της Κοινότητας, περιλαμβάνει:

• οργανωτικές συναντήσεις 

• ομάδες δουλειάς 

• συναντήσεις προγραμματισμού ελεύθερου χρόνου για τα απογεύματα και
το Σαββατοκύριακο( το προσωπικό δεν έχει εφημερίες) και αξιολόγησή
τους 

• εκπαιδευτικές δραστηριότητες( υποστηρίζονται από εθελοντές)

• θεραπευτικές ομάδες

• σεμινάρια

• στοχοθέτηση και αξιολόγηση

Επιπρόσθετα, μια καλή πρακτική που εφαρμόζεται στο Πρόγραμμα, για τα
μέλη της Κοινότητας που είναι ήδη 3 μήνες, και κατόπιν αξιολόγησης της
θεραπευτικής τους πορείας από την κλινική ομάδα, υπάρχει η δυνατότητα, σε
εβδομαδιαία βάση, να πάρουν τριήμερη άδεια από τη φυλακή και να εντάσσο-
νται στην Κοινότητα του Προγράμματος εκτός φυλακής, με στόχο την ομαλό-
τερη κοινωνική τους ένταξη και την αποφυγή της ιδρυματοποίησής τους, την
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αποτελεσματικότερη σύνδεση τους και προετοιμασία τους για την συνέχιση
και ολοκλήρωση της θεραπείας τους, μετά την αποφυλάκισή τους.

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από 1 Υπεύθυνο, Επαγγελματίες Ανθρωπιστικών
σπουδών, Απόφοιτους, εθελοντές.

Το θεραπευτικό προσωπικό συμμετέχει σε:

• θεραπευτικές ομάδες

• συναντήσεις με την Κοινότητα

• οργανωτικές συναντήσεις.

• σεμινάρια.

• κλινικές συναντήσεις.

• ατομικές συναντήσεις.

Οι τελικοί στόχοι της Κοινότητας είναι οι εξής: 

• Η βελτίωση στην ικανότητα έκφρασης συναισθημάτων.

• Η αποχή από τη χρήση.

• Η αποχή από την παραβατική συμπεριφορά.

• Η εκμάθηση νέων τρόπων επικοινωνίας.

• Η επίλυση προβλημάτων.

• Η ανάπτυξη της αυτό-αποτελεσματικότητας.

• Η ενδυνάμωση της προσωπικότητας.

• Η δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου.

• Η προετοιμασία για την κοινωνική επανένταξη.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – 
ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.

Αναφέρθηκαν παραπάνω, αναλυτικά, οι καλές πρακτικές και συνοψίζοντας, η
δυνατότητα ύπαρξης ενός αυτόνομου συστήματος θεραπείας εντός του
Σωφρονιστικού Καταστήματος, όπου οι θεραπευόμενοι θα διαμένουν και θα
αλληλεπιδρούν σε ένα «υγιές» και ασφαλές περιβάλλον, ώστε να μην χρειάζε-
ται να συγκρούεται το σύστημα αξιών που προάγεται στην θεραπεία, με αυτό
της φυλακής, θέτοντας σε ευαλωτότητα τους θεραπευόμενους και αυξάνο-
ντας τις πιθανότητες υποτροπής και διακοπής από τη θεραπεία, θα συνέβαλ-
λε περισσότερο στην ανάπτυξη του κινήτρου και στην αποτελεσματικότητα
της θεραπείας στη φυλακή. 

Στο ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, υπάρχουν, στο παρόν, 3 θεραπευτικές Κοινότητες
στις φυλακές Κορυδαλλού και Ελεώνα Θηβών, και τα μέλη της Κοινότητας,
επιστρέφουν στην φυλακή, με τις δυσχερείς συνέπειες που αυτό συνεπάγεται,
αποδυναμώνοντας τη θεραπευτική παρέμβαση και σταθεροποίηση των αλλα-
γών που πραγματοποιούνται. 

Ακόμη, η υπερβολική χρήση συνταγογράφησης ψυχοφαρμάκων σε χρήστες,
δυσχεραίνει την άμεση ένταξή τους και κινητοποίησή τους για θεραπεία.
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Επιπλέον, η συστηματική ένταξη στο θεραπευτικό σχεδιασμό, της αξιόπιστης
διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας των περιστατικών διπλής διάγνω-
σης, θα ενίσχυε σημαντικά την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών, την μείωση
των ποσοστών διακοπής από τη θεραπεία και την αποδοτικότερη κοινωνική
επανένταξη των ατόμων με διπλή διάγνωση. 

Ιδιαίτερα, στο πληθυσμό των γυναικών χρηστριών- κρατουμένων, τα ποσοστά
διπλής διάγνωσης είναι αυξημένα, και στο παρόν, δεν υπάρχει συστηματική
συνεργασία με ψυχιάτρους και εξειδικευμένη εκπαίδευση του θεραπευτικού
προσωπικού στην θεραπεία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των
παραπάνω περιστατικών, ενώ, παράλληλα, στο πλαίσιο της φυλακής , δεν
υπάρχει και η δυνατότητα παραπομπής σε εξειδικευμένο πλαίσιο θεραπείας.

Τέλος, η συστηματική συνεργασία του Σωφρονιστικού συστήματος ως προς
την κινητοποίηση, παραπομπή των χρηστών στο θεραπευτικό Πρόγραμμα,
αναγνωρίζοντας και προάγοντας τη θεραπεία, καθώς και η αναγνώριση και
ενίσχυση της θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης ,από το νομοθετικό πλαί-
σιο, με τη δυνατότητα, 3 ήμερων εβδομαδιαίων αδειών, στα μέλη της Κοινότη-
τας, ιδιαίτερα, για άτομα με μακροχρόνιες ποινές, συμβάλλει σημαντικά στην
καθιέρωση της θεραπείας και στη συστηματική κοινωνική επανένταξη των
θεραπευόμενων.

Το ΚΕΘΕΑ, με το εύρος των θεραπευτικών δομών, της αξιοπιστίας και της
αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών παρεμβάσεων του στα Σωφρονιστικά
Καταστήματα, της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που διαθέτει, και με αρωγό
τις μεταρρυθμίσεις στην νομοθεσία, και το δίκτυο εθελοντών που αναπτύσσει,
θα μπορούσε να διευρύνει τις δομές στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, δημι-
ουργώντας ολοκληρωμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις (Συμβουλευτική-
Κέντρο Ημέρας, Κοινότητα- ανεξάρτητη διαμονή μελών στο χώρο θεραπείας),
ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού χρη-
στών –κρατουμένων και στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Στον παραπάνω στόχο, χρειάζεται να στελεχωθεί με ψυχιάτρους στα θερα-
πευτικά πλαίσια εντός Σωφρονιστικών Καταστημάτων για την ολιστική και
αποτελεσματικότερη θεραπεία των ατόμων με διπλή διάγνωση, καθώς και να
εκπαιδευθεί το θεραπευτικό προσωπικό σε εξειδικευμένες θεραπευτικές
παρεμβάσεις για τη θεραπεία των ατόμων με διπλή διάγνωση.

Ως προς το στόχο της ομαλής κοινωνικής ένταξης των θεραπευόμενων και την
αποφυγή της ιδρυματοποίησης και περιθωριοποίησης τους, και με βάση το
νομοθετικό πλαίσιο, θα μπορούσε να ενισχυθεί το καθεστώς της ημιελεύθε-
ρης διαβίωσης, όπου π.χ. τα μέλη της θεραπευτικής Κοινότητας, θα μπορού-
σαν να εργάζονται κάποιες ώρες της ημέρας, εκτός φυλακής, να αποκτούν, με
αυτό τον τρόπο, επαγγελματικές δεξιότητες και μετά να επιστρέφουν στην
Κοινότητα, την ενίσχυση της θεραπείας, με την υφ’ όρων απόλυση, αντί της
ποινής, τη θεσμοθέτηση συχνότερων ή και μεγαλύτερων αδειών , ειδικά σε
περιπτώσεις μακροχρόνιων ποινών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εντάσσο-
νται στην Κοινότητα εκτός φυλακής, κατά τη διάρκεια της άδειάς τους και να
ενδυναμώνεται, με αυτόν τον τρόπο, το κίνητρο για την συνέχιση και ολοκλή-
ρωση της θεραπείας τους.

Ως προς τους ανασταλτικούς παράγοντες στα παραπάνω, θα μπορούσε να
είναι η καχυποψία και ακαμψία του νομοθετικού πλαισίου και των λειτουργών
του, ως προς το πώς αντιλαμβάνονται τους χρήστες και τη θεραπεία, η επιφύ-
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λαξη και η περιορισμένη εφαρμογή των εναλλακτικών μέτρων κράτησης, η
οικονομική κρίση και η έλλειψη πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για την στε-
λέχωση με εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και τη διεύρυνση
των δομών , με στόχο την ανάπτυξη και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των θεραπευόμενων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η επίσκεψη και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, σε ένα αντίστοιχο
πλαίσιο, συμβάλλει στον προβληματισμό , στην έμπνευση και στην διεύρυνση
της οπτικής. Αποτελεί , επίσης, σημαντικό τρόπο ανατροφοδότησης.

Το ΚΕΘΕΑ έχει τεχνογνωσία, εμπειρία, αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη
στις θεραπευτικές παρεμβάσεις εντός του Σωφρονιστικού συστήματος και
έχει τη δυνατότητα να εξελίξει και να διευρύνει τις παρεμβάσεις του, ανταπο-
κρινόμενο στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και αιτήματα των χρηστών
στις φυλακές.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΒΩΝ YOUNG 

Απόστολος Πετρίδης 
Υπεύθυνος Μονάδας Συμβουλευτικής Κρατουμένων Κεντρικής Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΑ

Τα Προγράμματα του PROYECTO HOMBRE στην Ανδαλουσία, και, συγκεκρι-
μένα στην Cordoba, χρηματοδοτούνται κατά 40% από το Υπουργείο Υγείας,
από δωρεές καθώς και από τα ίδια τα μέλη με μία μηνιαία συνδρομή που
κυμαίνεται στα 350€. Αν και το εκπαιδευτικό ήταν εστιασμένο στις ανάγκες
του προσωπικού που εργάζεται σε σωφρονιστικά καταστήματα, η επαφή μας
με τέτοιου είδους προγράμματα ήταν πολύ μικρή. Στη Μάλαγα, δεν επισκε-
φτήκαμε το πρόγραμμα φυλακών το οποίο είχε μόλις κλείσει για οικονομικούς
λόγους και όσον αφορά την Cordoba μας επιτράπηκε να επισκεφτούμε τη
φυλακή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 

Τις περισσότερες πληροφορίες και εικόνες που πήρα αφορούσαν σε κλασσι-
κά προγράμματα απεξάρτησης που λειτουργούσαν στην περιοχή. Αυτό και σε
συνδυασμός με το ότι ο διερμηνέας ανήκε σε ένα πρόγραμμα εφήβων, έτσι
είχε περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτόν τον τομέα, μου κέντρισε περισσότε-
ρο το ενδιαφέρον. Αυτό που θεωρώ ριζοσπαστικό ως καλή πρακτική στο πρό-
γραμμα εφήβων που είχε στην ευθύνη του, ήταν η λειτουργία μιας μονάδας
αντίστοιχης με τη δομή του αναμορφωτηρίου που έχουμε στην Ελλάδα. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Αν και υπάρχουν πολλά κοινά με τα προγράμματα εφήβων του ΚΕΘΕΑ όσον
αφορά τη φιλοσοφία και την πρακτική, ο βασικός λόγος που η συγκεκριμένη
παρέμβαση παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η εξειδίκευση στις ανάγκες των
εφήβων. Οι έφηβοι είναι χωρισμένοι σε τρεις ομάδες. 

1. Έφηβοι χρήστες με μεγάλη εμπλοκή στη χρήση.

2. Έφηβοι και παιδιά με περιστασιακή χρήση.

3. Έφηβοι με παραβατική συμπεριφορά και αναμορφωτικά μέτρα.

Επίσης λειτουργούσε μια ακόμη ομάδα, η οικογένεια των εφήβων και παιδιών,
ως συμπρωταγωνιστές στην αλλαγή. Ακόμη, σε συνδυασμό με τον τομέα πρό-
ληψης που υπήρχε και με τη συνεργασία του αντίστοιχου Υπουργείου Παιδεί-
ας τους, υπήρχε συνεχής εποπτεία και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που
ασχολούνται με τους συγκεκριμένους έφηβους. 

Α’ ΟΜΑΔΑ (LIVING)

Οι έφηβοι με μεγάλη εμπλοκή στη χρήση και συμπεριφορά εξαρτημένου ακο-
λουθούν το κλασσικό μοντέλο κέντρο-κοινότητα-επανένταξη. Στο κέντρο ενημέ-
ρωσης είναι μαζί με τους ενήλικες, στον ίδιο χώρο, κάνουν την ίδια προετοιμα-
σία σε χωριστές ομάδες. Οι γονείς τους είναι στον κάτω όροφο περιμένοντας,
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χωρίς να τους αφήνουν, κάνοντας οι ίδιοι σεμινάρια και ομάδες. Όσοι δεν έχουν
το κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, στο τέλος της ημέρας τους παίρνει
ένας monitor-συντονιστής και τους πηγαίνει σε κοινότητα διαμονής όπου σε
κατάλληλο χώρο φιλοξενούνται. Όταν εντάσσονται στην κοινότητα διαμονής
(ενηλίκων, μιας και δεν υπάρχει κοινότητα διαμονής εφήβων), ακολουθούν το
ίδιο πρόγραμμα σε διαφορετικές ομάδες. Το διαφορετικό σε σχέση με τους
ενήλικες είναι η διάρκεια παραμονής, όπου ενώ στους ενήλικες είναι 6 μήνες,
στους ανήλικους είναι 3 μήνες. Η επόμενη φάση είναι η φάση της επανένταξης,
όπου και εκεί διαφοροποιείται από τους ενήλικες. Οι έφηβοι δεν πηγαίνουν στα
κέντρα ενημέρωσης ως monitors-συντονιστές, αλλά κατευθείαν εντάσσονται
στη Β’ φάση όπου οι στόχοι τους αφορούν την κοινωνική τους ένταξη. 

Β’ ΟΜΑΔΑ (YOUNG)

Οι έφηβοι – παιδιά που είναι περιστασιακοί χρηστές δε εντάσσονται σε κοινό-
τητα οι σε ομάδες παρέμβαση γίνετε σε ατομικές συναντήσεις και σε οικογε-
νειακές συνεδρίες. Όταν ολοκληρώσουν τους θεραπευτικούς στόχους ως
σύστημα τόσο η οικογένεια όσο και ο έφηβος τότε εντάσσετε και αυτός στη β
φάση επανένταξης με τους άλλους εφήβους.

Οι έφηβοι που έχουν παραβατική συμπεριφορά [μπορεί να εντάσσεται και η
χρήση σε αυτή] και έχουν αναμορφωτικά μέτρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το
αναμορφωτήριο είναι παρόμοιο με αυτό που λειτουργεί στο Βόλο με τη δια-
φορά ότι εποπτεύεται από το PROYECTO HOMBRE.Θεραπευτική παρέμβαση
άμεσα δε εφαρμόζεται. Φροντίζουν και τους παρέχουν συνθήκες ασφάλειας.
Το σχολειό και η εκπαίδευση είναι το κύριο εργαλείο. Οι καθηγητές των παι-
διών εποπτεύονται από το φορέα και πέρα από τη σχολική επίδοση βάζουν
στόχους σε ενότητες όπως αυτοεκτίμηση, συναισθηματικό έλεγχο, δεξιότη-
τες, αξίες ,ελεύθερος χρόνος κ.α. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής της καλής πρακτικής αφορούν κυρίως το αντικείμενο
της θεραπευτικής αντιμετώπισης των παρατατικών έφηβων και παιδιών οπού
αντιμετωπίζουν και αναμορφωτικά μέτρα συγκεκριμένη πρακτική έχει αρκετά
κοινά στοιχειά με τη ελληνική πραγματικότητα και μεγάλη δυνατότητα αξιο-
ποίησης μονάδων περά των θεραπευτικών .

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η εφαρμογή έρχεται και δένει στη ήδη πιλοτική δράση που σαν μονάδα συμ-
βουλευτικής κρατούμενων έχουμε στο αναμορφωτήριο Βόλου. Υπάρχει καλή
συνεργασία μεταξύ του ΚΕΘΕΑ και του ιδρύματος. Μας έχουν ζητήσει αρκε-
τές φορές βοήθεια και εκπαίδευση και έχουν πραγματοποιηθεί αρκετά εκπαι-
δευτικά ενημέρωσης .

Στο ίδρυμα αυτή τη στιγμή στεγάζονται 40 παιδιά-έφηβοι 10 έως 17 ετών.

Στο Βόλο υπάρχει εξειδικευμένο πρόγραμμα έφηβων και νεαρών ενηλίκων
ΠΙΛΟΤΟΣ και στη Λάρισα ένα μεγάλο δίκτυο εκπαίδευσης του ΘΠ ΕΞΟΔΟΣ
που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.
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Αυτό που θα μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα και να λειτουργήσει στο ανα-
μορφωτήριο του Βόλου και το είδαμε και στη CORDOBA είναι η συστηματο-
ποίηση της εκπαίδευσης σαν πρωταρχικός στόχος. Χρειάζεται καλή εποπτεία
και εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που ήδη πραγματοποιείται
από τους ίδιους.

Επίσης, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου η ΕΞΟΔΟΣ, αξιοποι-
ώντας το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που διαθέτει, θα μπορούσε να βοηθή-
σει πάρα πολύ. Επίσης, εργαστήρια που θα παρέχουν δεξιότητες και τεχνο-
γνωσία, αντίστοιχο με το ΙΕΚ Μαγειρικής της ΕΞΟΔΟΥ.

Εκπαίδευση του προσωπικού του ιδρύματος, που, αν και το έχουμε κάνει χρει-
άζεται συνέχεια, εποπτεία των καθηγητών και στόχοι πέρα από τις μαθητικές
ενότητες όπως περιγράψαμε πρωτίστως. Στη συνέχεια, έλεγχος για ιατρικές
και ψυχιατρικές ανάγκες των παιδιών μέσω των ψυχοδιαγνωστικών κέντρων
και η παραπομπή τους σε ανάλογη θεραπευτική μονάδα βάσει των αναγκών
τους σε συνεργασία με τους επιμελητές ανηλίκων. 
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PROYECTO HOMBRE - CORDOBA: ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Σεμρά Μουσταφά
Ψυχολόγος
Θεραπευτικό Προσωπικό στο Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Το Ανοιχτό Πρόγραμμα Θεραπείας ανήκει στο δίκτυο υπηρεσιών του οργανι-
σμού Proyecto Hombre στη Κόρδοβα που απευθύνεται σε ενήλικες αλλά και
σε έφηβους περιστασιακούς και συστηματικούς χρήστες ουσιών, καθώς και
στη υποστήριξη των οικογενειών τους.

Στον οργανισμό δίνεται έμφαση στον εθελοντισμό και συνεργασίες με κοινω-
νικούς φορείς κατόπιν εκπαίδευσης και δικτύωσης των υπηρεσιών της πόλης,
με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να παρέχονται, εκτός από το προσωπικό, και
από ένα ευρύ φάσμα εθελοντών. Παρόλο που ο οργανισμός χρηματοδοτείται
από το υπουργείο Υγείας και από δωρεές, τα μέλη που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα (εκτός από τα μέλη της φυλακής) πληρώνουν μηνιαία συνδρομή το
ποσό των 350€.

Το δίκτυο υπηρεσιών που παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Συμβουλευτικό Κέντρο / Κέντρο Υποδοχής Χρηστών

• Κλειστή Θεραπευτική Κοινότητα

• Επανένταξη

• Ανοιχτή Δομή Εργαζομένων

• Πρόγραμμα Εφήβων

• Πρόγραμμα Πρόληψης

Β. ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Το Πλαίσιο Εξωτερικής Παρακολούθησης για ενήλικες χρήστες ουσιών που
εργάζονται , λειτουργεί με πολλά κοινά σημεία με τις Ανοιχτές Δομές Θερα-
πείας που προτείνει το ΚΕΘΕΑ.

Η πρώτη επαφή με το πρόγραμμα γίνεται με ατομικό ραντεβού (συνήθως,
κατόπιν πρώτης προσέγγισης της οικογένειας στο πρόγραμμα).

Στις αρχικές συναντήσεις πραγματοποιείται η ενημέρωση για τον τρόπο λει-
τουργίας του προγράμματος και η αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου στους
παρακάτω τομείς:

• Προφίλ χρήσης (τρόπος, διάρκεια, ουσία)

• Σχέση με την εργασία και η σταθερότητα αυτής (εάν σχετίζεται με τη
χρήση και το προφίλ εργασίας)
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• Η σχέση του ατόμου με την οικογένεια του ή το υποστηρικτικό του
περιβάλλον και η λειτουργικότητα αυτής.

• Εξετάζεται εάν υπάρχει άλλη κοινωνική στήριξη για τον ενδιαφερόμενο
(οικονομική, εργασιακή, εκπαιδευτική, κτλ.)

Το προφίλ του χρήστη που απευθύνεται στο παραπάνω πρόγραμμα είναι χρή-
στες κοκαΐνης, χασίς ή και αλκοόλ κατά πλειοψηφία άντρες. Επίσης υπάρχει
μεγάλο ποσοστό διπλής διάγνωσης (40% ) με συνεχόμενη συνεργασία με τον
ψυχίατρο για την φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί το άτομο.

Οι βασικοί κανονισμοί καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος είναι:

• Όχι χρήση ουσιών 

• Όχι βία

• Όχι σεξ μεταξύ των μελών της ομάδας

Ο χρόνος ολοκληρωμένης / προτεινόμενης θεραπείας στη ανοιχτή δομή είναι
2 χρόνια περίπου και αποτελείται από τρεις φάσεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ)

Η Συμβουλευτική φάση έχει διάρκεια δυο μήνες ,με συχνότητα τρεις φορές
την εβδομάδα. Η προσέλευση στο πρόγραμμα γίνεται με συνοδεία των μελών
της οικογένειας. Σ’ αυτή τη φάση δίνεται έμφαση :

• Απόσταση από τη χρήση

• Στη τροποποίηση της συμπεριφοράς ξεκινώντας από απλές καθημερινές
συνήθειες (π.χ. ατομική υγιεινή, φροντίδα προσωπικού χώρου, συμμετοχή
σε οικογενειακές συναντήσεις και δραστηριότητες).

• Ανάληψη προσωπικής ευθύνης τόσο στο πρόγραμμα, όσο και στη ζωή του
(μέσα από τις διαδικασίες καθαριότητας χώρων και συνέπειας) 

• Κατανόηση και αναγνώριση συναισθημάτων

• Νοηματοδότηση των ορίων

• Κινητοποίηση για αλλαγή

Οι συναντήσεις γίνονται ομαδικά και με παρουσία μέλους επανένταξης (πρώ-
της φάσης) ως συντονιστές . Εφόσον κριθεί απαραίτητο κάποιες φορές ατο-
μικά ή και με την οικογένεια. Ο στόχος είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς μέσα
από την απόκτηση της αίσθησης του ανήκειν σε ομάδα και σε συνεργασία με
την ομάδα για τη διαχείριση των συναισθημάτων.

Παράλληλα, ο στόχος είναι να έρθει το μέλος πιο κοντά με την οικογένεια του
και να διαχειρίζεται και να οργανώνει τον ελεύθερο του χρόνο δημιουργικά και
να μοιράζεται με την οικογένεια του.

Τα θεραπευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σ αυτή τη φάση είναι:

• Ομάδες αυτοβοήθειας

• Ατομικές συναντήσεις

• Οικογενειακές συναντήσεις
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• Προγραμματισμοί και απολογισμοί των οικονομικών και του ελεύθερου
χρόνου σε συνεργασία με τους υποστηρικτές( π.χ. γονείς)

Μετά από την αξιολόγηση της πορείας του μέλους σ αυτή τη φάση από τον
ίδιο , την ομάδα και της οικογένειας του και από τον θεραπευτή του προχω-
ράει στη φάση της θεραπείας του προγράμματος.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ (2Η ΦΑΣΗ)

Η κύρια φάση θεραπείας διαρκεί έξι μήνες και είναι σε καθημερινή βάση, απο-
γευματινές ώρες.

Σ’ αυτή τη φάση δίνεται έμφαση στους εξής τομείς:

• Διαχωρισμός των συναισθημάτων και της λογικής σε σχέση με αποφάσεις
και συμπεριφορές

• Η ενίσχυση ανάληψης της προσωπικής ευθύνης και πρωτοβουλίας στη
εργασία και στο σπίτι

• Οικογενειακά θέματα και εκβάθυνση των συναισθημάτων μέσα από τις
ομάδες και θεραπευτικές διαδικασίες

• Ο στόχος είναι η αντικατάσταση των συνηθειών που συνδέονταν με τη
χρήση, με νέες, αλλά και η διατήρηση των αλλαγών της συμπεριφοράς.

Τα θεραπευτικά εργαλεία που αξιοποιούνται σ αυτή τη φάση είναι τα παρακάτω:

• Αντιπαραθετικές ομάδες

• Ασκήσεις /αναθέσεις για αναγνώριση και νοηματοδότηση των δυσλει-
τουργικών συμπεριφορών.

• Δέσμευση και ανάληψη ευθύνης μέσα στις ομάδες

• Μετά την αξιολόγηση του σ αυτή τη φάση εντάσσεται στη φάση της επα-
νένταξης.

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (3Η ΦΑΣΗ)

Η φάση της κοινωνικής επανένταξης χωρίζεται σε 3 φάσεις και διαρκεί 14
μήνες. Η επανένταξη γίνεται μαζί με τα άλλα μέλη της κλειστής θεραπευτικής
κοινότητας στις ίδιες ομάδες .

• Η πρώτη φάση είναι η προεπανένταξη και διαρκεί 2 μήνες. Σ αυτούς τους
δύο μήνες συμμετέχουν ως leaders/monitors/συντονιστές στις ομάδες
συμβουλευτικής του Κέντρο Υποδοχής/ Συμβουλευτικού Κέντρου. Η
ομάδα συναντιέται μια φορά την εβδομάδα ως ομάδα αυτοβοήθειας .

• Η δεύτερη φάση είναι η επανένταξη που διαρκεί 6 μήνες. Είναι μια φορά
την εβδομάδα 

• Η τελευταία φάση είναι το follow up που διαρκεί 6 μήνες και γίνεται με
ατομικές συναντήσεις, με ραντεβού.

Ο στόχος στη επανένταξη είναι η αυτονόμηση, η ολοκληρωτική ανάληψη της
προσωπικής ευθύνης, η κάλυψη συναισθηματικών αναγκών, η διατήρηση της
ισορροπίας, όπως και η ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργητική στάση στη
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επαγγελματική ζωή. Δίνεται έμφαση στη υιοθέτηση των αξιών, αποδοχή ευθύ-
νης, δίκτυο σχέσεων οικογένειας και φίλων.

Οι υποτροπές αντιμετωπίζονται μέσα στις ομάδες με θεραπευτικές διαδικα-
σίες. Τα μέλη δεν έχουν το προνόμιο του αλκοόλ σ αυτή τη φάση, παρόλο που
πολλοί υποτροπιάζουν με τη χρήση αλκοόλ. Μια ιδιαιτερότητα του προγράμ-
ματος, στη φάση της επανένταξης είναι οι κοινές θεραπευτικές ομάδες, των
μελών της κλειστής θεραπευτικής κοινότητας με τα μέλη του ανοιχτού πλαισί-
ου θεραπείας (αλκοόλ ή κοκαΐνη). Οι μέθοδοι γενικά είναι παρόμοιοι με τις
προηγούμενες φάσεις με ατομικές και ομαδικές συνεδρίες.

Η συμμετοχή και η συνεργασία της οικογένειας καθ όλη τη διάρκεια του προ-
γράμματος είναι υποχρεωτική. Σ’ όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής πορείας
γίνονται οικογενειακές συναντήσεις. 

Γ. ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Στα γενικά πλαίσια ο τρόπος λειτουργίας του συγκεκριμένου προγράμματος
μοιάζει πολύ στον τρόπο λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ.

Μια εναλλακτική μορφή για τον φορέα θα ήταν η υιοθέτηση και συστηματο-
ποίηση της υποχρεωτικής εμπλοκής του υποστηρικτικού περιβάλλοντος και
στα ανοιχτά πλαίσια θεραπείας για τους ενήλικες, με στόχο τη αλλαγή , πιθα-
νόν, μη λειτουργικών σχέσεων μέσα στη καθημερινότητα του θεραπευόμενου,
με τη πιο άμεση αξιοποίηση της δυναμικής της οικογένειας.

Η άλλη εναλλακτική εφαρμογή που θα μπορούσε να λειτουργήσει είναι η
κοινή επανένταξη για όλα τα μέλη του προγράμματος (ανοιχτή ή κλειστή
δομή, νόμιμη ή παράνομη χρήση) 

Επίσης, το ΚΕΘΕΑ θα μπορούσε να υιοθέτηση μια πιο συστηματική εκπαίδευ-
ση των εθελοντών και τρόπους δικτύωσης υπηρεσιών με τους άλλους κοινω-
νικούς φορείς των πόλεων με στόχο την αξιοποίηση των άλλων δυνατών
πόρων περισσότερο, μάλιστα, σε μία εποχή κρίσης.
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E n  v e z  d e  p r e f a c i o …

Con la crisis financiera afectando ya a prácticamente afectando a todos los sec-
tores de la vida económica, social y política del país y con múltiples impactos
sobre el funcionamiento de las instituciones y de los servicios en el dominio de
la salud mental y de la recuperación, KETHEA se está esforzando consistente y
dinámicamente para hacer frente a los nuevos menesteres de la sociedad en
prevención, terapia  y reinserción, a pesar de las penurias cada vez más pronun-
ciadas de recursos materiales y humanos. La crisis compromete a las condicio-
nes de vida, exacerbando a la marginalización y la delincuencia, fomentando a
fenómenos de tensión social y violencia, agudizando a las desigualdades socia-
les y poniendo en riesgo a los derechos humanos. Los efectos de la crisis son
más intensos para los sectores más vulnerables de la población, entre los cua-
les los usuarios de sustancias, ya de varias formas impactados, mismo ante la
crisis. Una crisis que ya afecta a su motivación para buscar terapia, influyendo
a las perspectivas de su reinserción equiparada y constructiva en la sociedad y
al potencial de sus entornos familiares a movilizarse y sostener a sus esfuerzos
de recuperación.

Mientras tanto, el personal del dominio de las dependencias está, tanto como
parte de la ciudadanía como en su calidad de especialistas, sufriendo las con-
secuencias de la crisis, según el caso, en el plano personal y en el plano profe-
sional. Con la crisis como tela de fondo, la estrategia de la Organización se
orienta ya más intensamente hacia, entre otros,  al sostén de los profesionales
operativos en el sector de las adicciones por programas y acciones de forma-
ción permanente. Tal formación permanente averigua-se muy determinante en
cuanto a la calidad de los servicios así como para la prevención del agotamien-
to laboral, cuanto más porque se viven horas difíciles, con los menesteres de los
adictos y las expectativas frente a los servicios sociales se están aumentando.
Deseoso de hacer frente a los nuevos desafíos, KETHEA ofrece a sus oficiales
la oportunidad de educar y formarse de manera perpetua, favoreciendo la movi-
lidad transnacional entre profesionales activos en agencias y organizaciones
homologas de la Unión Europea y reforzando el contexto y las herramientas de
cooperación con Europa.

El presente manual ha sido producido en el marco del programa de Formación
Perpetua – Acción: LEONARDO DA VINCI VETPRO – Movilidad para Profesiona-
les en el marco de la Educación y Formación Profesionales, durante el año
2012-2013. El proyecto de acción bajo el título de “Formación en Abordajes
Terapéuticos Especializados para intervenciones al nivel de Establecimien-
tos Penitenciarios y de las Adicciones Legitimas” LIFE (Contrato No. 2012-1-
GR1 LEO 03-09649) refería-se a la movilidad transnacional de profesionales
operativos en el sector de las adicciones.  El objetivo de tal proyecto consistía
en la transmisión, la mejora y la actualización de las competencias de los pro-
fesionales del sector y la puesta en valor de prácticas y métodos novedosos a
la hora de gestionar casos de adicciones, al nivel del penitenciario y des las
adicciones “legítimas” (alcohol).
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Los participantes en dicha acción fueron afectados para un periodo de siete (7)
días en varias estructura del Proyecto Hombre, organización Español de rever-
beración internacional, activo en el dominio de la recuperación de usuarios de
sustancias psicoactivas.

El intercambio de experiencias entre el personal griego y sus colegas españoles
en ambos niveles aportó valor añadido tanto a los individuos como a las orga-
nizaciones-socias del proyecto. Las personas que participaran en la formación
tuvieron la oportunidad de informarse sobre las acciones puestas en marche por
la organización de acogida y ponderar sobe cuestiones aferentes a sus activi-
dades profesionales. Este Manual de Buenas Practicas en el dominio de
Abordajes Terapéuticos Especializados al nivel de los Establecimientos
Penitenciarios y de las Adicciones “Legales” es el producto derivado de tal
viaje de formación y de intercambio de herramientas y buenas prácticas. Somos
convencidos de que tal manual puede ser una herramienta útil a la hora del
debate y de la reflexión, con el objetivo de una mejora continua de la calidad de
los servicios a la intención de personas con adicciones y sus familias, a través
la asistencia, en forma de formación y educación perpetuas,  a los profesiona-
les del sector.

KETHEA
Departamento de Formación
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EL ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL ALCOHOLISMO 
POR LA ORGANIZACIÓN “PROYECTO HOMBRE”

Antonis PARIOS
Asistente Social 
Consejero en materia de adicciones – Terapeuta de Familia
Encargado de KETHEA – ALPHA

En la Comunidad Autónoma de Galicia, Proyecto Hombre ha desarrollado toda
una serie de programas residenciales y de módulos de seguimiento externo,
tanto en el sector de las sustancias ilegítimas como en el de las sustancias
legítimas. Más específicamente, se ofrecen actualmente programas de: 

• Recuperación de sustancias narcóticas (comunidades de tipo tradicional)

• Recuperación de la cocaína 

• Intervención en establecimientos penitenciarios \

• Recuperación del alcohol 

• Adolescentes

• Prevención

• Doble diagnosis

• Recuperación de juegos de azar 

La recuperación física puede además ser atingida en clínicas hospitalarias
generales. Es tal la asociación de los varios programas con los servicios locales
de salud como para suministrar para un amplio abanico de actividades, asegu-
rado por el carácter continuo de la terapia.

Los grupos de la populación visados por dichos servicios son adolescentes,
adultos jóvenes y adultos.

Las comunidades terapéuticas visitadas son de tipo residencial, cuyo modelo
de funcionamiento se basa sobre la filosofía de las comunidades terapéuticas,
con etapas de terapia de asistencia bio-psicosocial estructuradas, para la recu-
peración del alcohol. 

Los programas terapéuticos de Bastiagueiro y Cernadas y las instalaciones del
programa non-residencial para la recuperación de la cocaína, operando en la
Coruña y Santiago de Compostela, ofrecen servicios terapéuticos para la recu-
peración principalmente del alcohol y segundariamente de la heroína, la cocaína
y los juegos de azar, sobre base de seguimiento externo. El Proyecto Hombre
es una organización sin finalidad lucrativa.

OBJETIVO Y METAS DEL EJERCICIO DE BUENAS PRÁCTICAS

A través el marco estructurado de procedimientos terapéuticos, la propuesta
terapéutica también se dirige a grupos de perfil intensamente psicopatológico,
donde la sintomatología depresiva es surtida de grandes dificultades, con nive-
les muy altos de estrés y problemas al nivel de relaciones interpersonales, espe-
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cialmente entre los alcohólicos. 

La intervención para la recuperación del alcohol tiene como objetivo fundamen-
tal conseguir la abstención y la estabilización de ésta. Los niveles de servicios
disponibles consistían en:

• Acogida e Información: duración hasta 3 meses (preparación para la
inserción en comunidad terapéutica)

• Fase principal de terapia (comunidad terapéutica): hasta 9 meses.

• Reinserción social (formación profesional, competencias para la integración
en el mercado laboral): hasta 3 – 4 meses.

• Implicación de la familia en el procedimiento de la recuperación
(redefinición de las relaciones dentro del sistema de la familia)

• Etapa de compleción y seguimiento pos-terapéutico de 12 meses.

La psicopatología grave y la intensa disfuncionalidad de la familia son tratados
en los programas terapéuticos residenciales,  de modo a que se controlen los
factores disfuncionales que fomentan relapsos. Un equipo multidisciplinario,
compuesto por un psiquiatra, un psicólogo, un enfermero y un asistente social,
formaba parte del dispositivo de tales sistemas. El suministro de tratamiento
medicamentoso condicionado por la diagnosis del beneficiario de los servicios
se considera como elemento ancilar de suma importancia para el equilibrio psi-
cológico del sujeto de la terapia, lo que además contribuye a un aumento de su
funcionalidad en el marco de la comunidad residencial.

PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS PARA LA RECUPERACIÓN

• Comunidad Matutina

• Grupos de Autoayuda 

• Grupos focalizados sobre los menesteres del genero  

• Grupos de confrontación 

• Entrevistas personales de motivación para el reforzamiento del incentivo de
abstención 

• Prevención del relapso, seminarios de gestión de crisis y circunstancias de
alto riesgo

• Herramientas de evaluación de psicología individual

• Entrenamiento en la gestión de tiempo libre, programación financiera,
redefinición del entorno social y socialización.

La inclusión de la formación profesional en el procedimiento terapéutico, a tra-
vés la enseñanza  organizada de cursos para la obtención de un certificado ofi-
cial de estudios es un elemento importante. La formación simultánea a la tera-
pia facilita la inserción en el mercado laboral, atingida por la puesta en red de
los programas con la sociedad en general. 

Muy modernas y regularmente renovadas, las instalaciones del programa en
Cernadas han sido concebidas para responder a las necesidades de las cir-
cunstancias. Su funcionamiento productivo tiene como objetivo suministrar a
los menesteres alimenticios de todos los programas de la Comunidad Autónoma
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de Galicia (invernaderos para frutas y hortalizas, granja piscícola para la cría de
truchas, talleres de carpintería, cría de caballos y hasta una pequeña arena para
equitación terapéutica).

Los datos oficiales revelan que a través de la formación organizada, 87% (107)
de las personas que habían completado la terapia hasta el año 2010 ya fueron
absorbidas por el mercado laboral. En vistas de la crisis económica de los tres
últimos años en España, las expectativas de inserción laboral son de 3 a 5
meses.

CONDICIONES PARA LA TRANSPOSICIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

La propuesta terapéutica del modelo multimodal Español podría ser transpues-
ta por KETHEA para ser implementada de manera complementaria, es decir: 

Vista una muy amplia convergencia de circunstancias terapéuticas entre la filo-
sofía de los programas residenciales de KETHEA y el modelo Español, una
adopción complementaria sería muy beneficial y funcional a la hora de imple-
mentación del modelo en los programas terapéuticos residenciales actualmen-
te en vigor.

La gestión del problema de alcoholismo se podría hacer en tres niveles: 

1. Gestión de relapsos de uso de alcohol en el caso de clientes ya integrados
en módulos para la recuperación del uso de sustancias narcóticas, en el
marco de programas dentro y fuera del departamento geográfico de Ática.

2. Posibilidad de terapia para personas viviendo en las provincias y deseosas
de hacer frente a su problema de abuso de alcohol. 

3. Información y sensibilización de los módulos de educación secundaria e
universitaria así como de módulos similares sobre los efectos dañinos del
consumo abusivo al nivel orgánico y psicológico.
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BASTIAGUEIRO: UNA COMUNIDAD PARA USUARIOS DE
ALCOHOL 

Lilian JULIÁRA
Psicóloga 
Terapeuta Social – Psicóloga dramatista
Miembro del Personal de Terapia – KETHEA “ALFA”

A. DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

En el contexto de nuestra visita de estudio en La Coruña (A Coruña), en la
Comunidad Autónoma Española de Galicia, hemos tenido la oportunidad de
seguir de cerca las actividades de Bastiagueiro, comunidad residencial bajo el
Proyecto Hombre, a la intención de usuarios de alcohol y de sus familias, sobre
un modelo bio-psico-social considerado como la estructura idónea de interven-
ción para el fenómeno de las adicciones en general y del alcoholismo más
específicamente, cuanto más porque toma en consideración todos los factores
que afectan a las personas implicadas y condicionan su recuperación, dejando
ya detrás la mentalidad de reclusión en favor de un abordaje holístico. La
mayoría de los participantes en el programa son personas de doble diagnosis y
bajo tratamiento medicamentoso. La estructura del programa se asemeja a la de
las comunidades terapéuticas de KETHEA. A pesar de la posibilidad de configu-
ración de un marco abierto de terapia, la mayoría de los participantes optan por
la fórmula residencial.

A lo largo de los tres días que duró nuestra visita, beneficiemos de una presen-
tación detenida y bastante documentada del contexto terapéutico, de sus obje-
tivos y sectores de actividad. Además, participemos en reuniones terapéuticas
y reuniones del personal. 

A la luz de los datos que se nos fueron proporcionados, constatemos que
durante el año 1997 se registró en Galicia un aumento considerable del número
de personas con problemas de abuso de alcohol que incitó a la creación de pro-
gramas que en su mayoría eran basados sobre el modelo de seguimiento exter-
no. Más tarde, el modelo de la Comunidad Terapéutica adaptó-se a las nuevas
realidades y el perfil actual de los sujetos de la terapia, lo que aseguró la flexi-
bilidad de los criterios de función interna y la continuidad de la terapia de un
programa inclusivo y multimodal. 

En 1998 se lanzaron las operaciones de la comunidad terapéutica para
alcohólicos en la ciudad de La Coruña, dirigida a personas con problemas de
adicción mientras en 2004 más una comunidad para alcohólicos se inauguró en
la comarca de Pontevedra. Por razones de crisis financiera, últimamente esta
última funciona solo como estructura abierta, dejando atrás el régimen de resi-
dencia.

El equipo interdisciplinario del personal (psicólogo, asistente social e enferme-
ra) comporta (1) una encargada y (5) terapeutas, disponibles diariamente mien-
tras durante la tarde un de los miembros del personal (no participante en el
equipo terapéutico) pernocta en la comunidad. Hay además una multitud de
voluntarios que ofrecen sus servicios principalmente en el contexto de activida-
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des cívicas, culturales y deportivas.

El objetivo principal del Programa consiste, según su propia descripción, en
conseguir la abstención del consumo de alcohol, favoreciendo al mismo tiempo
a la reinserción en la familia y la en la sociedad. El respecto de los principios de
la autonomía y de la corresponsabilidad constituye uno de los ejes fundamenta-
les de la terapia, cuanto más porque se eleva a uno de los objetivos primordia-
les de la terapia. En cuanto a los objetivos derivados de la intervención, estos
se sumen a lo siguiente:

• Toma de conciencia del problema de abuso de alcohol

• Definición de al mínimo un motivo para la abstención 

• Establecimiento e aplicación perene de la abstención 

• Prevención de relapsos

• Restauración y refuerzo de la identidad ocupacional

• Adopción de pasatiempos y uso constructivo del tiempo libre

• Mejora de las relaciones con el entorno (familiares, colegas, sociedad)

• Refuerzo del papel del interesado en el marco de la vida social (como
ciudadano)

• Mejora de la autoestima y de la autopercepción 

• Refuerzo de acciones y comportamientos de autoprotección 

• Incitación y mejora del nivel de participación del usuario en el programa

• Ajuste del procedimiento terapéutico a los menesteres del usuario y
posibilidad de valorización de otras agencias de la red general para la
materialización del plano terapéutico. 

PERFIL DEL USUARIO

El perfil de los participantes en el Programa se determina de la forma siguiente:
Varón de más de 40 años de edad, con al menos (3) tentativas abortivas de
recuperación en contexto de terapia ambulatoria sufriendo simultáneamente de
una condición psiquiátrica (prevalencia de la patología depresiva asociada con
restricciones importantes de tipo estrés y al nivel de relacionamiento interperso-
nal); consumo problemático de alcohol para más de 20 años. Deconstrucción
grave al nivel psicológico, familiar y social y necesidad de distanciamiento del
contexto familiar / social actual para asegurar la perpetuidad de la abstención.
En cuanto a su estado civil, la mayoría de esas personas carecen de
compañero/-a (célibes, divorciados/-as); su nivel educativo se caracteriza entre
bajo y medio (educación primaria u obligatoria) mientras en su grandísima
mayoría son originarios de provincias. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Las características del perfil de las personas que acuden al programa engendra-
ron por sí la necesidad de una evaluación continua de los menesteres y la ela-
boración de planos individualizados de terapia, cuya duración variase por géne-
ro y tipo de psicopatología, dependiendo además de los objetivos terapéuticos
seguidos.
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El programa se articula en varias actividades que corresponden a cada uno de
los siguientes sectores:

• Acogida (evaluación – diagnosis, recuperación)

• Trayectoria de la terapia: 

Movilización

Conocerse a uno mismo y evolución personal

Reinserción socio-laboral 

Los criterios que se deben juntar para la inserción a la Comunidad Terapéutica
son:  

• Que se cumplen los criterios bajo DSM-IV y ICD-10

• Que se compruebe una motivación mínima de movilización

• Que se garantiza el carácter voluntario de la participación en el programa

• Que se comprueba la capacidad física y mental necesaria para la
convivencia en cotidiano

• Que se endosan las reglas internas fundamentales

• Que se abstiene del alcohol y de sustancias narcóticas 

• Que se rechaza la violencia.

ACOGIDA

Los objetivos: 

• Investigación de la demanda por evaluación de la motivación original.

• Información sobre las características del programa

• Información de los familiares (acudiendo todos a la vez) 

• Recolección de datos – Anamnesis 

• Evaluación de la intensidad del problema de abuso de alcohol e
investigación de una eventual coexistencia de trastorno psiquiátrico 

• Evaluación de la idoneidad del contexto a la luz de los menesteres del
usuario

• Determinación de los términos de la cooperación necesaria entre los
servicios competentes (cuanto más si se trata de estructuras psiquiátricas).

RECUPERACIÓN

El programa ha adoptado el modelo de recuperación individualizado. El aborda-
je empieza por una diagnosis diferenciada de los trastornos asociados con el
alcohol para después determinar los criterios de dependencia según EuropASI,
ICD-10 y DSM-IV.

Objetivos – Modelo de Recuperación

• Determinar la terapia apropiada y pronunciarse sobre la necesidad eventual
de recuperación por hospitalización, siendo esta última aconsejada en el
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caso de trastorno psiquiátrico grave, de psicopatología orgánica grave, de
disfuncionalidad importante de la familia que dificilita la recuperación a
domicilio, de anamnesis de espasmos o de síndrome de abstinencia.

• Administración de Vitaminas (B1 + B6 + B12), de ácido fílico y de
medicamentos ansiolíticos – calmantes.

• Aseguramiento de la conformidad con el tratamiento medicamentoso y de
la disponibilidad de seguimiento medical durante todo el proceso de
recuperación.

• Presencia de familiares de soporte sólido y consistente, los cuales habrán
previamente sido sometidos a una sesión informativa sobre la
sintomatología del síndrome de abstinencia.

• Inducción hacia la adopción de habitudes de sueño, de higiene y de
hidratación adecuada.

• Actividades de ocio, en la medida del posible. 

B. LA TRAYECTORIA TERAPÉUTICA

2.a. Movilización: De una duración aproximada de tres (3) meses.

Objetivos:

• Toma de conciencia del problema y refuerzo de la motivación hacia el
cambio.

• Cambio de actitud y adopción de un modo sano de vida

• Aseguración de la disponibilidad de una red de encuadramiento familiar y social

• Gestión de estrategias para enfrentar los problemas del periodo en curso
para la prevenir relapsos en el caso de personas bajo programas de
seguimiento ambulatorio o personas que han prematuramente abandonado
la terapia.

Metodología 

• El programa en sí indica la metodología para aplicar

• Entrevistas individuales con el grupo terapéutico y el terapeuta encargado

• Seguimiento del estado de la salud y toma de los medicamentos indicados
para el caso.

• Grupos Terapéuticos: de autoayuda, especificas en cuanto al género y de
confrontación.

• Video fórum – Seminarios 

• Reunión matutina (asuntos de interés para toda la comunidad).

• Grupo temático sobre el alcohol (asuntos directamente relevantes al uso y
abuso del alcohol).

2.b. Conocerse a uno mismo y Evolución Individual. Duración aproximada:
seis (6) meses.

Objetivos

• Preservación de los cambios ya conseguidos al nivel de la salud y del
tiempo libre
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• Psicoterapia de grupo que se apoya sobre el modelo de grupos de
autoayuda, aspirando a conocerse a uno mismo y a la madurez al nivel
conductual, emotivo y cognitivo.

• Adquirir las competencias necesarias para la creación y la mejora de una
red social estable

• Desarrollo de competencias socio-laborales.

• Reconstrucción del sistema familiar.

Metodología

• El programa en sí indica la metodología a aplicar

• Grupos terapéuticos: de autoayuda, especificas en cuanto al género,
confortativas – “biográficas”

• Video fórum – Seminarios

• Reuniones matutinas (sobre cuestiones de interés para el grupo)

• Grupo temático sobre el alcohol (se tratan exclusivamente asuntos
asociados al uso / abuso de alcohol)

• Planificación de salidas durante los fines de semana y del ocio.

• Sesiones en familia 

• Evaluación final de la trayectoria de la terapia en el seno de la Comunidad
Terapéutica. 

C. Reinserción Socio-Laboral: En dos etapas, de dos (2) meses cada una.

Objetivos: 

• Preservación de los objetivos hasta este momento conseguidos en todos
los sectores

• Estabilización de los cambios en el contexto natural del usuario

• Desarrollo de un modo de vida autónomo y satisfactorio que favorece la
sobriedad

• Incorporación en el contexto laboral

• Prevención de relapsos e inserción social en todos los niveles, del modo
más suave posible.

Metodología

• El programa en sí indica la metodología a aplicar

• Grupos terapéuticos: de autoayuda, especificas en cuanto al género,
confortativas – “biográficas”

• Seminarios

• Planificaciones: de búsqueda de empleo, de salidas y del tiempo libre

• Evaluación final del procedimiento terapéutico.

De manera simultánea y a lo largo del programa se proporciona asistencia medi-
cal y jurídica y se anima la activación de la persona al nivel cultural y deportivo.
El aspecto principal de la filosofía de Proyecto Hombre en la Comunidad
Autónoma de Galicia consiste en la formación de la persona a través de su asis-
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tencia en talleres de formación vocacional organizados en colaboración con
agencias de las varias autarquías de la región. En el caso de esta comunidad
particular, proponen-se cursos de jardinería llevando a la obtención de una acre-
ditación certificada que, en su vez, según se afirma por parte de los responsa-
bles, facilita mucho la inserción en el contexto laboral. Además, al completar la
terapia en el seno de la Comunidad Terapéutica, las personas tienen la posibili-
dad de procurar la ampliación de su formación profesional para atingir un nivel
profesional más alto.

La participación de los familiares y la ayuda que eso implica para la persona inte-
resada se consideran imprescindibles, sea en forma del seguimiento de semina-
rios (1 vez por mes) sea en la forma de visitas (“hogar abierto”- 1 vez por mes). Se
proponen, además, a tal objetivo, sesiones en familia, la participación en multi-
sesiones de familias o en reuniones individuales cada vez que esto sea conside-
rado oportuno. Además, durante la experiencia de la Comunidad Terapéutica, los
padres tienen la posibilidad de hospedar a sus hijos (2 veces por mes).

D. CONDICIONES PARA LA TRANSPOSICIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Ulteriormente se averigua una intensificación, por parte de la sociedad, del inte-
rés hacia la recuperación del abuso del alcohol. Tal es además la situación al
nivel de KETHEA que está faenando para responder a las demandas de perso-
nas que se dirigen a módulos regionales (se observan la ausencia o las deficien-
cias de la intervención terapéutica en los contextos actuales de salud), cuanto
más porque ya en el Departamento Geográfico de Ática, la red de KETHEA dis-
pone del programa ALFA, junto a otros programas de recuperación, integrados
en el sistema helénico nacional de salud.

La perspectiva de una transposición en el marco terapéutico de KETHEA, del
paradigma español bajo ciertas condiciones – por lo menos sobre base piloto
y durante un determinado periodo de tiempo – podría ser interesante. Se
podría, así: 

• Aprovecharse de las estructuras existentes de las Comunidades
Terapéuticas a la intención de usuarios de alcohol que precisan de un
programa cerrado para algún tiempo, bajo ciertos criterios. Tal práctica no
dista mucho de la que se aplica por otra Comunidad, a la que también
visitemos, esta vez en la ciudad de Santiago de Compostela pero también
por las Comunidades Terapéuticas de Italia, en el seno de los cuales los
usuarios de alcohol y sustancias narcóticas asisten en actividades comunes
y sin embargo apropiadamente diferenciadas en el seno de la misma
Comunidad, durante algún tiempo.

• Aprovecharse de los centros psico-diagnósticos multimodales que van
próximamente a ser disponibles y cuya misión será asistir tanto al nivel
inicial de recuperación (evaluación y asesoramiento antes de la asignación
a módulos ambulatorios o de internación  hospitalaria de recuperación)
como durante la terapia, en el caso de doble diagnosis. 

A tal efecto se requiere: 

• La formación adecuada del personal sobre terapias recuperativas del uso
de alcohol – Distinción de los que se ocupan con las varias adicciones.
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• La formación y la especialización del personal sobre la gestión de
incidentes y la terapia en caso de doble diagnosis.

• Creación de contextos terapéuticos flexibles y planes individualizados de
terapia.

• Cambio de la mentalidad corriente frente a los incidentes medicales, la
toma de medicamentos y una terapia genuinamente individualizada.

Circunstancias que comprometen la eficacia de la operación: 

• La crisis económica

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

• No se ofrece programa semejante en el contexto de KETHEA

• Se observa la intensificación continua del interés, en el seno de los
Programas para Narcóticos de KETHEA, en la posibilidad de hacer frente a
las demandas para la recuperación del uso de alcohol.

En conclusión, se puede decir que KETHEA ya ha atingido la madurez que le
permite, bajo ciertas condiciones, emprender la tarea de responder a las
demandas por una parte de la populación que acusa graves problemas a todos
los niveles, sin por eso dejar de ser atente a los menesteres sociales de sus
clientes clásicos, aprovechándose de las estructuras actuales y de los recursos
humanos ya disponibles, en un contexto de restricción de recursos materiales y
a la luz de la imposibilidad de reclutar nuevos asistentes. 
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OPERACIONES SOCIALES DEL “PROYECTO HOMBRE”

Yiorgos GAVRILAKIS
Sociólogo 
Encargado de la Unidad de Sostén Consultativo de la Ciudad de Canea 
KETHEA – ARIADNE

DESCRIPCIóN DE LA BUENA PRÁCTICA

En el marco de nuestra visita de las Comunidades Terapéuticas del Proyecto
Hombre en Galicia de España, tuvimos la oportunidad de una visita guiada en
dos módulos de operación social de la organización.

El primero de tal módulos es una unidad de producción de carne de buey y de
frutas, desarrollada en un predio de 15 hectáreas, para los fines de abasteci-
miento del programa y el comercio. La operación es encabezada por un veteri-
nario, cuya misión es de guiar las actividades de la finca y coordinar sus opera-
ciones. La creación de esta operación, recientemente lanzada, fue motivada por
la crisis económica (que rinde necesario asegurar recursos) pero también por el
menester de proveer a la adquisición de experiencia profesional y a la reinser-
ción social de personas que han completado la fase de la Comunidad Terapéu-
tica. Dentro de las instalaciones funcionan, además, un centro de enseñanza
(formación teórica y profesional) y un centro de conferencias. Situado a una dis-
tancia de 14 kilómetros de la ciudad de La Coruña, este módulo emplea unas 20
personas.

El segundo módulo visitado, también ubicado en Galicia (en las cercanías de la
Ciudad de Santiago de Compostela), dentro de la Comunidad Terapéutica para
la recuperación de multiusuarios,  se dedica a la producción de verduras para el
abastecimiento del programa. Aquí se producen principalmente verduras, tanto
en culturas al aire abierto como en invernaderos. Se emplea personal especiali-
zado (labradores de campo y personal científico) que asegura la formación de
los miembros de la Comunidad Terapéutica en el cultivo y la conservación de
hortalizas que sirven para el abastecimiento durante el año. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Los criterios de selección de esta práctica consisten en las semejanzas del con-
texto económico de los dos países, la comparabilidad del modus operandi de
los programas terapéuticos y la filosofía motriz de los módulos, tratándose de
asegurar un antecedente ocupacional para los miembros para los fines de su
reinserción social y de la prevención de relapsos. A pesar de funcionar, dentro
de KETHEA, operaciones semejantes, considero que animar el lanzamiento de
operaciones de carácter social es más apropiado, vista la difícil coyuntura
socioeconómica.

EJEMPLOS INDICATIVOS DE APLICACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA EN CUESTIÓN 

Según mi criterio, se podría reflexionar sobre la creación de una red de opera-
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ciones (tanto al nivel local como al del país) en el contexto de la recuperación y
reinserción social, que además de asegurar la producción de alimentos podría
suministrar servicios (turismo cultural, agroturismo, paradores etc.)

CONCLUSIONES

A la hora de condiciones adversas y coyuntura de crisis económica y social que
afectan principalmente a los más vulnerables, los modelos bio-psico- sociales
de recuperación y reinserción implican un más alto nivel de responsabilidad
frente a los beneficiarios de los servicios.

Además, en tiempos de austeridad, se requieren recursos tanto para el mante-
nimiento de las estructuras existentes como para proveer a los menesteres cada
día más grandes, de la sociedad.

Pienso que existen posibilidades para el desarrollo de operaciones sociales
sobre ideas inteligentes, capaces de funcionar tanto para la prevención de la
adicción como para la prevención de la adicción.
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CENTRO PENITENCIARIO DE CORDOBA:. OPORTUNIDAD 
PARA EL CAMBIO Y EL CAMINO HACIA UNA INTEGRACIÓN
SOCIAL TEMPLADA

Vassiliki MÓROU
Psicóloga 
Centro Transitorio de Encuadramiento Consultativo y de Recuperación Mental – Centro
Penitenciario de Eleonas, región de Tebes (Grecia Central) – KETHEA – “EN DRASI” (En
Acción).

El Proyecto Hombre es un ONG Español establecido en el año 1984 y con 26
unidades distribuidas por el territorio nacional, proveyendo a un amplio abanico
de menesteres de los clientes en fase de recuperación (estructuras abiertas o
cerradas, módulos para adolescentes, programas para usuarios con empleo,
para usuarios ocasionales, módulos para la recuperación de adicciones “legiti-
mas”, programas de prevención).

Entre las estructuras disponibles bajo la organización, hay dos Programas de
Terapia que funcionan en el marco penitenciario, a ver un en Madrid y otro en
Córdova. En ambos casos, de trata de centros de detención para varones.
Existía en el pasado un tercer módulo terapéutico en el centro de detención de
Málaga, recientemente suprimido por razones principalmente financieras.

FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS CONDUCTORES DE LA INTERVENCIóN TERAPÉUTICA

El módulo disponible en la cárcel se ofrece gratis, se acude voluntariamente y
no se suministran substitutos. El tratamiento medicamentoso solo se permite en
casos de doble diagnosis y siempre en colaboración con el psiquiatra del cen-
tro penitenciario.

Entre los métodos de abordaje terapéutico implementados en tal módulos, se
destacan el abordaje antropocéntrico, el abordaje sistémico, el abordaje
cognitivo-conductual y el psicodrama. 

La filosofía del contexto se articula a lo largo de los siguientes ejes: 

• La persona interesada, su perfil, sus menesteres, sus dificultades
particulares, su evaluación y la planificación de la acción terapéutica.

• Un modelo de terapia en grupos

• La sensación de “pertenecer” – Concepto de la comunidad

• Sensación de seguridad como base para la promoción individual de la
persona

• El cambio como procedimiento de evolución y maduración emocional

• Un sistema de valores inspirado por la sinceridad, la confianza, la
honestidad, la responzabilización personal, el respecto y la ayuda recíproca.

Las reglas que rigen en contrato terapéutico y aseguran la aplicación de tal filo-
sofía son: 
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• Prohibición de posesión, uso o tráfico de sustancias dentro del Programa

• Prohibición de todo abuso físico o verbal

OBJETIVO Y METAS

El objetivo consiste en comprender el funcionamiento del contexto de terapia en
el seno del sistema penitenciario de España, de modo a que, a través el proce-
dimiento de aprendizaje y el intercambio de experiencias y saber-hacer con los
colegas asignados, se examine la posibilidad de adaptación e integración de
intervenciones novedosas y especializadas en el marco de las Unidades Tera-
péuticas de KETHEA y KETHEA “EN DRASI” (En Acción) dentro de los centros
penitenciarios de Grecia, tomando en consideración el perfil incesantemente
mutante de los beneficiarios, con el objetivo ulterior la mejora de los servicios
ofrecidos y del nivel de respuesta a los menesteres de los beneficiarios. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA – BUENAS PRÁCTICAS

En el Centro Penitenciario de Córdova funciona un Programa Terapéutico para
40 personas, todos usuarios adultos. Las actividades del Programa son hospe-
dadas en un ala autónoma de la cárcel donde residen los miembros de todas las
etapas de la terapia, sin interacción cualquiera con los demás presos.

Eso constituye una buena práctica muy importante dentro de la estructura
actual ya que los beneficiarios tienen la oportunidad de permanecer en todo
momento en un contexto seguro, con movilización sistemática, interactuando
dentro de un contexto sano y salubre, regido por un sistema de valores, actitu-
des y conductas positivas. De este modo, en su terapia esas personas benefi-
cian de un “continuum” que contribuye a una reducción considerable de los
casos de relapso y de interrupción de la terapia. 

Otra buena práctica es la de la cooperación directa y constante del Programa
con el Servicio Social, el Psiquiatra de la Cárcel y el sistema penitenciario en
general.

El Servicio Social del centro penitenciario conduce sesiones de información sis-
temática al interés de presos-usuarios para motivarles a pedir terapia e integrar
el Programa.

A continuación, el Servicio Social informa a los terapeutas sobre el perfil del
usuario y se conducen entrevistas individuales del usuario por personal terapéu-
tico a los fines de evaluarle antes que se integre al Programa.\

En casos de doble diagnosis (siendo esa la coexistencia de dos o más trastor-
nos psiquiátrico, de los cuales un consiste en el uso problemático / dependen-
cia de sustancias), se precisa una cooperación sistemática con el psiquiatra del
centro ya desde la etapa original de la toma de anamnesis y de la evaluación,
permitiendo al beneficiar de continuar con su tratamiento medicamentoso nece-
sario mientras sigue el Programa.

Visto que, según se nos informó, un 40% de los miembros son personas de
doble diagnosis, la cooperación con el psiquiatra se considera de suma impor-
tancia, cuanto más porque de tal modo se asegura la planificación más acerta-
da y mejor individualizada. 
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Por la práctica clínica se ha además demostrado que en el caso de personas de
doble diagnosis, los casos de relapsos aumentan de manera muy pronunciada
si no hay tratamiento  de cualquier trastorno psiquiátrico simultáneamente a la
terapia de recuperativa. 

Aquí van los Objetivos Fundamentales del Programa: 

• Abstención del uso de sustancias

• Abstención de todo comportamiento delincuente

• Adquisición de competencias básicas y sociales

• Reanudo con actividades educativas y constructivas

• Adquisición y asimilación de un sistema de valores, actitudes y
comportamientos preventivos del relapso de uso de sustancias y de la
delincuencia 

• Preparación y remisión para el proseguimiento del tratamiento y de la
reinserción social de la persona en contextos terapéuticos fuera de la cárcel.

La terapia de articula en dos Etapas: la del Encuadramiento Consultativo y la
de la Comunidad Terapéutica:

Encuadramiento Consultativo

La duración media de tal etapa es de 6 meses. Al integrar el programa, los bene-
ficiarios no hacen uso de sustancias, excepto por razones de salud orgánica o
mental y siempre en un contexto de cooperación con el personal medical de la
cárcel. Residen en un espacio especialmente configurado de dormitorios del
programa, separados de los demás miembros de la Comunidad.

Lo que consiste a más una buena práctica es que las personas en tratamiento
siguen un gran parte de las actividades de la Comunidad, lo que les moviliza,
permitiéndoles interaccionar directa y sistemáticamente con los miembros de la
Comunidad y así concretizar su motivación para el cambio.

Más específicamente, tales personas ingresan equipos de trabajo de la Comu-
nidad, participando en actividades educativas, creativas y de deporte, en algu-
nos de los seminarios comunes, en reuniones de organización de los equipos de
trabajo y en reuniones de programación del tiempo libre.

Se asiste, además, a reuniones de encuadramiento consultativo en grupo.

Los Objetivos Fundamentales de la Etapa de Encuadramiento Consultativo son: 

• El refuerzo de la motivación para el cambio

• La comprensión y asimilación de los confines y de los valores de la
Comunidad

• La formación en la expresión de emociones

• La reforma de la conducta

La Comunidad

La duración típica de la etapa de la Comunidad es de 6 meses, pudiendo sin
embargo ser extendida en función de la pena purgada por cada persona en tra-
tamiento.
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Los Objetivos Fundamentales de esta etapa se articulan de la manera siguiente:

• Primeros dos meses: enfoque sobre la estabilización y la reforma de la
conducta – definición de los limites.

• Siguientes dos meses: énfasis sobre la expresión de emociones

• Últimos dos meses: enfoque sobre la estabilización del sistema de valores.

En cuanto al tipo de los Grupos Terapéuticos, esos son:

• Grupos de Confronte, cuya misión consiste en inducir la expresión de
emociones y la resolución de conflictos

• Grupos de Autoayuda, para conseguir la toma de consciencia de uno
mismo y la resolución de problemas personales

• Grupos de Autobiografía – Psicodrama, aspirando a asociación de
comportamientos problemáticos y papeles y al refuerzo del cambio.

• Seminarios para la prevención del relapso etc.

Los equipos de trabajo ocupan gran parte del programa diario, siguiendo el
modelo de jerarquía (ej. Coordinación de los equipos por los miembros más
antiguos de la Comunidad). Existen los siguientes equipos de trabajo: 

• Equipo de limpieza

• Equipo de cocina

• Equipo de manutención 

• Equipo de secretaría

Cada equipo tiene sus tareas diarias, semanales y mensuales con objetivos con-
cretos que son evaluados en el marco de reuniones regulares de organización.

Forman parte del programa diario de la Comunidad:

• Reuniones de organización 

• Reuniones de trabajo

• Reuniones de programación del tiempo libre para la tarde y los fines de
semana (no existen turnos de guardia para el personal) y de evaluación 

• Actividades educativas (sostenidas y encuadradas por voluntarios)

• Grupos Terapéuticos

• Seminarios

• Puesta de metas y evaluación  

Otra buena práctica implementada en el contexto del Programa, al interés de los
miembros de la Comunidad con más de tres meses de participación y bajo pre-
via evaluación de su trayectoria terapéutica por el equipo clínico, consiste en
darles permiso de dejar el centro penitenciario durante tres días para ingresar la
Comunidad externa del Programa. Esto visa a asegurar la inserción más templa-
da de dichas personas en la sociedad y la prevención de su institucionalización,
permitiendo así su conexión más eficaz y preparándolas a continuar y comple-
tar su terapia, una vez purgadas sus sentencias.
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En cuanto al personal, el Programa se dota de un Encargado, de Profesionales
educados en Humanidades, Graduados del Programa y voluntarios. 

El personal terapéutico participa en: 

• Grupos de terapia 

• Reuniones con la Comunidad

• Reuniones de organización 

• Reuniones individuales

Los Objetivos Definitivos de la Comunidad consisten en: 

• Mejorar la capacidad de expresión de las emociones

• Abstener del uso

• Abstener de todo comportamiento delincuente

• Aprender nuevos modos de comunicación 

• Resolver problemas

• Desarrollar la auto-eficacia 

• Reforzar la personalidad

• Gestionar el tiempo libre de manera constructiva

• Preparar la reinserción social

CRITERIOS DE SELECCIÓN – CONDICIONES PARA EL TRANSFIERE DE BUENAS
PRÁCTICAS – FACTORES INHIBITORIOS

Las buenas prácticas arriba analizadas sugieren la posibilidad de establecimien-
to de un sistema autónomo de terapia dentro del centro penitenciario, donde
las personas a tratar residen e interactúan en un contexto “sano” y seguro, de
modo evitar la eventualidad de conflicto entre el sistema de valores promovido
por la terapia con el de cárcel (lo que fragilizaría a las personas en tratamiento
e incrementaría la potencialidad de relapso e interrupción de la terapia) contri-
buyendo así a más motivación y mejor eficacia de la terapia en la cárcel.

Dentro del programa KETHEA – “EN DRASI” (En Acción) existen actualmente
tres Comunidades Terapéuticas, en los centros penitenciarios de Koridalos (Ate-
nas) y de ELeonas, en Tebes. Desafortunadamente, los miembros de la Comu-
nidad son obligados a volver en la cárcel, con todas las consecuencias negati-
vas que tal regreso implica, lo que compromete la eficacia de la acción terapéu-
tica y la estabilidad de los cambios conseguidos.

Además, el abuso de prescripción de psicofármacos para los usuarios dificulta
aún más su ingreso inmediato y compromete su motivación para la terapia.

Incorporar la diagnosis acertada y la terapia eficaz de los casos de doble diag-
nosis en la planificación terapéutico, de manera más sistemática, reforzaría sen-
siblemente la calidad de los servicios proporcionados, reduciendo al porcenta-
je de interrupción de la terapia y contribuyendo a la reinserción social más efi-
caz de personas con doble diagnosis. En el seno de la populación de hembras
presas y usuarias, la analogía de personas con doble diagnosis se revela muy
alta sin que haya, al momento, algún tipo de cooperación sistemática con psi-
quiatras y sin que el personal terapéutico disponga de formación especializada
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para una gestión más eficaz de tales casos. Además, se deplora la imposibili-
dad de remisión a un contexto especializado de terapia.  

La cooperación sistemática por parte del sistema penitenciario para la moviliza-
ción y la remisión de los usuarios al programa terapéutico, con un reconoci-
miento proactivo y la promoción de la terapia y la consagración y refuerzo de la
terapia y de la reinserción social por el marco legislativo, so forma del permiso
de ausencia de la prisión por 3 días al interés de los miembros de la Comunidad
(especialmente cuando se trata de personas purgando largas penas) contribuiría
decisivamente a la sistematización de la terapia y de la reinserción social con-
secuente de las personas en tratamiento.

Gracias a la amplitud de sus estructuras terapéuticas, la fiabilidad y la eficacia
de sus intervenciones terapéuticas al nivel de los centros penitenciarios, a la
experiencia y el saber-hacer que dispone y sostenido por reformas adecuadas
en la legislación, apoyándose además sobre la red de voluntarios en pleno des-
arrollo, KETHEA podría expandir las estructuras en los centros penitenciarios,
estableciendo módulos integrales de intervención (Encuadramiento Consultivo –
Centro de Día, Comunidad – Residencia independiente de miembros en los
espacios de la terapia). Eso permitiría a la agencia hacer frente a los meneste-
res de los presos-usuarios, cuyo número no para de aumentar y proporcionar
servicios de más alta calidad.

Para que tal objetivos puedan ser atingidos, KETHEA precisa de ser dotado de
psiquiatras para los contextos de los centros penitenciarios, a los fines de una
terapia holística y más eficaz de casos de doble diagnosis. Seria además nece-
saria una formación del personal terapéutico en intervenciones terapéuticas
especializadas, para el tratamiento de las personas con doble diagnosis.

En lo que concierne al objetivo de la inserción social templada de las personas
tratadas y la prevención del fenómeno de institucionalización y marginalización
de esas, tomando en cuenta del marco legislativo vigente, se podría contemplar
un refuerzo del régimen de residencia semi-libre, en el contexto del cual los
miembros de la Comunidad Terapéutica podrían, por ejemplo, trabajar durante
unas cuantas horas por día fuera de la cárcel, adquiriendo así competencias
profesionales, para después regresar a la Comunidad. Se podría, además, refor-
zar a la terapia a través la liberación condicional, instituir largas o más frecuen-
tes permisos de ausencia (especialmente en el caso de presos purgando penas
de larga duración), lo que permitiría a esas personas de ingresar la Comunidad
fuera de la cárcel durante su licencia mientras se les reforzase la motivación
para proseguir y completar su tratamiento.

En lo que concierne a los factores inhibidores, esos podrían ser la desconfian-
za y rigidez del marco legislativo y de sus módulos frente a los usuarios y a la
noción de la terapia, la excesiva condicionalidad y la aplicación limitada de los
medios alternativos de detención, la crisis económica y la escasez de recursos
humanos y materiales para la dotación de los módulos de profesionales espe-
cializados en cuestiones de salud mental y para la ampliación de estructuras
que permitiría el desarrollo y la facilitación de servicios de más alta calidad,
ajustadas a los menesteres de las personas a tratar.
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CONCLUSIONES

• Visitar e intercambiar experiencias y pericia con contextos semejantes
contribuye a la reflexión, a la inspiración y a la ampliación de nuestra visión,
además de constituir un medio muy importante de retroacción.

• KETHEA dispone de los conocimientos técnicos, la pericia y la experiencia
que le han permitido desarrollar sus módulos de intervención fuera del
sistema penitenciario, siendo así capaz de desenvolver y ampliar sus
actividades y responder a los cada día más intensos menesteres y
requerimientos de los presos.
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PROGRAMA YOUNG PARA ADOLESCENTES

Apostolos PETRIDIS
Encargado de la Unidad de Encuadramiento Consultivo de Presos de Grecia Central

GENERALIDADES

Los programas disponibilizados por la organización Proyecto Hombre en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y más específicamente en Córdova, bene-
fician de un financiamiento a 40% por el Ministerio de la Salud así que por dona-
ciones y aún por los miembros, a través de un abono mensual de unos €350. A
pesar de esta visita de formación ser supuesto focalizar sobre los menesteres
del personal de los centros penitenciarios, nuestro contacto con programas
relevantes fue bastante limitado. En Málaga se nos fue imposible visitar el pro-
grama para la cárcel, pues el módulo había recientemente sido eliminado por
razones económicas y en cuanto a Córdova, sólo nos fue permitido visitar el
centro penitenciario muy brevemente. 

La mayoría de las informaciones e impresiones que he podido tomar se referían
a los programas clásicos de recuperación que se están implementando en la
región. Tal circunstancia, combinada al hecho del mi interprete siendo miembro
de un programa para adolescentes y consecuentemente mejor enterado sobre
este módulo, me atizaran la curiosidad. Lo que a mí me parece radical en térmi-
nos de buena práctica en el programa para adolescentes, es la operación de
una unidad parecida a la estructura de la institución de reforma para adolescen-
tes de la que se dispone en Grecia. 

DESCRIPCIóN GENERAL DE LA BUENA PRáCTICA 

A pesar de muchos rasgos comunes con los programas de KETHEA para ado-
lescentes, en cuanto a la filosofía y la práctica, la razón principal por la cual tal
Buena Práctica resulta interesante es el enfoque sobre los menesteres de los
adolescentes. Los adolescentes se clasifican en tres grupos: 

1. Adolescentes usuarios altamente involucrados en el uso

2. Adolescentes e niños usuarios ocasionales

3. Adolescentes delincuentes y sujetos a medidas de reforma

Constaté además la existencia de un módulo más: el de las familias de los ado-
lescentes y de los niños, como co-actores hacia el cambio. Junto a la vertiente
de prevención ya disponible y gracias a la cooperación por parte del Ministerio
Español de Educación, se asegura la monitorización y la formación continua de
los formadores responsables para tales adolescentes.

1ER GRUPO (LIVING)

Los adolescentes de este grupo, siendo altamente involucrados en el uso y de
comportamiento típico de usuario siguen el modelo clásico de “Centro – Comu-
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nidad – Reinserción”. Mientras en el Centro de Información, concurren con los
adultos que utilizan el mismo espacio para su preparación, aunque en grupos
diferentes. Sus padres, entretanto, les acompañan esperándoles en el piso infe-
rior, asistiendo ellos mismos en seminarios y grupos de información. Los ado-
lescentes que carecen del contexto familiar adecuado serán, al terminar la jor-
nada, escoltados por un coordinador-moderador a una comunidad de residen-
cia donde son hospedados en instalaciones apropiadas. Una vez ingresados en
la comunidad de residencia (es una comunidad de adultos, pues no existe
comunidad de residencia para adolescentes), siguen el mismo programa aunque
en grupos diferentes. La diferencia entre los adolescentes y los adultos, en este
caso, consiste en la duración de la residencia (3 meses para los adolescentes,
frente a 6 meses para los adultos). La etapa siguiente es la de la reinserción,
donde también hay diferenciación de los adultos. En vez de acudir a los centros
de información en calidad de moderador – coordinador, los adolescentes ingre-
san directamente la segunda etapa, donde los objetivos son relevantes a su
inserción social. 

2º GRUPO (YOUNG)

Los adolescentes y niños usuarios ocasionales de sustancias no ingresan
comunidades. En su caso, la intervención se realiza en el contexto de reuniones
individuales y sesiones de familia. Una vez cumplidos los objetivos terapéuticos,
la persona ingresa la segunda etapa para la reinserción, junto a los demás ado-
lescentes.

Los adolescentes de comportamiento delincuente (a la que se puede incluir el
uso)  sometidos a medidas de reforma presentan un interés muy particular. El
centro de reforma es muy parecido a lo que funciona en Volos (Grecia), con la
única diferencia que en España, la monitorización es asegurada por el Proyecto
Hombre. La herramienta por excelencia sigue siendo la escuela y la educación.
Los enseñantes son acompañados por la agencia y además de las aptitudes
escolásticas, se persiguen objetivos en el marco de autoestima, del control de
las emociones, de las competencias, de las valores, del tiempo libre ea.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

Los criterios de selección de la buena práctica son principalmente relevantes al
objetivo del tratamiento terapéutico de los adolescentes y niños delincuentes,
cuanto más cuando concurren medidas reformatorias. La práctica adoptada se
asemeja mucho a la realidad griega. Se constatan grandes posibilidades de
combinar los beneficios de otros módulos, además del terapéutico.

IMPLEMENTACIÓN

La implementación de tal modelo se podría conjugar perfectamente con la
acción-pilota ya en curso en el seno de la Unidad de Encuadramiento Consulti-
vo, en el Centro de Reforma de Volos. Existe buena colaboración entre KETHEA
y dicha institución. Más de una vez se nos ha solicitado para asistencia y for-
mación y hemos realizado gran número de eventos informativos.
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En este momento, el Centro es dotado de 40 adolescentes y niños de edad
entre 10 y 17 años.

En Volos funciona PILOTOS, programa especializado para adolescentes y
jóvenes adultos mientras que en la ciudad de Larisa existe una red bastante
extensa del Programa Terapéutico EXODOS (Salida) que también podría ser uti-
lizado. Lo que sí podría ser directamente transpuesto y puesto inmediatamente
en operación en el Centro de Reforma de Volos es la primacía al sistematización
de la educación, cosa que como constatemos también funciona en Córdova.
Por eso se precisa de un buen acompañamiento y formación ya desde los pri-
meros niveles de educación, asegurada por las mismas personas.

EXODOS podría ser, además, de gran utilidad al nivel de la educación segunda-
ria, a través del módulo de la “Escuela de Segunda Oportunidad” que dispone
así como a través sus talleres de Cocinería y otros parecidos, que podrían pro-
porcionar competencias y pericia. 

Se sugiere una formación continua del personal de la institución (se está hacien-
do pero siempre se precisa), la monitorización de los enseñantes y la fijación de
objetivos más allá de lo estrictamente aferente a las comunidades de alumnos;
el control medical para la detección de los menesteres medicales y psiquiátri-
cos de las personas al nivel de centros psicodiagnósticos y su remisión even-
tual a unidades competentes según sus menesteres, en concertación con los
responsables de tutela reformatoria. 
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PROYECTO HOMBRE – CÓRDOVA: CONTEXTO DE ESTRUCTURA
ABIERTA PARA ADULTOS

Semrah Mustafa
Psicóloga
Miembro del Personal Terapéutico en el Centro Consultativo de la Ciudad de Komotiní 
KETHEA – PROGRAMA “KIVOTOS” (La Arca)

A. GENERALIDADES

El Programa Abierto de Terapia forma parte de la red de servicios disponibles
por el Organismo “Proyecto Hombre” en la ciudad de Córdova. Se dirige tanto
a adolescentes como a adultos usuarios – ocasionales o sistemáticos – de sus-
tancias, proveyendo además asistencia consultativa a sus familias. El organis-
mo prima el voluntarismo y las cooperaciones con agencias sociales, después
de una formación y puesta en red de las facilidades ya disponibles, lo que per-
mite a que los servicios se proporcionan, además del personal, por una amplia
red de voluntarios. A pesar del organismo ser financiado por el Ministerio de la
Salud y por varias donaciones benévolas, cada participante al programa (con la
excepción de los reclusos de establecimientos penitenciarios) tiene que pagar
un abono mensual de €350. 

• La red se servicios facilitados por este programa consiste en : 

• La operación de un Centro Consultativo / Centro de Acogida de Usuarios

• Comunidad Terapéutica Residencial

• Módulo de Reinserción

• Estructura Abierta de personas con Empleo

• Módulo para Adolescentes

• Programa de Prevención

B. ESTRUCTURA ABIERTA PARA ADULTOS

El contexto No Residencial para adultos usuarios de sustancias con empleo
tiene muchas semejanzas con las Estructuras Abiertas de Terapia propuestas
por KETHEA.

El primer contacto con el programa se efectúa en el contexto de una entrevista
personal (lo más frecuente, tal entrevista tiene lugar después de un primero con-
tacto de la familia con el programa).

Durante las sesiones iniciales se facilita información sobre el modus operandi
del programa mientras se conduce una evaluación de la persona interesada en
los siguientes aspectos: 

• Perfil de uso (modo, duración, sustancia)

• Relacionamiento con el trabajo – Estabilidad del trabajo (si asociado con el
uso)
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• La relación de la persona con su familia o su contexto de soporte –
Funcionalidad de estos

• Investigación sobre la existencia eventual de otros soportes sociales para
la persona interesada (soporte financiero, laboral, educativo ea.).

Las personas que acuden a tal programa – mayormente varones - son usuarios
de cocaína, hachís y/o de alcohol. Hay además una grande proporción de per-
sonas con doble diagnosis (40%), lo que da lugar a la necesidad de cooperación
contínua con el psiquiatra en cuanto al tratamiento medicamentoso a que son
sometidas.

Las reglas fundamentales rigiendo el programa en su totalidad son las siguien-
tes: 

• No habrá uso de sustancias

• No habrá violencia

• No habrá contactos promiscuos entre los miembros del grupo

La terapia propuesta en estructura abierta en su forma completa dura unos 2
años y se articula en tres etapas: 

PRIMERA ETAPA: CONSULTA

La etapa consultativa dura dos meses y se articula en sesiones de una frecuen-
cia de tres por semana. Los interesados acuden al programa acompañados por
miembros de su familia.  En esta etapa, se enfatiza a: 

• Un distanciamiento del uso

• Una diferenciación del comportamiento, empezando por rutinas de índole
diario (ej. higiene individual, cuidado del espacio personal, participación en
reuniones de familia, actividades)

• La responzabilización personal, tanto en el marco del programa como en la
vida (a través las actividades de limpieza de los espacios y de la
consistencia) 

• La comprensión y reconocimiento de emociones

• Dar sentido a los limites

• La motivación para el cambio 

Las sesiones se efectúan en grupo y en presencia de un miembro del programa
de reinserción (en la primera etapa) que actúa como coordinador. Cada vez que
esto se considera necesario, habrá encuentros eventuales individuales o con la
familia. El objetivo consiste en cambiar el comportamiento a través la adquisi-
ción de una sensación de pertenecer a un grupo y por la cooperación con el
grupo para la gestión de las emociones.

Simultáneamente, lo que se procura es acercar a la persona a su familia y acos-
tumbrar a la persona a gestionar y organizar su tiempo libre de manera cons-
tructiva y a compartir cosas con su familia.
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• Las herramientas terapéuticas utilizadas en esta etapa son: 

• Los grupos de autoayuda 

• Los encuentros individuales

• Los encuentros en familia

• La programación y la responzabilización en cuanto a las finanzas y el
tiempo libre, en cooperación con los que están sosteniendo a la persona (ej.
sus padres).

Una vez evaluado su progreso en esta etapa por la misma, el grupo, su familia
y por el terapeuta, la persona pasa a la siguiente etapa de tratamiento del pro-
grama. 

SEGUNDA ETAPA: TERAPIA 

La etapa principal de terapia dura unos seis meses y se articula en actividades
diarias, por la tarde.

Durante tal etapa, se enfatizan los siguientes aspectos: 

• Distinción de las emociones de la razón a la hora de toma de decisiones y
al en cuanto a comportamientos.

• Estimulo de asunción de responsabilidad personal e iniciativas al trabajo y
en casa

• Cuestiones de familia y exploración de las emociones a través de los
grupos y de los procedimientos terapéuticos.

El objetivo consiste en sustituir habitudes asociadas con el uso por nuevas y la
consolidación del cambio de comportamientos. 

Las herramientas utilizadas durante esta etapa son: 

• Participación en grupos de confrontación

• Ejercicios / Asignaciones de tareas para el reconocimiento y la comprensión
de los comportamientos disfuncionales.

• Compromiso y responzabilización en el seno de los grupos

Después de su evaluación para esta etapa, la persona integra la etapa de la
reinserción.

TERCERA ETAPA: REINSERCIÓN 

La etapa de reinserción se desarrolla en tres sub-etapas, de una duración total
de 14 meses. La reinserción de cada persona se realiza junto a la de los demás
miembros de la comunidad terapéutica cerrada y en el seno de los mismos gru-
pos.

• La primera de dichas sub-etapas es la de la “pre-inserción”. Dura 2 meses,
durante los cuales, la persona participa como líder / moderador /
coordinador en los grupos de consulta den Centro de Acogida / Consulta.
El grupo se reúne una vez por semana en configuración de autoayuda.
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• La segunda sub-etapa es la de reinserción y dura 6 meses, con reuniones
de 1 vez por semana.

• La última sub-etapa es la del seguimiento. Dura 6 meses y se realiza a
través de reuniones individuales, por cita.

La reinserción tiene como objetivo la autonomización de la persona, la asunción
completa de la responsabilidad individual, la capacidad de proveer a sus
menesteres emocionales, el mantenimiento del equilibrio, la toma de iniciativas
y la adopción de una actitud positiva frente a la vida profesional, poniendo énfa-
sis sobre la adopción de valores, la asunción de responsabilidades, la red de
amigos y familiares.

Cualquier caso de relapso es tratado en el seno de los grupos, a través de pro-
cedimientos terapéuticos. Una particularidad del programa, en esta etapa, son
los grupos terapéuticos comunes para los miembros de la comunidad terapéu-
tica cerrada y los del marco abierto de terapia (alcohol o cocaína). Los métodos
son generalmente idénticos a los de las previas etapas, consistiendo en reunio-
nes individuales y en grupos. 

La participación y la colaboración de la familia durante todo el programa son
obligatorias. Durante todo el procedimiento terapéutico se realizan reuniones de
familia. 

C. LA BUENA PRÁCTICA 

De modo general, el modus operandi de este programa se asemeja mucho al
concepto operativo de KETHEA.

Tal vez una aplicación alternativa que la agencia podría considerar sería la adop-
ción y la sistematización de la implicación obligatoria del contexto de apoyo
también en los módulos abiertos de terapia para adultos, con el objetivo de
cambios al nivel de relaciones eventualmente no funcionales del cotidiano de la
persona en terapia y con la valorización más directa de la familia. 

Otra aplicación alternativa que podría funcionar seria la reinserción común para
todos los miembros del programa (estructuras abiertas y cerradas, uso de sus-
tancias legales o ilegales). 

Además, KETHEA podría apostar por un tipo de formación más sistematizada
de los voluntarios y por modos de puesta en red con las demás instituciones
sociales de los centros urbanos, para mejor valorizar los demás recursos even-
tualmente disponibles, lo que sí se impone en tiempos de crisis.

74

Formación en 
Abordajes Terapéuticos

Especializados para 
intervenciones al nivel 

de Establecimientos 
Penitenciarios y de las

Adicciones Legitimas



75

Formación en 
Abordajes Terapéuticos
Especializados para 
intervenciones al nivel 
de Establecimientos 
Penitenciarios y de las
Adicciones Legitimas



76

Formación en 
Abordajes Terapéuticos

Especializados para 
intervenciones al nivel 

de Establecimientos 
Penitenciarios y de las

Adicciones Legitimas



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


