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„Baptista szociális szolgáltatók  

szakmai fejlesztése a minőségi  

szolgáltatás erősítése érdekében” 

 

A szeretet nem más, mint rendelkezésre állás! 
 

 

 
Speciális szolgáltatás: 

 
helyzetfelmérés, esetkezelés, oktatás, 
személyes konzultáció, tanácsadás 
 

 
A szolgáltatást nyújtó/ reprezentáló 
szakember neve és szakképzettsége: 

 

Dr. Miletics Marcell szociális 
munkás, szakértő 
 

 

telefonszáma: 
 

+36 1 426 7865 

 

e-mail címe: 

 

utcafront@baptistasegely.hu 

 

Szervezet neve:  

 

Baptista Szeretetszolgálat, Utcafront Menedék  

 

Szervezet elérhetősége: 

 

1102 Budapest, Bánya utca 1.  

www.baptistasegely.hu.  

 

 
Dr. Miletics Marcell, az ELTE adjunktusa, az Utcafront Menedék vezetője az ország 

egyik legfelkészültebb olyan szakembere, aki az évek során módszereivel 

komplex rendszert állított fel a drogfüggők, más szenvedélybetegek és hajléktalan 

léthelyzetben élő emberek érdekében, figyelemmel az utcától egészen a 

kivezetésig. Ezt tanulta, ezt látta a külföldi tanulmányútjai és tapasztalatgyűjtése 

során, és ma felsőoktatási szinten, valamint egyéb fórumokon is ezt oktatja. Célja 

az eredményes megoldások alkalmazása és továbbvitele a rászorultak érdekében. 

Tapasztalatait rendszeresen megosztja olyanokkal, akik a 

drogfüggők, szenvedélybetegek és hajléktalanok 

érdekében tevékenykednek, azok hozzátartozói, 

miközben ha szükséges, az egyes sorsokra, 

léthelyzetekre vonatkozóan is tanácsot ad, 

megoldást javasol.  

 

 

mailto:utcafront@baptistasegely.hu
http://www.baptistasegely.hu/
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Dr. Miletics Marcell tudatosan igyekszik minél jobban rendelkezésre állni. Tele van 
energiával, ötletekkel, tervekkel, s keresi a lehetőségeit, miként tudja azokat 
megvalósítani. Az egyetemen adjunktusi minőségében tanít, de fontos célja, hogy az 
Utcafront szolgáltatásai bővüljenek. Azt vallja, az érdekérvényesítés és a lehetőségek 
kibontakoztatása a leglényegesebb. Elsődleges célja az életveszélybe sodródott 
hajléktalanok és szenvedélybetegek segítése. 
 
A szakember szerint nagyon nehéz eltántorítani a fiatalokat attól, hogy ha kíváncsiak, 
kipróbálják a kábítószert. A pedagógusoknak kötelességük ismerni a drogfogyasztással 
kapcsolatos helyzetet és problémákat, mert csak kellő ismeret birtokában sikerülhet 
őszintén beszélni. Akkor nyílik esély arra, hogy oldódjék a kíváncsiság, amely ott van a 
fiatalokban. Lényeges a bizalmi kapcsolat a szülő, a pedagógus és a gyerekek között 
annak érdekében, hogy hatékonnyá váljék az együttműködés.  
 
Dr. Miletics Marcell szerint ez az együttműködés az alapja annak, hogy esélyünk legyen 
megvédeni a fiatalokat a kábítószer hatásaitól, attól, hogy tönkretegyék az életüket.  
A kortárs segítő képzés lehet a megoldás. Legyenek olyan fiatalok, akik segítik a 
kortársaikat, mert ők igen hatékonnyá válhatnak a prevencióban, a beavatkozásban. A 
kortárs segítők képzése többlet tudást ad, miközben személyiséget is fejleszti. Egy 
hasonló korú fiatal hitelesen képviselheti azt, amiről a szülő és a pedagógus esetleg 
hiába beszél. A kortárs segítőképzésre nagyon jó tematikát lehet építeni, jól lehet 
pályázni és jó együttműködéseket lehet kialakítani: mindez kitűnő erőforrás.  
 
A hozzátartozók leggyakrabban ezt kérdezik: melyek lehetnek a függőség jelei? Az új 
barátok, mert a régiek eltűnnek. A függőre nagyon jellemző, hogy nem tudja tartani az 
időpontokat, késik, nem jár iskolába, egyre kevésbé lesz fontos számára mindaz, amit 
korábban annak tartott, sokat alszik, az éjszakák nappalba fordulnak. Megváltozik a 
magatartás, mert a kábítószerhasználat beépül a személyiségbe. Az ilyen fiatal gyakran 
hazugságra és lopásra kényszerül, nem tud elszámolni az idejével. Aztán megjelennek a 
konkrét jelek, a droghasználat különböző eszközei, de sok szülő még ekkor sem reagál, 
mert azt hiszi, hogy ilyesmi az ő családjában nem fordulhat elő, ez nem lehetséges.  
Nagyon nehéz ma szülőnek lenni, mert sokféle veszély fenyegeti a fiatalokat, amelyek 
közül a kábítószer a legnagyobb. A fizikai elvonási tünetek kórházi körülmények között 
néhány hét alatt megszüntethetők. De a lelki függőség más, arra kell a rehabilitáció. De 
mi legyen a rehabilitáción túl? Ez külön kihívás.  
 
A kábítószert használó emberek többsége érzékeny és 
sérülékeny. Fontos, hogy személyre szabottan tudjunk 
velük foglalkozni. Mert minden egyes ember számít, és 
ha csak egyetlen embert meg tudunk védeni, már 
megérte az erőfeszítést.  Dr. Miletics Marcell arra 
figyelmeztet, hogy nagyon könnyű 
megbélyegezni az embereket, ám mindig meg 
kell vizsgálni, hogy az adott személy 
története mögött mi rejlik.  
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Milyen veszteségek, traumák, fájdalmak és hiányok érték, mert ezek komplex 
együtthatásai, a kilátástalanság és a reménytelenség okozhatja a szenvedélybetegség 
kialakulását.  Amit az egyes ember megmutat magából, az csak egy „felület”, ám látni kell 
az okokat is, hogy miért viselkedik így? És azokkal az okokkal kell jól foglalkozni.  

 

 

A szeretet nem más, mint rendelkezésre állás, állítja Dr. Miletics Marcell. 

 

Ha tényleg arra tettük fel az életünket, hogy más embereket szolgáljunk, akkor azt kell 

keresni, hogy miként tudunk a leginkább a rendelkezésükre állni. Szükség van az 

értékeinkre, hogy tudatosítsuk, megőrizzük őket, s jobban táplálkozzunk belőlük. Ha 

ítéletet mondunk valakiről, akkor a viselkedéséről mondunk ítéletet, de nem látjuk, mi 

van e mögött, miként áll össze a mentális státusza. Ha képet 

alkotunk, lényeges lenne azt is látni, mi van a viselkedésén 

túl. Milyen gyerekkor van mögötte, milyen csalódásokon 

esett át. Ez az önhibás szemlélet kezd eluralkodni, s 

ez éppen nem arról szól, hogy olyannak lássuk az 

embert, amilyen, és úgy álljunk az ő 

rendelkezésére, ahogy neki erre szüksége 

van. 


