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SAN PATRIGNANO TOPLULUĞU ZİYARET RAPORU 

Ziyaret Yeri  : San Patrignano Topluluğu  

Ziyaretci  : Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 

Tarih :  27 Mart 2015 

Yer :  Rimini/İtalya  

Ziyaretciler :  Türkiye Sağlık Kentler Birliği Müdürü Murat AR, Ekonomist 

Yunus İhsan ŞAHİN, Çevre Mühendisi Muhammed Furkan 

YURTSEVEN, Programcı Mustafa SEVİM 

   

ÖZET 

Bursanında gündeminde olan madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında, dünya çapındaki 

uzmanlardan bilgi edinmek amacıyla, bu konuda ulaştığı başarılar sayesinde küresel boyutta 

bir üne kavuşmuş olan, İtalya’nın Rimini ilinde faaliyet gösteren San Patrignano 

Rehabilitasyon Topluluğuna Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak bir ziyaret 

gerçekleştirilmiştir.  

 

SAN PATRIGNANO TOPLULUĞU 

1978 yılında kurulan San Patrignano Topluğu İtalya’nın Rimini ilinde faaliyet göstermektedir. 

30 yılı aşkın süredir, tedavi görenlerden ve ailelerinden hiçbir ücret talep edilmeksizin bağımlı 

yetişkin ve çocukları rehabilitasyon amacıyla topluluğa kabul etmektedir.  Bağımlı bireyleri 

topluluğa kabul ederken hiçbir ideolojik ve sosyal ayrımcılık güdülmemektedir. Topluluk şu 

anda erkek ve kadınlardan oluşan toplamda yaklaşık 1300 kişiye ev sahipliği yapmaktadır.  

İlk olarak Novafeltria kasabası yakınlarında, Botticella’da bağımlılar için bir sığınak olarak 

kurulmuştur. 1978 yılından bu yana 20.000’den fazla kişiye ev sahipliği yapmış, medikal 

yardım, meslek edindirme ve çalışma olanağı sağlayarak bağımlı bireyleri tekrar topluma 

kazandırmıştır. Rehabilitasyon merkezinde 109 gönüllü, 313 işbirlikci ve danışman görev 

almaktadır. Rehabilitasyon merkezi ayrıca 70’den fazla bağımlılıkla ilgili tedavi gören 

ebeveynlerin çocuklarına da ev sahipliği yapmaktadır. Son 25 yıldır, bağımlı bireyler 

rehabilitasyon tedavileriyle birlikte müşahide altında tutularak ve tamamen iyileştirilmesi 

sağlanarak tekrar sağlıklı bir şekilde topluma ve istihdama katılması hedeflenmektedir.  
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Bologna Üniversitesinin sosyolojik ve toksikolojik araştırmalarına göre, rehabilitasyon 

merkezinde tedavisi tamamen bitmiş olan bireylerin iyileştirme başarı oranı % 72’in 

üzerindedir. Topluluğunun devamlılığını sağlamak için gerekli olan fon,  özyönetim prensibini 

temel alan üretim faaliyetlerinden karşılanmaktadır. Ayrıca özel sektör bağışları da bu fona 

katkı sağlamaktadır. 

Yıllardır süre gelen faaliyetleriyle San Patrignano Topluğu madde bağımlılığını İtalyada ve 

İtalya dışında önlemek için çalışmalarına devam etmektedir. Her yıl dünya çapında farklı 

ülkelerden yüzlerce insanı topluluğa kabul etmektedir.  

 

ZİYARET PROGRAMI 

27 Mart 2015 

9:30 – San Patrignano Misafir Kabulü ve Hoşgeldiniz Kahvesi 

- Resim sanat atölyesi,  

- Medikal Merkezi, 

- Dekorasyon ve ahşap doğramacılığı atölyesi, 

- Çalışma Merkezi, 

- Büyükbaş Hayvan ve At Tesisi, 

- Veteriner Klinik, 

- Hemşirelik Okulu, 

- Anaokulu ve Okul Sonrası Eğitim Bölümü, 

- Konferans Salonu ziyareti 

12:30 – Öğle Yemeği 
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14:00 – Ziyaret Toplantısı 

16:30 – Ziyaret Bitişi 

 

ZİYARET 

San Patrignano Topluluğundan Uluslararası İlişkiler Bölümünden Monica Barzanti’nin hoş 

geldiniz karşılamasından sonra ilk olarak rehabilitasyon merkezinin giderlerinin büyük bir 

bölümünün karşılandığı üretim tesislerinde incelemelerde bulunuldu.  

Üretim Tesisleri 

  

Bu tesislerde et, süt, şarap, fırın ürünleri gibi çeşitli üretimler yapılmaktadır. Üretilen ürünler 

baştan sona kadar tamamen bu tesislerde üretilmektedir. Tesislerde ki mevcut çalışanların 

çoğunluğunu önceden tedavi görmüş ve hala tedavisi devam etmekte olan bağımlı bireyler 

oluşmaktadır. Bu tesislerde görev alan bağımlı bireyler hem üretime katılmakta hem de 

tedavi sonrasında meslek edinme şansına sahip olmaktadır ayrıca belirli bir sürenin sonunda 

lise diploması almaya hak kazanmaktadırlar. 
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Üretim tesislerinin incelemesinin ardından; grafik tasarımı, hemşirelik, anaokulu, okul sonrası 

eğitim gibi birçok alanda faaliyetlerin olduğu Çalışma Merkezi ve Kütüphanede incelemelerde 

bulunuldu. 

Kütüphane 

 

Monica Barzanti çalışma merkezinin yılda yaklaşık 8000 öğrenci tarafından ziyaret edildiğine 

dikkat çekti. Çalışma Merkezinde eğitim gören bağımlı bireyler eğitim gördüğü alanlarda 

üniversiteden onaylı sertifika ve diploma alma hakkına sahip olabiliyorlar. Eğitim alanına göre 

eğitim süresi 2 yıl ile 5 yıl arasında değişiklik gösteriyor. Çalışma Merkezinde özellikle diğer 

ülkelerden topluluğa katılan bağımlı bireyler için İtalyanca öğrenimi, yabancı dil eğitimi, 

tiyatro senaryolarının yazımı, bilgisayar odaları, çalışma odaları, derslikler, eğitim videolarının 

seyredilebilmesi için video odaları gibi birçok bölüm ve faaliyet alanları bulunmaktadır. 

Bilgisayar çalışma odasının dikkat çeken özelliklerinden biri, bilgisayarların hiçbirinin internet 

bağlantısının olmaması, böylelikle eğitim gören bireyleri internetteki olası tehlikelerden 

korumak ve belli bir kontrol altında dış dünyadan soyutlamaya çalışılmaktadır.  
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Daha sonra köpek ve diğer hayvanların eğitildiği hayvanlara yönelik kurulmuş tesisle ilgili kısa 

bilgiler alındı. Bu bölümde dışarıdan gelen misafilerinde faydalanabileceği at binme tesiside 

mevcut. Evcil hayvan tesislerinde bağımlı bireylere özellikle havyan sevgisi aşılanmaya 

çalışılıyor. Bu tesiste de diğer tesislerde olduğu gibi bağımlı bireyler görev alıyor. Bu tesislerin 

en önemli amaçlarından birisi de bağımlı bireylerin zihinlerini devamlı meşgul edecek 

faaliyetler oluştururak uyuşturucu maddenin akla gelmesini engellemek.  

Bu tesislerden ayrıca, bağımlı annelerin çocuklarıyla birlikte kabul edildiği ayrı bir bölümde 

mevcut. Bu bölümde yaklaşık 10 civarı ev bulunmakta ve bağımlı anneler 2-3 çocuğa kadar 

bu evlerde aile ortamında kalabilmektedirler. Monica Barzanti bağımlı annelerle ilgili 

tedaviler uygulanırken anne ve çocuk ilişkisinin önemli olduğu ve bundan dolayı bağımlı anne 

ve çocukları için ayrı bir bölüm oluşturulduğunu belirtmiştir.  

Aile Evleri 

  

Aile evlerinden ayrı olarak 40 yatak kapasiteli medikal tedavilerin yapıldığı bir medikal 

merkezide mevcut. Medikal Merkezinde 6 ayda bir periodik olarak bağımlı bireylerin medikal 

kontrolleri yapılıyor. 
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Bu bölümdeki gözlemlemelerin ardından çeşitli konferansların yapıldığı, filmlerine 

seyredildiği, tiyatro oyunlarının oynandığı konferans salonunu incelendi. Konferans 

salonunda düzenlenen tiyatro gösterilerinin senoryolarının çoğunluğunu bağımlı bireyler 

tarafından hazırlanıyor, böylelikle bağımlı bireylere tiyatro alanında da özgün senaryo ve 

fikirler üretme şansı tanınıyor.  

Konferans Salonu 

    

Konferans salonundaki gözlemlerden sonra, duvar kağıtları, çeşitli dekorasyon malzemeleri, 

çanta, deri, süs eşyası, peluj oyuncalar ve kumaş gibi birçok üretimin yapıldığı atölyede 

incelemelerde bulunuldu. Burada tasarlanan dekorasyonlar kumaş ve duvar kağıtları gibi 

birçok alanda kullanılıyor. Bu bölümde üretilen ürünler İtalya’da ve diğer ülkelerde satılarak 

topluluğun giderleri karşılanmaya çalışılıyor. Yine çalışanların neredeyse tamamı bağımlı 

bireylerden oluşmaktadır. Üretilen ürünler çeşitliliğine göre mamül ya da yarı mamül 

olarakta satışa sunulabiliyor.    
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Dekorasyon Tasarımı 

 

Çanta Üretimi 
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Üretim tesisleri içerisinde son olarak her türlü temizlik malzemelerinin üretiminin yapıldığı 

tesisde gözlemlemelerde bulunuldu. Bu bölümde ayrıca rehabilitasyon merkezinin su 

ihtiyacının bir kısmının kaşılandığı su arıtma tesisi, güneş enerjisi sistemi ve üretilen ürünlerin 

analizlerinin yapıldığı bir labaratuarda mevcut. Ayrıca Monica Barzanti bu bölümde üretilen 

ürünlerin geri dönüşüm için uygun olarak üretildiğini vurguladı. 

Temizlik Malzemeleri Üretimi

 

Öğle yemeği arasından sonra ise gerçekleştirilen ziyaret toplantısında Türkiye Sağlıklı Kentler 

Birliği hakkında bilgiler verildi. San Patrignano Topluluğuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek 

adına San Patrignano tanıtım filmleri seyredildi ve madde bağımlılığı ile mücadeleyle ilgili 

önceden hazırlanmış sorular yöneltildi. 
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Monica Barzantiye yöneltilen sorular ve cevapları: 

1- Böyle bir tesisi Türkiye’de kurmak istesek bize ne gibi önerilerde bulunursunuz? 

- Madde bağımlılığı ile mücadelede başarı sonuçlar elde edilebileceğine inanan kişilerle etkili 

bir ekip oluşturulmalısınız. Ayrıca geçmişte madde bağımlısı iken tedavi görmüş ve tedavi 

sonrasında sağlığına kavuşmuş kişilelerle işbirliği yapabilirsiniz. 

2- San Patrignano Topluluğuna kabul edilen kişilerin yaş aralığı nedir? 

- 13 yaş ve üzeri 

3- Böyle bir rehabilitasyon merkezinin kuruluş yeri önemli midir? 

- Şehir dışında kurulması daha iyi olabilir fakat bu şehre göre değişiklik gösterir. 

4- Gönüllü çalışanlar topluluğa nasıl başvuruda bulunuyorlar? 

- Rehabilitasyon merkezinde yapılan program sonucunda belli oluyor. Gönüllülerden bazıları 

eski bağımlılardan ve tedavisi sonuçlandıktan sonra kalmaya devam edebiliyor. 

5- Topluluk dışında uzmanlardan yardım alıyor musunuz? 

- Bazı zamanlar rehabilitasyon merkezi dışından yardım alınıyor ama genelde toplulukta 

görev alan uzmanlardan yardım alınıyor. 
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6- Sentetik uyuşturucaya yönelikte tedavilerde bulunuyor musunuz? 

- Bütün uyuşturucu maddelere yönelik tedavi mevcut. 

7- Rehabilitasyon merkezine bağımlı kişiler mi başvuruyor yoksa bağımlı kişilere siz topluluk 

olarak mı ulaşıyorsunuz?  

- Bağımlı bireyler kendileri başvuruyor. 

8- San Patrignano Topluluğuna İtalya dışındanda başvuru yapanlar oluyor mu? 

- Evet, birçok ülkeden başvuru yapılıyor. 

9- Daha önce Türkiyeden hiç ziyaretçiniz oldu mu? 

- Evet, Yeşilay 

10- Daha önce Türkiyeden bir kuruluşla işbirliği yaptınız mı? 

- Evet, Yeşilay’ın düzenlediği konferansa katılım sağladık. 

Madde bağımlılığı ile mücadeleyle ilgili önceden hazırlanmış sorulara cevap alındıktan sonra 

San Patrignano Topluluğu ziyareti sona erdi. 

 

 

  

 

 

 


