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Caron demonio, con occhi di b agia r
loro accennando, tutte le raccoglie; 
batte col remo qualunque s’adagia. 

(Inferno, Canto III, Dante) 
 

DDaa  ddooddiiccii  aannnnii,,  ttuuttttee  llee  sseerree,,  iill  CCaammppeerr  ddii  VViillllaa  MMaarraaiinnii  ssii  mmuuoovvee  ddaallllaa  ssuuaa  
sseeddee  ppeerr  sscceennddeerree  iinn  ssttrraaddaa  eedd  aannddaarree  aa  ffaarree  iill  ssuuoo  llaavvoorroo  ssppoorrccoo  aa  PPiiaazzzzaa  

ddeeii  CCiinnqquueecceennttoo..  
QQuuii  lloo  aassppeettttaannoo  ii  ttoossssiiccooddiippeennddeennttii  ppeerr  rriicceevveerree  llaa  lloorroo  ssiirriinnggaa  ee  aaccqquuaa  ee  

aannddaarrssii  aa  ffaarree..    
LL’’iinntteerraa  aarreeaa  uurrbbaannaa  èè  ccoonnnnoottaattaa  ddaa  uunnaa  pprreesseennzzaa  uummaannaa,,  iinn  ttrraannssiittoo  ee  nnoonn,,  

vvaarriiaa  ee  ffoorrtteemmeennttee  pprroobblleemmaattiiccaa..  NNeell  lloorroo  llaavvoorroo  qquuoottiiddiiaannoo  ggllii  OOppeerraattoorrii  
iinnccoonnttrraannoo  mmoollttee  ppeerrssoonnee  ccoonn  iill  lloorroo  ppeessaannttee  ffaarrddeelllloo  ddii  pprroobblleemmii  uummaannii..  PPeerr  

rriimmaanneerree  aallllaa  ssoollaa  ppooppoollaazziioonnee  ttoossssiiccoommaanniiccaa  ssii  vvaa  ddaall  ddrrooggaattoo  ccrroonniiccoo,,  
aallll’’eessoorrddiieennttee  ffiinnoo  aaii  ffuuoorriiuusscciittii  ddaallllee  ccoommuunniittàà..  

MMaa  ll’’OOppeerraattoorree  ssppeessssoo  iinnccoonnttrraa  sséé  sstteessssoo  ee  llaa  ssuuaa  ddiiffffiiccoollttàà  aadd  ooppeerraarree..  EE  nnoonn  
ppuuòò  nnoonn  eesssseerree  iinn  ccoonnttiinnuuoo  ccoonnttaattttoo  ccoonn  iill  pprroopprriioo  lliimmiittee  ee  iill  pprroopprriioo  sseennssoo  

ddii  ffaalllliimmeennttoo..  
LL’’aacccceennnnoo  aa  CCaarroonnttee  èè  eevviiddeenntteemmeennttee  pprroovvooccaattoorriioo  ee  aalllluuddee  uunniiccaammeennttee  

aallll’’iimmppeeggnnoo  ee  lloo  ssffoorrzzoo  cchhee  ooggnnii  ggiioorrnnoo  ll’’ooppeerraattoorree  ssii  aassssuummee  ddii  eesssseerree  ppiiùù  
aannggeelloo  cchhee  ddeemmoonniioo,,  ddii  vveegglliiaarree  ee  ssuussssuurrrraarree  ppiiùù  cchhee  ccoossttrriinnggeerree  ee  uurrllaarree,,  ddii  

nnoonn  ggiiuuddiiccaarree,,  mmaa  sseemmpplliicceemmeennttee  ooppeerraarree..    
QQuueessttoo  bbrreevvee  llaavvoorroo  iinntteennddee  ooffffrriirree  uunnoo  ssppaaccccaattoo  ddeell  llaavvoorroo  ddii  ssttrraaddaa  vviissssuuttoo  

ddaall  vviivvoo  ee  ssoottttoolliinneeaarree  llee  ffoorrttii  vvaalleennzzee  ppssiiccoollooggiicchhee  ccoonntteennuuttee  
nneellll’’ooppeerraattiivviittàà  ddeell  SSeerrvviizziioo  ee  cceennttrraattee  ssuullll’’aaccccoogglliieennzzaa,,  llaa  rriimmoottiivvaazziioonnee  ee  

ll’’aattttiivvaazziioonnee  ddii  ppeerrccoorrssii  ddii  iinncclluussiioonnee  ssoocciiaallee..  



Il Territorio 
Dal nostro punto di vista le relazioni interpersonali, specie in condizioni di 
deprivazione grave, non si esauriscono nello scambio verbale, ma si esprimono 
nell’appropriazione dello spazio.  
La Stazione Termini è uno scenario urbano estremamente complesso e dinamico 
dove si consumano vicende umane drammatiche a più livelli.  
Si pensi solo alla condizione di senza fissa dimora che accomuna largamente 
molte persone che vagano nell’area. Si aggiunga il disagio derivante dall’abuso 
grave di alcol e di sostanze stupefacenti e il disagio psichico profondo che investe 
molte persone emarginate. Nonché alla realtà di disadattamento socioculturale 
vissuta da ampie fasce di soggetti extracomunitari, senza alloggio e un attività 
lavorativa. Si aggiunga inoltre lo sfruttamento umano perpetrato 
sistematicamente da alcuni, come gli spacciatori e i papponi, nei riguardi di altri 
in situazione più debole. Si consideri infine la violenza che inevitabilmente si 
innesca tra individui che vivono quotidianamente una vita degradata. Si aggiunga 
ancora un attività di contaminazione sistematica dello spazio prodotto 
dall’intervento umano come orinazione, sputi e vomitazioni. 
Di fronte a una realtà così frammentata e problematica l’operatore di strada deve 
sapersi confrontare e misurare. Deve dialogare con il senso di minaccia e di 
disagio personale. Deve saper costruire un confine mobile e morbido tale che gli 
consenta di incontrare l’utente tossicodipendente e, allo stesso tempo, gli 
permetta di poter salvaguardare la propria integrità e lucidità di intervento di 
fronte alle richieste più disperate.  
DDiieettrroo  llaa  rriicchhiieessttaa  ffiissiiccaa  ee  mmaatteerriiaallee  cc’’èè  sseemmpprree  uunnaa  ddoommaannddaa  iimmpplliicciittaa  ee  ssppeessssoo  
nneeggaattaa  ddii  aatttteennzziioonnee,,  aassccoollttoo  ee  ddii  rreellaazziioonnee  uummaannaa..  IIll  CCaammppeerr  ddiivveennttaa  nneell  vviissssuuttoo  
eemmoottiivvoo  ee  pprrooiieettttiivvoo  ddeellll’’uutteennttee  iill  ccoonntteenniittoorree  ddeell  ddiissaaggiioo,,  ddeellllaa  rraabbbbiiaa  ee  ddeellllaa  
ssppeerraannzzaa  ddii  uummaanniizzzzaazziioonnee..  LLaa  ssuuaa  pprreesseennzzaa  ccoolloorraa  ddii  eemmoozziioonnii  ppoossiittiivvee  iill  
tteerrrriittoorriioo,,  lloo  aanniimmaa  rroommppeennddoo  llaa  mmoonnoottoonniiaa  ggrriiggiiaa  ddeell  cceemmeennttoo  ddeellllaa  ssttrraaddaa..  
CCoonnnneettttee  iill  bbiissooggnnoo  ddii  pprreennddeerrssii  ccuurraa  ccoonn  iill  bbiissooggnnoo  ddii  eesssseerree  ccuurraattii  eedd  aassccoollttaattii..  
PPeerrmmeettttee  ddii  ssuuppeerraarree  llaa  dduurreezzzzaa  ee  ll’’aannoommiinnaattoo  ddeellllaa  ssttrraaddaa,,  iiddeennttiiffiiccaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  
ddii  aattttiivvaarree  uunn  ccoonnttaattttoo,,  uunnoo  ssccaammbbiioo..  
Il Camper di Villa Maraini costituisce da anni una presenza piena con il suo 
lavoro quotidiano. Non potendosi avvalere di uno spazio proprio definito 
fisicamente (da muri e altro), per il proprio funzionamento, il Servizio deve 
costruire regole minime e strategicamente flessibili nell’interazione con l’utenza. 
Collocato all’interno di un territorio composto da una materia umana così fluida, 
diventa inevitabilmente il catalizzatore della frustrazione di tutti, dei più 
disperati, tossicodipendenti e non. La percezione di minaccia fisica e di invasività 
da parte degli operatori costituisce, senz’altro un rischio professionale importante 
che può intaccare la qualità del lavoro.  
La scelta operativa, sin dagli inizi, è stata quella della stanzialità e della stabilità 
di un punto fisso di riferimento con la possibilità di penetrare il territorio 
circostante con incursioni itineranti. Nel corso delle ore di servizio, alcuni 
operatori esplorano il territorio a piedi o con un mezzo mobile.  
IIll  llaavvoorroo  ddii  ssttrraaddaa  iimmppoonnee  uunnaa  mmeeddiiaazziioonnee  ccoonnttiinnuuaa  ccoonn  iill  tteerrrriittoorriioo..  LL’’ooppeerraattoorree  ssii  
ttrroovvaa  aa  mmeeddiiaarree  ttrraa  iill  bbiissooggnnoo  ddii  ttrraattttaarree  iill  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  aattttiivvoo  ee  llaa  ffoorrttee  
ddoommaannddaa  ssoocciiaallee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa..  LLaa  ssoocciieettàà  ppuunnttaa  aa  uunnaa  nnoorrmmaalliizzzzaazziioonnee  iiddeeaallee  
vveeiiccoollaannddoo  llaa  rraabbbbiiaa  ee  llaa  ppaauurraa  ccoonnttrroo  iill  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  ddaa  ssttrraaddaa..  NNoonn  ssii  
ssooffffeerrmmaa  aa  ccoonnssiiddeerraarree  cchhee  llaa  ddiippeennddeennzzaa  hhaa  uunn  ssoommmmeerrssoo  ppiiùù  aammppiioo  ee  
iinnssoossppeettttaabbiillee  ddeell  vviissiibbiillee..  IIddeennttiiffiiccaa  pprreeggiiuuddiizziiaallmmeennttee  iill  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  ccoommee  



aattttoorree  ee  aauuttoorree  eesscclluussiivvoo  ddii  uunn  ffoorrttee  ddaannnnoo  ssoocciiaallee..  AAlllloonnttaannaa  llaa  pprroopprriiaa  
rreessppoonnssaabbiilliittàà  iinn  mmeerriittoo  aallllaa  ggeenneerraazziioonnee  ddii  nnuuoovvee  ppoovveerrttàà,,  nnuuoovvee  ddiissppeerraazziioonnii  ee  aall  
ffeennoommeennoo  eessppaannssiivvoo  ddeell  ccoonnssuummoo  ddii  nnuuoovvee  ee  vveecccchhiiee  ddrroogghhee  ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  nnuuoovvee  
ggeenneerraazziioonnii..    
DDii  ffaattttoo  aaccccaaddee  ffrreeqquueenntteemmeennttee  cchhee  uunn  ppaassssaannttee  ppoossssaa  aattttrriibbuuiirree  aall  CCaammppeerr  llaa  
rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddiirreettttaa  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddii  ppeerrssoonnee  cchhee  ssii  bbuuccaannoo  nneeii  ddiinnttoorrnnii  iinn  
mmooddoo  ssffaacccciiaattoo..  UUnnoo  ddeeii  ccoommppiittii  ddeellll’’ooppeerraattoorree  ddii  ssttrraaddaa  èè  iinnffoorrmmaarree  llaa  
ppooppoollaazziioonnee  ggeenneerraallee  nneell  sseennssoo  ddii  ooffffrriirree  nnuuoovvee  cchhiiaavvii  ddii  lleettttuurraa  ddeell  pprroobblleemmaa..  
  

IIll  pprrooffiilloo  ppssiiccoollooggiiccoo  ddeellll’’UUtteennttee  
LL’’uutteennttee  cchhee  ttrraattttiiaammoo  hhaa  ggeenneerraallmmeennttee  uunn  pprrooffiilloo  ddii  ddiippeennddeennzzaa  rreessoo  ccoommpplleessssoo  
ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  ppoolliiaabbuussoo  ggrraavvee  cceennttrraattoo  ssuu  uunn  uussoo  eennddoovveennoossoo  ddii  eerrooiinnaa  ee  
ddii  ccooccaaiinnaa..  SSii  ppaassssaa  ddaall  ccoonnssuummoo  mmaassssiicccciioo,,  iinniinntteerrrroottttoo  ee  nnoonn  bbaannaallee  ddii  nniiccoottiinnaa  
aassssoocciiaabbiillee  aallll’’aallccooll,,  aallllee  ppaassttiicccchhee,,  aallll’’hhaasscchhiisshh  ffiinnoo  aall  mmeettaaddoonnee  aaccqquuiissttaattoo  aall  
mmeerrccaattoo  nneerroo,,  ee  iinn  aallccuunnii  ccaassii  rreessoo  iinniieettttaabbiillee,,  ccoossìì  ccoommee  aallccuunnii  ppssiiccooffaarrmmaaccii  ccoommee  
iill  MMiinniiaass..  LLoo  ssttaattoo  lluucciiddoo  ddiivveennttaa  ppeerrttaannttoo  uunnaa  ccoonnddiizziioonnee  mmeennttaallee  ddoolloorroossaa  ddaa  
rriiffuuggggiirree  iinn  mmooddoo  ssiisstteemmaattiiccoo..  
SSee  iill  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  aattttiivvoo  èè  uunn  ssooggggeettttoo  aallttaammeennttee  pprroobblleemmaattiiccoo,,  lloo  èè  aa  
mmaaggggiioorr  rraaggiioonnee  llaa  ppeerrssoonnaa  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  sseennzzaa  ffiissssaa  ddiimmoorraa..  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  
ppeerrssoonnaa  cchhee  hhaa  llaacceerraattoo  pprrooffoonnddaammeennttee  ii  rraappppoorrttii  ffaammiilliiaarrii  ee  cchhee  vviivvee  uunnoo  ssttaattoo  ddii  
ggrraavvee  eemmaarrggiinnaazziioonnee  ssoocciiaallee..  
LL’’uutteennttee  cchhee  iinnccoonnttrriiaammoo  èè  uunn  ssooggggeettttoo  ssffuuggggeevvoollee  cchhee  uussaa  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  
ffoorrmmee  ddii  ffuuggaa  vveerrbbaallee  ddaallllee  pprroopprriiee  rreessppoonnssaabbiilliittàà..  SSppeessssoo  rriiccoorrrree  aa  ffoorrmmee  vveerrbbaallii  
ppaassssiivvee  ee  iimmppeerrssoonnaallii  ooppppuurree  iinnssiieemmii  llooggoorrrrooiiccii  sseennzzaa  uunn  ccoonnttrroolllloo  aappppaarreennttee,,  
ssppeecciiee  iinn  ssttaattoo  ddii  iinnttoossssiiccaazziioonnee  aaccuuttaa..  EE’’  ccoommee  ssee  ddoovveessssee  ppootteerr  ppeerrddeerree  ii  ssuuooii  
rriiffeerriimmeennttii  tteemmppoorraallii  ee  ggaalllleeggggiiaarree  iinn  uunnoo  ssppaazziioo  sseennzzaa  tteemmppoo..  IIll  ccoorrppoo  ddiivveennttaa  iill  
rreecciippiieennttee  ppaassssiivvoo  ddii  eevveennttii  cchhiimmiiccii  cchhee  aaccccaaddoonnoo  oo  cchhee  ssii  llaasscciiaa  cchhee  aaccccaaddaannoo..  LLaa  
mmeennttee  vviieennee  ooccccuuppaattaa  ddaa  ppeennssiieerrii  cceennttrraattii  ssuu  uunn  sséé  ddeebboollee  iinn  bbaalliiaa  ddeeggllii  
aaccccaaddiimmeennttii..  
LL’’uutteennttee  èè  ppoorrttaattoorree  ddii  uunnaa  ffrreettttaa  sseennzzaa  ffiinnee,,  ddii  bbiissooggnnii  iimmppeelllleennttii  ee  pprreessssaannttii  ee  ddii  
aatttteeggggiiaammeennttii,,  iinn  aallccuunnii  ccaassii,,  pprreeppootteennttii..  LLaa  ccooaatttteerriiaa  iinn  qquuaannttoo  lliinngguuaaggggiioo  
aapppprreessoo  iinn  aammbbiieennttee  ddii  ssttrraaddaa  ee  ccaarrcceerraarriioo  rraapppprreesseennttaa  sseemmpprree  uunnaa  ffoorrmmaa  ddii  
ddiiffeessaa  ddiissppeerraattaa..  IIll  bbiissooggnnoo  ddii  mmaanniippoollaarree  èè  ttaallmmeennttee  iinntteennssoo  ddaa  iinndduurrlloo  aa  ppeerrddeerree  
ooggnnii  ffoorrmmaa  ddii  ccooeerreennzzaa..  DDiivveennttaa  eesssseennzziiaallmmeennttee  iimmppoorrttaannttee  pprreennddeerree,,  mmaa  aanncchhee  iill  
ddaarree  ssii  ssttrruuttttuurraa  sseennzzaa  llaa  ppeerrcceezziioonnee  ddeellllaa  nnaattuurraa  ddeellll’’ooggggeettttoo  ee  ddeell  ccoonnffiinnee  ccoonn  
ll’’aallttrroo..  LL’’iinnssiisstteennzzaa  nneell  cchhiieeddeerree  ooggggeettttii  ee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  cciibboo  rriivveellaa  llaa  ffuunnzziioonnee  
nnuuttrriittiivvaa  ddeell  SSeerrvviizziioo  nneell  vviissssuuttoo  ddeellll’’uutteennttee..  
GGeenneerraallmmeennttee  iill  pprroocceessssoo  ddii  aaffffiiddaammeennttoo  aallll’’ooppeerraattoorree  èè  lleennttoo  ee  ccoommpplleessssoo..  IIll  
ccoonnttaattttoo  èè  ssppeessssoo  rraappiiddoo  ee  ddeevvee  ppootteerr  pprroodduurrrree  uunn  eeffffeettttoo  ppoossiittiivvoo  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  iill  
mmaanntteenniimmeennttoo  ddeellllaa  rreellaazziioonnee..  IIll  cciirrccoolloo  ccoommuunniiccaattiivvoo  cchhee  ssii  ccoonnssuummaa  ttrraa  
ooppeerraattoorree  ee  uutteennttee  èè  ssppoorrccaattoo  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ccoossttaannttee,,  pprreesseennttee  ee  ffuuttuurraa,,  ddeellllaa  
ssoossttaannzzaa  oo  ddeell  ccoocckkttaaiill  ddii  ssoossttaannzzee..  IIll  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  ppaarrllaa  aa  ttuuttttii  ee  aa  nneessssuunnoo..  
HHaa  ssmmaarrrriittoo  iill  ccoonnffiinnee  ee  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrllooccuuttoorree..  NNoonn  ccoommuunniiccaa,,  mmaa,,  ccoommee  
ddiicceevvaa  PPeerrllss,,  sseemmpplliicceemmeennttee  rraaddiioottrraassmmeettttee..  
PPeerr  ddii  ppiiùù  iill  ssooggggeettttoo  iinn  ssttaattoo  ddii  iinnttoossssiiccaazziioonnee  aaccuuttaa  èè  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  sseennssiibbiillee  aall  
ccoommppoorrttaammeennttoo  nnoonn  vveerrbbaallee  ddeellll’’aallttrroo..  DDiivveennttaa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaammeennttee  sseennssiibbiillee  aaii  
sseeggnnii  nneeggaattiivvii,,  sseeppppuurree  mmiinniimmii..  LL’’aassssuunnzziioonnee  ssiisstteemmaattiiccaa  hhaa  iinnddoottttoo  uunnaa  
iimmppoorrttaannttee  mmooddiiffiiccaazziioonnee  ddeellll’’eeqquuiilliibbrriioo  uummoorraallee;;  ppiiaannggee  ee  rriiddee  ccoonn  ppiiùù  ffaacciilliittàà..  
AA  lliivveelllloo  iimmpplliicciittoo,,  ll’’uutteennttee  cchhiieeddee  aallll’’ooppeerraattoorree  ddii  iinnccoonnttrraarree  ee  ttooccccaarree  llaa  ssuuaa  
ssooffffeerreennzzaa  pprrooffoonnddaa..  TTeennddee  aa  mmeetttteerree  ccoonnttiinnuuaammeennttee  aallllaa  pprroovvaa  ll’’ooppeerraattoorree  nneellllaa  



ssuuaa  ccaappaacciittàà  ddii  ccoommpprreennddeerrlloo..  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  ttrraappppoollaa  eemmoottiivvaa  ppeerriiccoolloossaa  ccoonn  ccuuii  
ll’’ooppeerraattoorree  ddeevvee  ggiiooccaarree  ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii..  
  

LL’’UUtteennttee  ssttrraanniieerroo  
UUnn  ttrraattttaazziioonnee  aa  ppaarrttee  mmeerriittaa  iill  ssooggggeettttoo  nnoonn  iittaalliiaannoo  cchhee  vviivvee  iill  ddooppppiioo  ddiissaaggiioo  ddeell  
ddiissaaddaattttaammeennttoo  ssoocciiooccuullttuurraallee  ee  ddeellllaa  ttoossssiiccooddiippeennddeennzzaa..  VViivvee  uunnaa  ccoonnddiizziioonnee  
ccrroonniiccaammeennttee  ssoossppeessaa  ee  iinn  ttrraannssiizziioonnee  iinn  uunnaa  aatttteessaa  iinnffiinniittaa  ddii  ssttaarr  bbeennee  ppeerr  
pprreesseennttaarrssii  aallllaa  ffaammiigglliiaa..  LLaa  ssoollaa  ssoolllleecciittaazziioonnee  aa  eennttrraarree  iinn  pprrooggrraammmmii  mmeettaaddoonniiccii  
hhaa  ppeerrmmeessssoo  aa  mmoollttii  ssooggggeettttii  ddii  mmiigglliioorraarree  llaa  ccoonnddiizziioonnee  ccooaattttiivvaa  ggeenneerraallee  ddii  
ccoommmmeetttteerree  rreeaattii  ppeerr  pprrooccuurraarrssii  llaa  ddrrooggaa  ee  iinn  aallccuunnii  ccaassii  uusscciirree  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  
ddaallllaa  ttoossssiiccooddiippeennddeennzzaa..  SSppeessssoo  llaa  ccoonnttiigguuiittàà  ddii  ccoonnddiizziioonnii  ddii  vviittaa  ddeeggrraaddaattee  
ppeerrppeettuuaa  ee  ccrroonniicciizzzzaa  iill  pprroobblleemmaa  ddeellllaa  ddiippeennddeennzzaa..  

  
LLaa  ddiimmeennssiioonnee  ssaallvviiffiiccaa  ee  lloo  ssppeettttrroo  ddeellllaa  MMoorrttee  

LL’’UUnniittàà  ddii  SSttrraaddaa  ddii  VViillllaa  MMaarraaiinnii  ssii  ccaarraatttteerriizzzzaa  ssiinn  ddaallllaa  ssuuaa  nnaasscciittaa  ppeerr  ggllii  
iinntteerrvveennttii  nneeii  ccaassii  ddii  oovveerrddoossee  ddaa  eerrooiinnaa..  LL’’oobbiieettttiivvoo  pprriimmaarriioo  rriimmaannee  iinn  lliinneeaa  ccoonn  
llaa  ffiilloossooffiiaa  ddeellllaa  RRiidduuzziioonnee  ddeell  DDaannnnoo;;  tteenneerree  iinn  vviittaa  iill  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee..  UUnn  
ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  mmoorrttoo  èè  uunn  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  ssiiccuurraammeennttee  iirrrreeccuuppeerraabbiillee..  
IIll  ttoossssiiccooddiippeennddeennttee  vviivvee  aammbbiivvaalleenntteemmeennttee  ll’’iinntteerrvveennttoo  ccoonn  iill  NNaarrccaann::  iill  ffaarrmmaaccoo  èè  
iinn  ggrraaddoo  ddii  bbllooccccaarree  aa  lliivveelllloo  rreecceettttoorriiaallee  ll’’aazziioonnee  ddeellll’’ooppppiiaacceeoo..  DDii  ffaattttoo  ggllii  ddàà  llaa  
vviittaa,,  mmaa  ssii  pprreennddee  lloo  ssbbaalllloo..    
GGllii  ooppeerraattoorrii  ssoonnoo  aabbiittuuaattii  aa  oosssseerrvvaarree  rreeaazziioonnii  mmoollttoo  ddiivveerrssee..  AAllccuunnii  rreeaaggiissccoonnoo  
vviioolleenntteemmeennttee  aallll’’iinntteerrvveennttoo  ffaarrmmaaccoollooggiiccoo  vviivveennddoolloo  ccoommee  uunnaa  ssoottttrraazziioonnee  ee  
tteemmeennddoo  ll’’aassttiinneennzzaa..  AAllttrrii  iinnvveessttoonnoo  ppoossiittiivvaammeennttee  ll’’ooppeerraattoorree  ddeell  ppootteerree  mmaaggiiccoo  ddii  
aavveerrggllii  rriiddaattoo  iill  ssooffffiioo  vviittaallee..  
DDii  ffaattttoo  ll’’ooppeerraattoorree  èè  ccoossttrreettttoo  aa  ccoonnvviivveerree  ccoonn  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  uunn  oovveerrddoossee  ffaattaallee..  
DDeevvee  mmiissuurraarrssii  ccoonnttiinnuuaammeennttee  ccoonn  iill  pprroopprriioo  lliimmiittee  uummaannoo  ddii  nnoonn  rriiuusscciirree  aa  
ssttrraappppaarree  ttuuttttii  aallllaa  mmoorrttee..  CCiiòò  hhaa  uunn  iimmppaattttoo  eemmoottiivvoo  ffoorrttiissssiimmoo  ee  vviioolleennttiissssiimmoo..    
IIll  SSeerrvviizziioo  pprrooppoonnee  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeellllee  ffiiaallee  ddii  NNaarrccaann  aaggllii  uutteennttii  iinn  uunn  oottttiiccaa  ddii  
pprreevveennzziioonnee  aattttiivvaa..  

  
LLaa  MMeennttee  ddeellll’’OOppeerraattoorree  

PPeerr  cchhii  ssii  ooccccuuppaa  ddii  ttoossssiiccooddiippeennddeennzzaa  nnoonn  cc’’èè  nniieennttee  ddii  ppiiùù  ssaannoo  cchhee  eesssseerree  iinn  
ccoonnttiinnuuoo  ccoonnttaattttoo  ccoonn  iill  pprroopprriioo  sseennssoo  ddii  ffaalllliimmeennttoo,,  vviissttoo  ll’’aallttoo  ttaassssoo  ddii  rreecciiddiivvaa..  
PPeerr  ddii  ppiiùù  eesssseerree  ooppeerraattoorree  ddii  ssttrraaddaa  iimmpplliiccaa  ssppeessssoo  uunn  ccaappoovvoollggiimmeennttoo  
iimmppoorrttaannttee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  ccoonnvviinnzziioonnii  ppeerrssoonnaallii  ee  pprrooffeessssiioonnaallii..  
SSiiggnniiffiiccaa  ccoonnffrroonnttaarrssii  ttrraa  uunnaa  sscceellttaa  ppeerrssoonnaallee  ee  pprrooffeessssiioonnaallee  iimmppeeggnnaattiivvaa  ee  llaa  
nneecceessssiittàà  ddii  ffaarr  mmaattuurraarree  iill  pprroopprriioo  gguuaarriittoorree  iinntteerrnnoo  ffaacceennddoolloo  eevvoollvveerree  vveerrssoo  uunn  
aatttteeggggiiaammeennttoo  lliibbeerroo,,  nnoonn  mmoorraalliissttiiccoo  ee  ddii  rreeaallee  ee  iinnccoonnddiizziioonnaattaa  aacccceettttaazziioonnee  ddii  
cchhii  uussaa  rreeggoollaarrmmeennttee  llee  ddrroogghhee..  
LL’’OOppeerraattoorree  ddii  SSttrraaddaa  ppeerr  ooppeerraarree  ddeevvee  ssppoogglliiaarrssii  ddeell  ssuuoo  ppootteerree;;  rriinnuunncciiaa  ppeerrcciiòò  aa  
eesseerrcciittaarree  uunn’’ooppeerraa  ddii  ccoonnddiizziioonnaammeennttoo  ssuullll’’uutteennttee..  SSeemmpplliicceemmeennttee  aatttteennddee  ee  
vveegglliiaa  cchhee  ii  tteemmppii  mmaattuurriinnoo..  AAccccoogglliiee  iinn  sséé  ll’’ddeeaa  ggeessttaallttiiccaa  ddii  aaiiuuttoo::    ‘‘MMii  aassssuummoo  
ppiieennaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeerr  mmee,,  mmaa  nnoonn  mmii  pprreennddoo  nneessssuunnaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddii  ttee..’’  SSii  
lliimmiittaa  aa  ccrreeddeerree  nneellllaa  pprroopprriiaa  ffuunnzziioonnee  ddaattaa  sseemmpplliicceemmeennttee  ddaallllaa  ssuuaa  pprreesseennzzaa  llìì,,  
ccoonn  iill  ccaallddoo  ee  ccoonn  iill  ffrreeddddoo,,  nnoonn  ssoopprraavvaalluuttaa  iill  ssuuoo  ddiirree  tteerraappeeuuttiiccoo,,  mmaa  ooppeerraa  
ssiilleennzziioossaammeennttee..  PPeerrttaannttoo  ttuuttttii  ggllii  aappppeellllii  aalllloo  ssmmeetttteerree  ddiivveennttaannoo  bbaannaallii  ee  
iimmpprroodduuttttiivvii..    
IIll  ccoonntteessttoo  iinn  ccuuii  ll’’ooppeerraattoorree  ddii  ssttrraaddaa  ssii  ttrroovvaa  aa  ooppeerraarree  èè  eessttrreemmaammeennttee  fflluuiiddoo::  ggllii  
eevveennttii  ssii  ssuusssseegguuoonnoo  iinn  mmooddoo  iimmpprreevveeddiibbiillee..  PPeerrttaannttoo  llaa  ssuuaa  mmeennttee  ddeevvee  ppootteerr  



mmeetttteerree  oorrddiinnee  nneell  ccaaooss  ffiissiiccoo  ee  ppootteerr  ddaarree  rraappiiddaammeennttee  uunn  sseennssoo  aa  cciiòò  cchhee  vveeddee  ee  
vviivvee  ppeerr  rriissppoonnddeerree  aallllaa  mmiinnaacccciiaa  ddii  ddiissggrreeggaazziioonnee..    
IIll  sseettttiinngg  ddii  llaavvoorroo  rriimmaannee  ccoossttaanntteemmeennttee  aappeerrttoo  ee  aallttaammeennttee  ddiinnaammiiccoo..  LLaavvoorraarree  
ssuullllaa  ssttrraaddaa  rriicchhiieeddee  aappeerrttuurraa  ee  fflleessssiibbiilliittàà  mmeennttaallee,,  rraappiiddiittàà  ppeerrcceettttiivvaa,,  llaa  
ccaappaacciittàà  ddii  mmiissuurraarrssii  iinn  nnuuoovvii  mmooddeellllii  ddii  ssppaazziioo  ppeerrssoonnaallee,,  llaa  vvoogglliiaa  ddii  vvoolleerr  
iinnccoonnttrraarree  ccuullttuurree  ddiivveerrssee  ee  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  ccoommpprreennddeerree  lliinngguuaaggggii  ddiivveerrssii..  LLoo  ssttaattoo  
ddii  ccoosscciieennzzaa  èè  aaccccoossttaabbiillee  aalllloo  ssttaattoo  uuppttiimmee  ddeeccrriittttoo  ddaallllaa  PPNNLL  ((BBaannddlleerr  eett  aall..,,  
11998822))  ccoommee  uunnoo  ssttaattoo  ddii  aalllleerrttaa  iinn  ccuuii  ttuuttttii  ii  sseennssii  ssoonnoo  aattttiivvii  ee  pprrooiieettttaattii  
aallll’’eesstteerrnnoo..  CChhii  vviivvee  ppeerr  ssttrraaddaa  mmeettttee  iinn  aattttoo  sseeggnnaallii  mmiinniimmii  ppeerr  ccoommuunniiccaarree..  
AAllccuunnii  uutteennttii  ppoossssoonnoo  aarrrriivvaarree  aa  ssppaacccciiaarree  ddaavvaannttii  aall  ccaammppeerr  uussaannddoo  qquueelllloo  
ssppaazziioo  ccoommee  lluuooggoo  ssiiccuurroo  ee  iimmppuunniibbiillee..  
LLaa  ddiimmeennssiioonnee  ddeellll’’aassccoollttoo  iinn  ccuuii  ll’’ooppeerraattoorree  èè  iimmppeeggnnaattoo  ggiioorrnnaallmmeennttee  ddeevvee  
rriimmaanneerree  aannccoorraattoo  aadd  aallccuunnee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  pprrootteettttiivvee  ppeerr  llaa  ssuuaa  mmeennttee  iinn  
rreellaazziioonnee  aallll’’iinntteennssiittàà  ee  llaa  ccaaoottiicciittàà  ddeell  rruummoorree  ddeellllaa  ssttrraaddaa..  LLaa  ssttrraaddaa  pprrooppoonnee  
sseennzzaa  ppaauussee  uunnaa  mmeessccoollaannzzaa  ddii  ssuuoonnii,,  vvooccii  uummaannee  iinn  ppiiùù  lliinngguuee,,  uurrllaa  ee  vveerrssii  
aanniimmaallii..  TTuuttttii  ggllii  ppssiiccootteerraappeeuuttii  eecccceelllleennttii  hhaannnnoo  ssvviilluuppppaattoo  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  
pprroopprriiaa  pprraattiiccaa  cclliinniiccaa  ssiisstteemmii  ddii  iimmmmuunniizzzzaazziioonnee  ppssiiccoollooggiiccaa..  CCaarrll  WWhhiittaakkeerr  
((11998899))  rriiffeerriissccee  ddii  eesssseerree  rriiccoorrssoo  iinn  tteerraappiiaa  aallll’’uussoo  ddii  uunnoo  ssttaattoo  ddii  ccoosscciieennzzaa  
ssppeecciiaallee,,  llaa  ppiiccnnoolleessssiiaa  pprrooffeessssiioonnaallee,,  uunnoo  ssttaattoo  ssiimmiillee  aall  ssoonnnnoo  iinn  ccuuii  rriieessccee  aa  
ssiinnccrroonniizzzzaarrssii  ccoonn  iill  rraaccccoonnttoo  ddeell  ssooggnnoo  ddeell  ppaazziieennttee..  MMoollttii  ppaazziieennttii  hhaannnnoo  
eesssseennzziiaallmmeennttee  bbiissooggnnoo  ddii  aassccoollttaarrssii,,  mmeennttrree  iill  pprrooffeessssiioonniissttaa  ddeellll’’aaiiuuttoo  èè  
iimmppeeggnnaattoo  nneellllaa  rriicceerrccaa  ddeellllaa  mmoodduullaazziioonnee  ddeellllaa  pprroopprriiaa  rreessppoonnssiivviittàà,,  aa  sseeccoonnddaa  
ddeellllee  cciirrccoossttaannzzee..    
  

L’Equipe e il lavoro di strada 
L’equipe di una Unità di Strada deve necessariamente rispondere a criteri di alta 
professionalità. L’utente tossicodipendente che l’operatore di strada incontra è un 
soggetto che in genere consuma abitualmente e consistentemente le droghe 
negando marcatamente il comportamento sintomatico. Si tratta di una persona 
che, allo stesso tempo e in modo ambiguo, nega e chiede aiuto. E’ generalmente 
diffidente. Il processo di conoscenza della storia e del sé dell’utente può solo 
avvenire in modo non lineare. Le procedure di presa in carico sono pertanto 
difficoltose, almeno nella fase iniziale.  
L’operatore è inizialmente impegnato nell’avviare semplicemente un contatto e 
costruire giorno per giorno un alleanza strategica centrando la sua opera 
sull’ascolto, sul dare, più che sull’avere. La presenza in equipe di persone ex 
tossicodipendenti accresce notevolmente il potere di credibilità del Servizio e 
facilita l’affidamento come processo generale. Indirettamente l’operatore sa di 
dover competere con lo spacciatore e con il suo potere di dare un sollievo 
immediato alla sofferenza della rota. 
Il lavoro deve potersi arricchire rimanendo legato a una attività di sostegno e 
accompagnamento. Il piacere di ricevere un tè caldo (o fresco e freddo a seconda 
della temperatura esterna) e di scambiare una parola tracciano già di per sé uno 
spazio umano condivisibile. La semplice presenza del Camper nel territorio ha un 
valore aggregante. Il rischio per chi guarda dall’esterno è di riuscire a vedere solo 
un intervento assistenzialistico, smarrendo tutto il minuzioso lavoro quotidiano di 
costruzione di un percorso che prima o poi faciliterà l’accesso a un programma 
strutturato di aiuto. 
L’equipe UDS di Villa Maraini si compone di più figure con profili formativi 
diversi, ma tutti centrati sulla tossicodipendenza: vi operano operatori con una 



storia personale tossicomanica, operatori sociali con una preparazione in primo 
soccorso e psicologi. LLaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  ffiigguurraa  ddeelllloo  PPssiiccoollooggoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’eeqquuiippee  
ccoonnsseennttee  uunn  ccoonnffrroonnttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  iimmppoorrttaannttee  ee  rriiccccoo  ttrraa  ggllii  ooppeerraattoorrii  ccoonn  pprrooffiillii  
ffoorrmmaattiivvii  ddiivveerrssii..  LLoo  ssccaammbbiioo  ccoonnttiinnuuoo  ddii  ccoommppeetteennzzee  aaiiuuttaa  aa  oorriieennttaarree  ee  
ssoossttaannzziiaarree  iill  llaavvoorroo  vveerrssoo  uunn  aapppprroocccciioo  ssoolliiddaallee  ee  ssaallddaammeennttee  pprrooffeessssiioonnaallee..  SSttaarree  
ssuullllaa  ssttrraaddaa  ccoommppoorrttaa  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ccaappaacciittàà  ssppeecciiffiicchhee  nnoonn  ssppoonnttaanneeaammeennttee  
ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  ttuuttttii..  
NNeellllaa  nnoossttrraa  eessppeerriieennzzaa  ll’’eeqquuiippee  UUDDSS  ssii  aarrrriicccchhiissccee  ppeerriiooddiiccaammeennttee  ddii  nnuuoovvee  
ppeerrssoonnee  cchhee  aa  ttiittoolloo  vvoolloonnttaarriissttiiccoo  ccoollllaabboorraannoo  ee  cchhee  ssoonnoo  ccoossttiittuuiittii  ddaa  vvoolloonnttaarrii  ddii  
CCrrooccee  RRoossssaa  ccoonn  uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  ssppeecciiffiiccaa  iinn  pprriimmoo  ssooccccoorrssoo,,  ppssiiccoollooggii  iinn  ttiirroocciinniioo  
pprrooffeessssiioonnaallee  oo  ppeerrssoonnee  cchhee  hhaannnnoo  ssvvoollttoo  uunn  ppeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ssppeecciiffiiccoo  ssuullllee  
ttoossssiiccooddiippeennddeennzzee  pprreessssoo  llaa  FFoonnddaazziioonnee  VViillllaa  MMaarraaiinnii..    OOggnnuunnoo  èè  cchhiiaammaattoo  aa  
ccoonnffrroonnttaarrssii  ccoonn  llee  dduurreezzzzee  ddii  uunnaa  vviittaa  ggrraavveemmeennttee  ddiissaaggiiaattaa  vviissttaa  mmoollttoo  ee,,  iinn  
aallccuunnii  ccaassii,,  ttrrooppppoo  ddaa  vviicciinnoo..  NNee  rriissuullttaa  uunn  eessppeerriieennzzaa  ssccoonnvvoollggeennttee  ee,,  ppeerr  mmoollttii  
vveerrssii,,  rriissttrruuttttuurraannttee  aa  lliivveelllloo  ppeerrssoonnaallee..  
NNeell  ccoorrssoo  ddeeggllii  aannnnii  iill  CCaammppeerr  ddii  VViillllaa  MMaarraaiinnii  hhaa  rraapppprreesseennttaattoo  uunn  OOsssseerrvvaattoorriioo  
pprreezziioossoo  ppeerr  mmoollttee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  iittaalliiaannee  ee  ssttrraanniieerree  aallllaa  rriicceerrccaa  ddii  uunnaa  pprroopprriiaa  
ddeeffiinniizziioonnee  mmeettooddoollooggiiccaa  ddii  llaavvoorroo  ddii  ssttrraaddaa,,  ssvvoollggeennddoo  uunnaa  ffuunnzziioonnee  ffoorrmmaattiivvaa  ssuull  
ccaammppoo,,  nnoonncchhéé  ppeerr  tteelleevviissiioonnii  iittaalliiaannee  ee  ssttrraanniieerree..  
LLoo  ssttiillee  ccoommuunniiccaattiivvoo  pprreevvaalleennttee  aaddoottttaattoo  ddaa  ttuuttttii  ggllii  ooppeerraattoorrii  èè  iinnffoorrmmaallee,,  
iimmmmeeddiiaattoo  ee  cceennttrraattoo  ssuullll’’uummoorriissmmoo  ccoommee  ssttrraatteeggiiaa  iinntteerraattttiivvaa  ee  iinnssiieemmee  
ddiiffeennssiivvaa..  IIll  ddiirree  ssppiirriittoossoo  cchhee  nnoonn  èè  mmaaii  iirrrriissppeettttoossoo  ccoonnsseennttee  ddii  aacccceeddeerree  
iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aa  uunn  lliivveelllloo  ddii  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  eemmoottiivvoo  ppoossiittiivvoo..  
LL’’eeqquuiippee  èè  eessppoossttaa  aa  uunn  rriisscchhiioo  ddii  bbuurrnn  oouutt  eemmoozziioonnaallee  aallttiissssiimmoo..  AA  ttaall  pprrooppoossiittoo  èè  
rriissuullttaattaa  uunnaa  bbuuoonnaa  pprraassssii  qquueellllaa  ddii  ffaarree  uunn  ddeebbrriieeffiinngg  aa  ffiinnee  ttuurrnnoo  aalllloo  ssccooppoo  ddii  
cchhiiaarriirree  rreecciipprrooccaammeennttee  aallccuunnee  aazziioonnii  iinnttrraapprreessee..  PPeerriiooddiiccaammeennttee  ll’’eeqquuiippee  èè  
ssoottttooppoossttaa  aa  uunnaa  ssuuppeerrvviissiioonnee  ccoonn  ll’’aaiiuuttoo  ddii  uunn  ssuuppeerrvviissoorree  eesstteerrnnoo..    
IIll  ggiiooccoo  ddii  ssqquuaaddrraa  èè  eesssseennzziiaallee  nneell  ttrraattttaammeennttoo  ddii  ssiittuuaazziioonnii  ccrriittiicchhee  ddoovvee  uunn  
ooppeerraattoorree  ssii  ttrroovvaa  iimmpplliiccaattoo  nneellll’’iinntteerraazziioonnee  ccoonn  uunn  uutteennttee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  
aaggggrreessssiivvoo..  LLaa  ssttrraaddaa  èè  ffaattttaa  aanncchhee  ddii  uunn  bbiissooggnnoo  ddii  eessiibbiirree  llaa  ffoorrzzaa,,  èè  iill  tteeaattrroo  
ddeellllee  eemmoozziioonnii  eesspprreessssee  iinn  ffoorrmmaa  ddiissggrreeggaannttee  ccoonn  ccoommppoorrttaammeennttii  vviioolleennttii  ee  
aauuttoolleessiioonniissttii..  IIll  CCaammppeerr  ppuuòò  eesssseerree  ssttrruummeennttaallmmeennttee  sscceellttoo  ccoommee  lloo  ssppeettttaattoorree  
pprriivviilleeggiiaattoo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  ddiissppeerraazziioonnee..  
PPeerr  qquuaannttoo  ppoossssiiaammoo  ddiirree  ffiinnoorraa  llaa  nnoossttrraa  eeqquuiippee  sseemmbbrraa  eesssseerree  llaa  ppiiùù  lloonnggeevvaa..  
OOggnnii  ooppeerraattoorree  ooppeerraa  iinn  ffoorrmmaa  ccoonnttiinnuuaattaa  ddaa  aallmmeennoo  ddiieeccii  aannnnii  eedd  èè  iill  ddeeppoossiittaarriioo  
ddii  uunnaa  eessppeerriieennzzaa  pprrooffeessssiioonnaallee  rriicccchhiissssiimmaa..  CCiiòò  nnoonn  ssaarreebbbbee  ppoottuuttoo  aaccccaaddeerree  ssee  
nnoonn  ccii  ffoossssiimmoo  aarrmmaattii  nneeggllii  aannnnii  uunniiccaammeennttee  ddeellllaa  nnoossttrraa  ffoorrttee  mmoottiivvaazziioonnee  
ppeerrssoonnaallee  ee  ddii  uunn  nnoobbiillee  ssppiirriittoo  ddii  ssaaccrriiffiicciioo..  
  

  
NNeessssuunn  ooppeerraattoorree  ppuuòò  ooppeerraarree  sseennzzaa  ll’’ooppeerraattiivviittàà  ddeell  ggrruuppppoo  ee  uunn  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo..  

PPeerr  qquueessttoo  nnoonn  ppoossssoo  nnoonn  rriinnggrraazziiaarree  RRoobbeerrttoo  CChhiiaarreellllii,,  iill  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  ee  ttuuttttii  ggllii  ooppeerraattoorrii,,  
VVaannnnii  VViinnccii,,  AAnnnnaa  MMaarriiaa  CCoorrssii,,  AAnnnnaa  PPeeccoonnii,,  EEnnrriiccoo  GGrreeeenn,,  FFrraannccoo  GGaammbbaaccuurrttaa,,  MMaassssiimmoo  SSeettttee,,  CCiinnzziiaa  

MMeerrlloonngghhii,,  MMaarrcceelllloo  MMaaggaalloottttii,,  RRoobbeerrttoo  OOttttaavviiaannii,,  GGiinnoo  LLoorreettii,,    
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