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Drogprevenciós Alapítvány 

  1125 Budapest, Kiss Áron u. 22./c 

Közhasznúsági jelentés 

II.  

Tartalmi beszámoló 

A 2010. évi közhasznú tevékenységről 

Az alapítvány a Fővárosi Bíróság által 1994. március 31-én 4663 sorszám alatt 

nyilvántartásba vett és azóta folyamatosan működő nonprofit szervezet, melyet 

PK.60135/1994/9 sz. végzésével 2001. VII. 13-án közhasznúsági fokozatba sorolt. 

 

Az alapítvány működési tevékenysége, tartós közérdekű célja:  

a magyarországi drogfogyasztás csökkentése, a kereslet csökkentése révén,  

 prevenciós tevékenység, 

a drogprevenció közösségi üggyé tétele 

felvilágosító kiadványok, kiadása, szakemberképzés 

 

A közhasznú tevékenység területei: 

Egészségmegőrzés 

Egészségügyi rehabilitáció 

Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés 

Ifjúságvédelem 

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének az elősegítése 

 

Az Alapító Okiratban foglalt célt 2010-ben pályázati lehetőségek révén tudta megvalósítani, 

amely több programban manifesztálódott, így: 

            Drogprogram 

Dzsumbuj program 

Szexuális felvilágosítás 

Ön- és társismeret 

Elterelés 

Civil Ártalomcsökkentő Szociális Kontaktprogram 

Drogoplex Ambulancia 

Kronodrog kiállítás 

Szuterén című rádióműsor 

Tűtelen (köz)terek program 

Utcai munka 

A Drogprevenciós Alapítványnak vállalkozási bevételei 2010-ben nem voltak. 

A bevétele 56.536.000 Ft volt.  A „Budapest Bank Budapestért Alapítványtól” (400.000 Ft-ot) 

Fővárosi Önkormányzattól (4.600.000), Szociális Munkaügyi Minisztériumtól (21.974.000 

Ft), a Nemzeti Civil Alaptól (650.000) és a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettől (270.000), a 

támogatást. Az alapítvány a  IV. kerületi Önkormányzattól 832.000 Ft-ot kapott a Kronodrog 

program megvalósítására a kerület 3 iskolájában. A Szociális Foglakoztatási Hivataltól a 

Magyar Államkincstár  7000.000 Ft utalt át.  A JESZ II. pályázat keretében az Egészségügyi 

Stratégiai Kutatóintézettől 500.000 ft-ot nyertünk félautomata defibrilátor vásárlására. 
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APEH-től 1 %-ra 16.377 Ft -ot kaptunk amelyet ártalomcsökkentő eszközök vásárlására 

fordítottunk, hogy a HIV, Hepatitis vírus és szexuális úton terjedő betegségek ne 

terjedhessenek tovább. 

A programvezető 2010-ben összesen bruttó 5.350.000,- Ft kapott számla ellenében, bérre 

bruttó 928.800,- Ft -ot. A koordinátor: 2.431.273,- Ft-ot kapott bruttó bérre  és  2.416.000,- Ft -

ot számlára. 

A Drogprevenciós Alapítvány bérre összesen 7.982.828,- Ft -ot,  járulékra 2.049.653,- Ft ft-ot 

fizetett ki. 

Az alapítványnak köztartozása nincs. 

Az alapítványnak köszöni az elért célcsoportok nevében is a támogatást: a Szociális 

Foglakoztatási Hivatalnak, a Fővárosi Önkormányzatnak, a Nemzeti Civil Alapnak, a 

Szociális Munkaügyi Minisztériumnak, Nemzeti Drogmegelőzési Intézetnek, Budapest Bank 

Budapestért Alapítványnak és a IV. kerületi Önkormányzatnak.  

Ez a pályázati úton elnyert 36.138.000 Ft összeg tette lehetővé, hogy: 

     -a Civil Ártalomcsökkentő Szociális Kontaktprogram az év 345 napján napi 3 vagy 4 

órában elérhető legyen, és kiadjon majd 165.493 db tűt-fecskendőt, injectort és 107.949 db-ot  

ártalmatlanított. 

 a Dzsmbujban hetente kétszer másfél órában tűt cseréljünk a Hepatitis és HIV 

vírus terjedésének megfékezésére. 13055 db injectort adtunk ki és 7780-at gyűjtöttünk be. 

 Injectorokat és drogszemetet gyűjtöttünk be IV., XIII., XV. kerület 

közterületeiről 

- a XV. kerületben működő Drogoplex Ambulancia metadon programja 58-66 fő 

drogbeteget fogadjon naponta. biztosítva a betegek egyéni esetkezelését, a 

társadalomba való visszailleszkedését.  

- a Kronodrog kiállítás eljusson  a XIII. és XV. kerületbe is 

 -eltereljük a drogjogi ügy miatt hozzánk fordulókat 

 A Drog/szex program keretében iskolákban tanköteles fiataloknak tesi-, 

lelkiegészségfejlesztő programokat nyújtsunk. 

 Életmentő Pont elérhető legyen a Civil Ártalomcsökkentő Szociális 

Kontaktprogramban 

- és a működési költségek 32.497.000 ft-ja a: bérleti díjak kifizetését, a közüzemi-, 

kommunikációs számlák, a szállítási, fuvarozási költségek kiegyenlítését, az 

ártalomcsökkentő eszközök vásárlását, a szennyezettek megsemmisítését, az irodaszerek 

költségeit jelenti, míg a személyi jellegű ráfordítások 10.189.000 ft-ja a bérköltséget és 

azoknak a közterheit jelenti. 

 

Budapest, 2011. május 31.   

 

 

 

 

       Dr. Csiszér Nóra 

        képviselő 


