Drogprevenciós Alapítvány
1125 Budapest, Kiss Áron u. 22./c

Közhasznúsági jelentés
Tartalmi beszámoló
A 2011. 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 2011-ben pályázati lehetőségek révén tudta megvalósítani,
amely több programban manifesztálódott, így:
Egészség edukációs program drogok témakörében
Dzsumbuj program
Szexuális felvilágosítás
Ön- és társismeret program
Elterelés
Civil Ártalomcsökkentő Szociális Kontaktprogram
Drogoplex Ambulancia
Kronodrog kiállítás
Szuterén című rádióműsor
Tűvétett (köz)terek program
Utcai munka
Családprogram
A Drogprevenciós Alapítványnak vállalkozási bevétele 2011-ben nem volt.
A bevételekből 33.084.000 Ft-ot pályázatok útján nyert el alapítványunk 11.408.000 Ft –ot. A
támogatók: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzeti Rehabilitációs Szociális és
Foglakoztatási Hivatal, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet és a IV. kerületi Önkormányzat és
a XIII. kerületi Önkormányzat.. Az alapítvány a IV. kerületi Önkormányzattól 1.300.000 Ft-ot
kapott a Kronodrog program megvalósítására a kerület négy iskolájában. A Szociális
Foglakoztatási Hivataltól a Magyar Államkincstár 7.000.000 Ft –ot utalt át. A XIII. kerületi
Önkormányzattól utcai munka megvalósítására 834.000 ft-ot kapott az alapítvány.
APEH-től 1 %-ra átutalt 20.649 Ft -ot ártalomcsökkentő eszközök vásárlására fordítottunk,
hogy a HIV, Hepatitis vírus és szexuális úton terjedő betegségek ne terjedhessenek tovább.
A programvezető 2011-ben összesen bruttó 4.300.000 Ft kapott számla ellenében, A
koordinátor bruttó bérre 2.736.000 ft volt, számlára 2.617.000,- Ft -ot kapott.
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Az alapítványnak köztartozása nincs.
A bevételek lehetővé tették, hogy:
- A XV. kerületben működő Drogoplex Ambulanciát 2011-ben 14.363 alkalommal keresték
fel. Havonta átlagosan 1034-1337 fő. 2011-ben 53 férfi és 19 nőbeteg vett részt metadon
programban. A szubsztitúciós program 50-68 fő drogbeteget fogadott naponta, így biztosítva
a betegek egyéni esetkezelését, a társadalomba való visszailleszkedését. 190 új kliens érkezett
az intézménybe.
- A Civil Ártalomcsökkentő Szociális Kontaktprogram az év 345 napján napi 3 vagy 4 órában
volt elérhető. 650 fő 5752 alkalommal kereste fel, akik közül 349 új kliens.
Ártalomcsökkentő célzattal kiadtunk 161.351 db tűt-fecskendőt, injectort és 129.131 db-ot
ártalmatlaníttattunk. 91 alkalommal egészségügyi intézménybe 27-szer rehabilitációs
intézménybe irányítottuk klienseinket. 52 esetben igényeltek konzultációt, tea beszélgetést
1914-szer. Ezek alatt az alkalmak alatt motiváljuk a klienseket egy magasabb küszöbű
szociális-, egészségügyi intézmények felé.
- A IX. kerületi Dzsumbujban 2011. július 31-ig hetente kétszer másfél órában tűt cseréltünk a
Hepatitis és HIV vírus terjedésének megfékezésére. 49765 db injectort - fecskendőt adtunk ki
és 1826-at gyűjtöttünk be. 264 alkalommal 70 kliensből 28 újonnan vette igénybe a
szolgáltatást.
- Drogszemetet gyűjtöttünk be és semmisítettünk meg IV., XIII., XV. kerület közterületeiről.
A program közben kapcsolatot létesítettünk az ott élőkkel, droghasználókkal, prostituáltakkal.
A területen dolgozó és a problémával kapcsolatba kerülő szakembereknek képzést tartottunk.
Problémafókuszú munkacsoportot hoztunk létre.
- A Kronodrog kiállítás eljutott a XIII. és XV. és IX. kerület több szociális- és egészségügyi,
kulturális intézményébe is. Így a XV. kerületi Egészségügyi Intézménybe, Drogoplex
Ambulanciára, a Civil Ártalomcsökkentő Szociális Kontaktprogramba, a József Attila
Művelődési Központba, Angyalföldi Ifjúsági Információs Tanácsadó Iroda életmód nap
rendezvényére és a Ferencvárosi Művelődési Központba).
- Eltereltük a drogjogi ügy miatt hozzánk fordulókat.
- Az egészség edukációs program keretében iskolákban tanköteles fiataloknak testi-, lelki
egészségfejlesztő programokat nyújtottunk drog szexualitás, ön- és társismeret témakörökben.
- Életmentő Pont elérhető volt a Civil Ártalomcsökkentő Szociális Kontaktprogramban.
- „DPA családprogramját” elindítottuk.
A működési költségek 32.894.000 ft-ja a: bérleti díjak kifizetését, a közüzemi-,
kommunikációs számlák, a szállítási, fuvarozási költségek kiegyenlítését, az
ártalomcsökkentő eszközök vásárlását, a szennyezettek megsemmisítését, az irodaszerek,
megbízási díjak költségeit jelenti, míg a személyi jellegű ráfordítások 12.252.000 ft-ja a
bérköltséget és azoknak a közterheit jelenti.
Budapest, 2012. május 31.
Dr. Csiszér Nóra
Drogprevenciós Alapítvány kuratóriumának elnöke
Záradék:
A felügyelőbizottság az alábbi dokumentumok tartalmát megvizsgálta és jóváhagyta, és
egyhangúlag elfogadta (a Drogprevenciós Alapítvány 2011. évi közhasznúsági tevékenységről
szóló tartalmi beszámolót, az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét a kettős könyvvitelt
vezető egyéb szervezetek részére és a közhasznú eredmény kimutatás a kettős könyvvitelt
vezető közhasznú szervezetek részére)
dr. Keresztes Attila
a Drogprevenciós Alapítvány felügyelő bizottságának elnöke
Budapest, 2012.május 31.
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