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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Az alapítvány céljaA magyarországi drogfogyasztás csökkentése a kereslet csökkentése révén.
Univerzális, célzott, javallott prevenciós tevékenység, elsősorban a gyermekek és az
ifjúság körében különféle interaktív módszerekkel történő, felvilágosító és tanácsadó
tevékenység.
A széles spektrumú drogprevenció közösségi üggyé tétele Budapest lakosságának
segítő szándékú mobilizálásával.
A gyermekekkel, fiatalokkal foglakozó szakemberek kompetenciáinak fejlesztése a
kémiai és viselkedéses addikciókkal kapcsolatban.
A drogprevencióval, szexualitással, önismerettel kapcsolatos felvilágosító kiadványok
kiadása, kiállítások-fórumok, rádió- és televízió műsorok szervezése, internetes
portálok kialakítása.
A fenti célok elérése érdekében szakemberek képzése.
Fix helyszínen, utcai munka során a droghasználók ártalmainak csökkentése a fertőző
betegségek (HIV, hepatitis, STD) terjedésének elkerülése- és kezelésbe irányítás
céljából.
Drogproblémával küzdők kezelése-terápiája, szociális és egészségügyi, ellátása,
reszocializációja.
Segítségnyújtás a droghasználók hozzátartozói számára.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
Az alapítvány tevékenységeaz egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység;
- a szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
-a tudományos tevékenység, kutatás;
- a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;

2.1. Szenvedélybetegségek prevenciója
Közhasznú tevékenység megnevezése:
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Drogprevenciós Alapítvány

Szenvedélybetegségek prevenciója

1.
az egészségmegőrzés
betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi
rehabilitációs tevékenység;
2.
a szociális tevékenység, családsegítés,
időskorúak gondozása;
3.
a tudományos tevékenység, kutatás;
4.
a
nevelés
és
oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
11. a hátrányos helyzetű csoportok
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-3társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
17. a rehabilitációs foglalkoztatás
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

gyermekek, fiatalok
1917

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Az ártalomcsökkentő programunkban a 903 fő keresett fel bennünket, akikből 588 fő új
kliensként regisztrált. 10.462 megjelenésünk 4446-tal volt több, mint az előző évben. Éves
szinten 112.049 db injectort tudtunk kiadni. 54.716 db injectort és fecskendőt gyűjtöttünk
vissza. Ezzel is megakadályozva a HIV, Hepatitis vírussal fertőzött veszélyes hulladékok
visszagyűjtését és megsemmisíttetését.
76 fő volt Metadon programban kezelve fókuszálva az egyéni esetkezelésükre,
reszocializációjukra.
A Család-rend- szer „Elég jó szülők, elég jó családok”… a család, mint erőforrás…”
programban pályázati időszak alatt 22 családot tudtunk fogadni (egy részükkel a kapcsolat,
már korábbra nyúlik vissza). A családokkal összesen 86 ülésben foglalkoztunk, (az egy
alkalmas konzultációtól a 10 ülésig terjedően) és szülői készségeket fejlesztő, a családi
rendszert erősítő komplex programot nyújtottunk a szenvedélyproblémákkal szembenéző
családok számára.
Rádióműsorunkat 2 hetente adtuk - interneten keresztül is fogható volt.
Megelőző –felvilágosító elterelésben havi 6-12 fő járt a Drogprevenciós Alapítványnál.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Vagyonelem
értéke

-

0
0

Összesen:

Felhasználás célja

-

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

-

Tárgyév

0
0

Összesen:

0
0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)
kuratóriumi elnök
felügyelő bizottsági tag
Összesen:

Drogprevenciós Alapítvány

Előző év

4300

Tárgyév

3720

5353
5164
9653
8884
Közhasznúsági melléklet
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6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Előző év

Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Tárgyév

33 084

47 357

21
21 634
7 000

61
30 696
6 000

0
4 429
46 232

0
10 661
45 691

12 252
46 232
-13 148

12 563
45 691
1 666

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem

Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X
X

40 221
-11 482
0.27

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

Drogprevenciós Alapítvány

X
X
X

0.00
1.00
0
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8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Drogprevenciós Alapítvány a szenvedélybetegségek univerzális-, célzott-, és javallott
prevenciója, a kezelés-ellátás, valamint a drogfogyasztással összefüggő fertőző betegségek
megelőzése, az ártalomcsökkentés területén tevékenykedik.
Az alapítvány küldetése
A Drogprevenciós Alapítvány 1994-ben a megalapításakor a hiteles, objektív tényeket
tartalmazó információnyújtásra helyezte a hangsúlyt. Így iskolákba járva primer prevenciós
foglakozásokat tartott diákok számára a viselkedéses-, és a legális és illegális kémiai
addikciók témakörében egyaránt.
Mivel tudtuk, hogy az elsődleges megelőzés nem elégséges azok számára, akik nem tudnak
és/vagy nem akarnak változtatni szerhasználati szokásukon, így 1995-ben megalakítottuk az
alacsonyküszöbű programunkat. Azok, akik nem kerestek fel bennünket, azok számára az
utcai munka volt az egyetlen üdvözítő módszer, így 1998-tól kijártunk a Dzsumbujba is.
Tevékenységünkkel nem csak a pszichoaktív szereket használó klienseknek akartunk
segíteni, hanem célul tűztük ki az ártalomcsökkentés filozófiájának és gyakorlatának
meghonosítását.
A drogprevenciós foglakozások és a tűcsere program működtetése közben szerzett
tapasztalataink folyamatosan hívták életre az összes többi project-ünket. Így bővült a biopszicho-szociális ellátásunk az ambuláns ellátással. Ötvöztük a konzultációt és a
szubsztitúciós kezelést. Ez azon az elven alapszik, hogy a klienseknek a gyógyszeres kezelés
mellett, a széleskörű problémáik feltárásában és a megrekedt élethelyzetük
előremozdításában egy szakavatott team képes segíteni.
15 fős stábunk a fix telephelyű ártalomcsökkentő program és a hálózatban működő utcai
munka mellett, az egészségfejlesztésben, a szexuális felvilágosításban a közművelődésben is
szerepet vállal. Így fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk fordulók kapják meg a számukra
legalkalmasabb ellátást, információt. Klienseink körét, így a droghasználók vagy az ő
hozzátartozójuk, diákok, szociális segítőik alkotják.
2001. óta közhasznú szervezetként működő alapítványunk tudja, hogy egy-egy alapítvány
önmagában nem érhet el minden érintettet és nem fedhet le minden területet sem működési
szinten, sem tevékenységével. A klienseink megfelelő ellátása miatt is fontosnak tartjuk a
szervezetek közötti gyakorlati együttműködést.
Programjaink
1994. Drog/busz/ program (mobil drogprevenciós, egészség edukációs program)
1995-től Civil Szociális Kontaktprogram (ártalomcsökkentő tűcsere program)
1999-2011. Dzsumbuj program (ártalomcsökkentő tűcsere program)
2000-től Szexuális felvilágosítás
2003-tól Megelőző-felvilágosító elterelés
2004-től Ön- és társismereti jellegű foglalkozások
Drogprevenciós Alapítvány
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-62006-tól Drogoplex Ambulancia működtetése (droghasználók komplex kezelése,
ellátása, Metadon program 2007-től)
2007-től KRONODROG c. prevenciós kiállítás
2009-től Szuterén című rádióműsor
2010-től Életmentő Pont
2010-től Tűvé tett (köz)terek program
2011-től Család-rend-szer program
Budapesten kívül vidékről is keresnek meg bennünket.
EredményeinkProgramjainkat a célcsoportok szükségletei hívják életre - működtetésük töretlen.
-

Az alacsonyküszöbű programban 1995-től - 2012. VII. hó végéig 639.197 db használt
fecskendőt gyűjtöttünk vissza a kliensektől. Ez népegészségügyi szempontból
felbecsülhetetlen érték mivel ezek az eszközök, így megsemmisítésre kerültek,
aminek következtében nem kerülnek közterületre. Nem fertőzhetnek meg Hepatitis
vírussal senkit. Az év 351 napján fogadjuk a betérőket. Az országban egyedülállóan
csak mi rendelkezünk defibrilátorral a tűcsere-szolgáltatók közül.

-

A Drogoplex Ambulancián 2006. óta fogadjuk a klienseinket és komplex módon a
medicinális elláálltás mellett egyéni esetkezeléssel-konzultációval segítjük a
társadalomba való visszatérésüket. 2012-ig 54033-szor kértek segítséget az
ambulancia munkatársaitól.

-

A Kronodrog Kiállítást mintegy 6.000 fő látta. A diákoknak komplex lelkiegészségfejlesztő programot kínálunk a drog-szex-ön és társismeret témakörökben.

-

2009. óta 2012. decemberéig két hetente rádióműsort adunk mentálhigiénés –
aktualitások jelleggel.

-

Család-rend-szer és tűvétett közterek mintaprogramként szolgálnak és szolgátak más
szolgáltatóknak.

Elismeréseink
2003-ban az Alapítvány Miniszteri elismerő oklevelet kapott.
2007-ben Veres Ilona koordinátor posthumus Elige vitam - díjat kapott
2012- ben Képviselőnk Dr. Csiszér Nóra Elige vitam - díjat kapott, Varga Mónika
koordinátor miniszteri dicséretet.

8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. TSZ-024/0-2012
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Drogprevenciós Alapítvány

TSZ-024/0-2012
Emberi Erőforrás Minisztérium

Közhasznúsági melléklet
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Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2012.06.01.-2012.12.31.
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

520
520
520
520
X

Dologi:

520

Felhalmozási:
Összesen:

0
520

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Emberi Erőforrás Minisztérium szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásának
működtetéséhez a 2012. évre a Nemzeti Rehabilitációs Szociális Hivatal által kezelt
pályázatra 2012-ben 520.000 ft-ot ítélt meg. A Magyar Államkincstár által folyósított
pályázati támogatás egy összegben került folyósításra. Az ártalomcsökkentő program a
főváros XIII. kerületében valósult meg. A pályázat keretében az alapműködéshez vásároltunk
25.950 db injectort. Ez az egyszer használatos holttér nélküli tű és fecskendők kiadásának
limitálásával 2,5 hónapra volt elegendő.
Az eszközök biztosításával a HIV, Hepatitis vírus terjedésének megelőzése, a kliensek
szociális hálóban tartása illetőleg motiváltság esetén magas küszöbű programokba irányítás a
cél.
Köszönjük a támogatást!

8.2.2. ASZ-032/0-2011
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Drogprevenciós Alapítvány

ASZ-032/0-2011
Emberi Erőforrás Minisztérium
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2012.01.01.-2012.12.31.

X

6000

Közhasznúsági melléklet
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Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:

6000
6000

-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

6000

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X
5005
995
0
6000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Emberi Erőforrás Minisztérium szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásaként
befogadta a Drogprevenciós Alapítvány pályázatát a 2012-2014. közötti évre. A Nemzeti
Rehabilitációs Szociális Hivatal által kezelt pályázatra 2012-ben 6.000.000 ft-ot ítéltek meg.
A Magyar Államkincstár által folyósított összeg 4 részben érkezett a számlánkra.
Személyi jellegű bérköltségre fizettünk 5005 ft-ot. 995.000 ft-t injectorra, telefonköltségre és
bérletidíjra.
A Drogprevenciós Alapítvány XIII. kerületben működő Civil Ártalomcsökkentő Szociális
Kontaktprogramja a 2012. évben az év 350 napján volt nyitva. Forráshiány miatt csak éves
szinten 112.049 db injectort tudtunk kiadni. (Ebbe a darabszámba a saját forrást, a
fejlesztéses pályázat 25.950 db és az 500 adomány tűt is beleértjük.) 54.716 db injectort és
fecskendőt gyűjtöttünk vissza. 903 esetünkből 234 volt nő, 669 férfi. Egyedülállóan a
működésünk 17. évében a 903 fő esetünkből 588 új kliens volt. 10.462 megjelenésünk 4446tal volt több, mint az előző évben. Ennek oka a korlátozás volt, amelyet kénytelenek voltuk
eszközölni, mert nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségi injector. 2012. év második
felétől csak a jelen finanszírozás és a fejlesztéses pályázat összege volt elérhető. Ezekből a
támogatási formákból Budapest második legnagyobb tűcseréje nem volt finanszírozható
kielégítően. A klienseinkkel 3729-szer verbális kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk, 1249
alkalommal interneteztek a hozzánk fordulók, 61-szer tudtunk ruhát osztani. 45 fő konzultált,
350-szer mostunk. Klienseink állapotát a szociális munkás, addiktológiai konzultáns kollégák
folyamatosan monitorozták és a szerhasználatukon változtatni akaró klienseket magasabb
küszöbű ellátásba irányították. Így például a Drogoplex Ambulanciára 11 alkalommal,
rehabilitációra 7-szer. 9 főhöz kellett mentőt hívnunk és / vagy elsősegélyben részesítenünk.
Itt sebek, pszichotikus állapotok voltak a háttérben. A szakmai munka rovására ment az a
rengeteg játszmahelyzet, amit az elégtelen tűmennyiség miatt a kliensekkel adódott.
Leleményesebbnél-leleményesebb módon szerettek volna több eszközt elvinni, amit nem
engedhettünk, lévén, hogy nem volt. Alapvetően a szerhasználatot tekintve nagyrészt
designer drogot használtak, aminek addiktív potenciálja miatt a napi 5-9 szúrás sem ritka. Ez
megsokszorozódott eszközöket igényel. A klienseink közül a legfiatalabb 14 éves, míg a
legidősebb az 55. életévét töltötte be. Leggyakrabban a 35-39 év közöttiek keresik fel
programunkat. Házi kutatásunkban 108 fővel vettünk fel kérdőívet, amely alapján az életkori
átlag: 32,3 év. A megkérdezettek stimuláns, ópiát és designer drogokat használnak. A
Drogprevenciós Alapítvány
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-9dizájneresek 25%-a megosztja a tűjét az ópiátosok 0%-a. Az eszközmegosztás esetében 37%uk osztotta meg a szerhasználati eszközeit. Míg az ópiátosok esetében ez 17, 2 % volt. A
szerhasználat kezdete 21,43 év. A kliensek 53%-ánál már 20 éves kor előtt megvolt a
rendszeres tűhasználat. 94, 4 %-uk budapesti vagy hajléktalan lakos. A hozzánk fordulók
leginkább a tűcsere, meleg-hideg ital folyadékpótlás céljából, kommunikáció, tanácsadás,
konzultáció, mosás, internet használat, szociális, testi-lelki-szerhasználati és egyéb
egészségügyi problémák, szűrés miatt kereste fel intézményünket.
Köszönjük a támogatást!

8.2.3.KAB-FF-11-D-930
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

KAB-FF-11-D-930
Emberi Erőforrás Minisztérium
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2011.07.01.-2012.06.30.

X

1750
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:

1750
1750

-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő

1750

vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X
0
760
990
1750

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Emberi Erőforrás Minisztérium a Drogprevenciós Alapítvány Drogoplex
Ambulanciájának a fejlesztésére 1. 750.000 ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Az
intézmény a XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi intézményéhez tartozik, ami a XV.
kerület Arany János u. 73. szám alatt van.
A pályázatból 990.000 ft-ot nyílászárók cseréjére, míg 760.000 ft-ot festésre, javításra.
Önerőben 195.000 ft-ot takarításra villanyszerelésre, járólapok fugázásra fordítottuk.
2012.06. hónapjában a szakemberek felmérték az ambulancia helyiségének aktuális állapotát.
Árajánlatokat adtak. (ld melléklet). Majd elindult a megvalósítás 2012.06.hó második
felében. Legyártották a nyílászáróblokkokat. A festők lefestették a mellékhelyiségeket,
csoportszobát, orvosi szobának a bontásmentes (ablak- ajtó blokkok kivétele) részét.
Drogprevenciós Alapítvány
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regisztrációs helyiség beázott és omló részét jelentette.
Behúzták a számítógép használatához szükséges új kábelt, rögzítették a feljött járólapokat,
újrafugázták azokat, ahol kellett.
Az ablakosok kibontották a régi fém egyrétegű rosszul szigetelő nyílászárókat, felfalazták az
orvosi szoba ajtaját. Ezek után behelyezték az új korszerű, műanyag, jó hő- és
hangszigetelésű, esztétikus nyílászáró-blokkokat. A festők pedig eltüntették a bontás
nyomait.
Az egykori fehér és sárga színek helyett jelenleg halvány barackszínű a csoportszoba,
pisztácia színű a metadon-osztó és halvány nap-sárga a többi helyiség.
Jelenleg egészséges (penészmentes) munkakörülmények között dolgozhatnak az ambulancia
munkatársai és esztétikus (beázás mentes) jó összhatású helyiségek fogadják az intézménybe
érkezőket.
Köszönjük a támogatást!

8.2.4.KAB-FF-11-A-925
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

KAB-FF-11-A-925
Emberi Erőforrás Minisztérium

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2011.07.01.-2012.06.30.

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X

3500
214
214
3500
X
0
214
0
3500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Emberi Erőforrás Minisztérium a Drogprevenciós Alapítvány 3. 500.000 ft vissza nem
térítendő támogatást nyújtott a DPA első lépcső programja CAT- Dzsumbuj programra.
A folyósítás 2012. 06. hónapban történt meg, de 2012-ban csak a fennmaradó 214.000 ft-ot
költöttünk el a támogatás terhére. Ennek oka, hogy a program folyamatos működtetése miatt
Drogprevenciós Alapítvány
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-112011.júliusától folyamatosan voltak kiadásaink, amelyeket az adott időszakban el is
költöttük.
A pályázati időszakban 3.500.000 ft pályázati összeget dologi kiadásokra fordítottuk. Így:
1400.000 ft-ot ártalomcsökkentő eszközre (51.000 db injectorra), 1.180.000 ft-ot megbízási,
szakértői díjra és oktatásra, 130.000 ft-ot kommunikációs költségre, 185.000 ft-ot
adminisztrációs kiadásra, élelmiszerre 40.000 ft, 470.000 ft-ot bérleti díjra és rezsi költségre.
Önerőre injectort vásároltunk 370.000 ft értékben és nagy értékű tárgyi eszközt
biztosítottunk.
Szakmai munkánk eredményei:
Az adott időszakban a tűcserében megjelentek2011-ben 3376 alkalom 476-705 közötti havi megjelenéssel.
2012-ben 4640 alkalom 612-884 közötti havi megjelenéssel.
A Drogprevenciós Alapítvány XIII. kerületben működő ártalomcsökkentő programjának
célcsoportját olyan a fővárosban élő, vagy az agglomerációból ide „feljáró”, leginkább 17 és
45 év közötti-többségében intravénás- droghasználók alkotják, akik jelenleg nem tudnak,
vagy még nem készek rá, hogy droghasználati szokásaikon változtassanak, vagy a
szerhasználattal felhagyjanak. A XIII. kerületi program alapmagját főként intravénás heroin,
metadon, MDPV, mefedron fogyasztók alkotják, míg a IX. kerületi Dzsumbujban az
intravénás amfetamin, mefedron és MDPV használat a domináns.
Az alapítvány ártalomcsökkentő tevékenységével fontos közegészségügyi feladatot (is) ellát.
Jelen pályázat elősegítette, hogy a 13 éves Dzsumbuj tűcsere működhessen 2011. júliusában
64 esetet rögzítettünk 248 tűt hoztak vissza és 1008-at vittek el.
A 16 éves fix tűcsereprogram a támogatási időszakban a program a piros betűs ünnepnapokat
kivéve mindennap elérhető volt hétfőtől- vasárnapig.
A pályázati időszakban havonta átlagosan 171 és 250 esetet regisztráltunk. 537 új kliens vette
igénybe a szolgáltatásainkat.
130.140 tűt és 3451 fecskendőt adtunk ki és 100.747 db-ot gyűjtöttünk vissza és
semmisítettünk meg.
2011. októberben volt a havi csúcs 20887 db a kiadott fecskendőket tekintve. Mivel a
finanszírozás a program végére érkezett meg nem volt annyi önereje az alapítványnak, hogy a
designer droghasználat miatt naponta többször szúró kliensek igényeit kielégítse önerőből,
ezért korlátozásokat kellett foganatosítani az eszközkiadásban.
A szolgáltatásokat tekintve elérhető volt a tűcsere, a tea- beszélgetés, konzultáció, szűrés,
mosás, telefonos információkérés, munka-álláskeresés, jogi tanácsadással, rehabilitációval és
egyéb egészségügyi problémákkal foglakozó intézmények elérhetőségéről-szolgáltatásairól
való tájékozódás. A legnépszerűbb szolgáltatásunk a tűcsere volt, amelyet 7039 alkalommal
vettek igénybe. A teára-beszélgetésre 2772 –alkalommal, míg. mosásra 305-ször volt
kereslet. 691-szer munka, családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás miatt interneteztek a
klienseink. Több embert kellett megtanítani a számítógép és internet kezelés módjára. Több
kliensünknek volt/van komolyabb olvasási-írási nehézsége.
11 alkalommal kellett mentőt hívni a kliensekre, mert az új szerek miatt paranoiávalkiszáradással küszködtek.
Drogprevenciós Alapítvány
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Ambulanciára 21 főt irányítottunk át. Ez a szolgáltatás közkedvelt, mivel kollégáink
dolgoznak itt és klienseink könnyebben keresnek fel ismerős arcokat-szakembereket. Ezáltal
az alacsonyküszöbű program az ártalomcsökkentő alaptevékenységén felül az egészségügyi
rendszerbe való beintegrálódásban is hatékonyan tud részt venni. Rehabilitációs intézmény
felől 11 –en érdeklődtek. Ezeknek a klienseknek a felvételiztetési lehetőségeket is
megajánlottuk Budapesten, hogy minél zökkenő-mentesebb legyen a bejutásuk. 13
alkalommal jogi és szociális ügyekben kértek útmutatást.Az egészségügyi intézmények felé
irányítás céljából hasznos volt, hogy speciális szakembertől (szakápoló) is segítette
munkánkat, így a kliensek Tőle hallották a teendőjüket.
Köszönjük a támogatást!

8.2.5.KAB-ME-11-B-3377
Támogatási program elnevezése:
KAB-ME-11-B-3377
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Emberi Erőforrás Minisztérium
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

2011.09.01.-2012.06.30.
1700
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

1692
1692
1700

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

1692
0
1692

X
0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Emberi Erőforrás Minisztérium a Drogprevenciós Alapítvány 1. 700.000 ft vissza nem
térítendő támogatást nyújtott a DPA családprogramra. A program címe: Család-rend- szer
„Elég jó szülők, elég jó családok”…a család, mint erőforrás…”
A szülői készségeket fejlesztő, a családi rendszert erősítő komplex program
szenvedélyproblémákkal szembenéző családok számára.

Drogprevenciós Alapítvány

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]
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kollégák. 2011-ben 8000 ft-ot költöttünk el, a fennmaradó 1.692.000 –ft-ot 2012-ben.
Bérleti díjra 70.000 ft-ot, adminisztrációra és kommunikációra 50.000- 50.000 ft-ot,
megbízásra-koordinációs díjra 1.440.000 ft-ot, élelmiszerre 90.000 ft-ot költöttünk. Tárgyi
eszközt biztosítottunk a szolgáltatás folyamatos működtetésére.
Pályázatunkban, egy, a családokat célzó, több helyszínen zajló, egymáshoz kapcsolódó
elemekből felépülő, (általános-, célzott-, és javallott) prevenciós programsorozatot
valósítottunk meg.
A programot, két olyan budapesti kerületben és vonzáskörzetében valósítottuk meg, ahol az
alapítvány szolgáltatásait működteti, így a kapcsolat és a segítség jelen pályázati időszakot
követően is elérhető a résztvevők számára. Ez a kerületek a XIII., a XV. és a IV. kerület.
A program elemei:
•
I. programelem: „Elég jó szülők, elég jó családok…, a család, mint erőforrás- fórum a
család és a szenvedélyproblémák kapcsolatáról, viszonyáról.
A fórumot két helyszínen, három alkalommal szerveztük meg, ez a programelem a projektet
megnyitó és lezáró eseményként is funkcionált.
A fórumon olyan családok, szülők, hozzátartozók, talpra állt szenvedélybetegek mutatkoztak
be beszéltek életükről, akik (különböző „családi szerepeikben”) megtapasztalták a
szenvedélyproblémákat, és ezekkel képesek voltak szembenézni, változni, és jelenleg ennek a
változásnak különböző szakaszaiban tartanak.
Az érintettek mellett, olyan szakembereket (addiktológus, pszichológus - családterapeuta,
lelkész, családgondozó, szociológus, pedagógus) szólaltattunk meg, akik munkájuk során
kerülnek kapcsolatba, drogproblémákkal küzdőkkel és családtagjaikkal.
A fórumon gondolatébresztőként, a (Pusztaházi Ilona: Más világ válasz? - válassz! (2003.) c.
filmből részleteket vetítettünk
A programelem elsődleges célcsoportja:
A fent említett kerületekben élő lakosság, családok.
A program másodlagos célcsoportja:
Olyan szakemberek, akik munkájuk során kapcsolatba kerülnek szenvedély problémákkal
(ezen belül kábítószer) küzdő egyénekkel és családokkal, így; egészségügy, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az oktatás területén dolgozók és az egyházak képviselői.
A fenti szakemberek bevonásának indoka a multiplikáló hatás; rajtuk keresztül közvetett és
közvetlen módon a velük kapcsolatban álló (problémás) családokat is elérhetjük.(Aktuálisan
hírt adnak programról a velük kapcsolatban állóknak, illetve tudják, hogy létezik ez a
szemlélet és ez a lehetőség, és később hozzánk irányítják a családokat).
A programról hírt adunk a helyi médiában (Helyi Témában és a Hírnök újságban, internetes
sajtóban)
A programelem helyszínei és időpontjai:
1.
helyszín. XIII. kerület Angyalföldi Ifjúsági Ház
1138 Budapest Dagály utca 15/A
A programot két alkalommal;
nyitó fórum időpontja: 2012.január 23. 10.00- 13. 00 óra.
2.
helyszín. XV. kerület Újpalotai Közösségi Ház
nyitó fórum időpontja: 2012. január 30. 10.00- 13. 00 óra
Drogprevenciós Alapítvány
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A komplex záró fórumra: 2012.június 25.-én, 10.00-13.00. óra között került sor.
helyszíne: XV. kerület Újpalotai Közösségi Ház (Budapest, Zsókavár utca 15.) volt.
A
helyszíneket mindkét esetben díjmentesen (ill. jelképes összegért) bocsátotta
rendelkezésünkre a XIII. kerületi Önkormányzat által működtetett Közszolgálati Zrt. és a XV.
kerületi Önkormányzat, amiért ez úton is köszönetet mondunk!
II. programelem: Családi konzultációs lehetőség
A pályázat időszaka alatt, családi konzultációs lehetőség biztosítása
szenvedélybetegek és családtagjaik számára, nyitva tartási időn túl, két helyszínen, kétheti
rendszerességgel. Szükség esetén családterápiába való továbbirányítási lehetőség biztosítása.
Mivel a program során kiderült, hogy a kliensek részéről igény van a családi konzultációra,
de a csoportos formát, az időpont kötöttsége miatt nem, vagy csak nehezen tudnák
megoldani, ezért- ahogy azt már az előző programmódosításkor is jeleztük- a csoport helyett
a családi konzultációs formát részesítették előnybe, így ezek számát emeltük.
A pályázati időszak alatt 22 családot tudtunk fogadni (egy részükkel a kapcsolat, már
korábbra nyúlik vissza). A családokkal összesen 86 ülésben foglalkoztunk, (az egy alkalmas
konzultációtól a 10 ülésig terjedően). (Az eseteket dokumentáltuk)
1. helyszín. XV. kerületi Egészségügyi Intézmény Drogoplex Ambulancia (1152 Budapest,
Arany J. u. 73.)
2. helyszín. Drogprevenciós Alapítvány (1136 Budapest, Hollán E. u. 40.)
III. programelem: A fórumok alkalmával azt a visszajelzést kaptuk, hogy a (drog- és más
szenvedélyproblémákkal küzdő) családokkal (is) foglalkozó védőnőknek nagy szüksége van
az addiktológiai jellegű továbbképzésre, konzultációra, ezért a IV. XIII. és a XV. kerületi
védőnők számára egy- egy alkalmas képzést tartottunk, melynek során több témát is
érintettünk;
(a drogszcéna változásai, az új pszichoaktív szerek, dizájner drogok, a Btk. és más
jogszabályi változások, kábítószer a családban, mit tehet a védőnő, konkrét esetek
megbeszélése, hová fordulhat a szülő, a család, a védőnő segítségért?).
A programot a három kerület védőnői számára egy-egy alkalommal 4 órában, négy fő
előadóval valósítottuk meg.
Mivel ezt a programelemet módosításként, (2012. május 15.-én) terveztük be, így már nem
volt arra idő, hogy az érintett három kerületben, minden (területen) dolgozó védőnőt
bevonjunk a programba, pedig a visszajelzések alapján erre lenne igényük. Így elsősorban az
iskolákban dolgozó ifjúsági védőnők vettek részt a képzésen. A program során megerősítést
nyert, hogy a védőnők (és elmondásuk szerint a családorvosok) mind az alap, mind pedig a
továbbképzések során sem jutnak megfelelő információhoz az addiktológia területére
vonatkozóan, miközben pedig munkájuk során közvetlen, vagy közvetett módon, de egyre
többet találkoznak ilyen problémákkal. Mindezért a program folytatásaként, hosszabb távú
együttműködést tervezünk.
IV. programelem: A Fórumokat összefoglaló kisfilm készítése, bemutatása a záró fórum
alkalmával.
A film segítségével egyrészt, nyomon követhetjük „két felépülő függő” –akik maguk is
szülők- életútját, megismerkedhetünk gondolataikkal érzéseikkel, másrészt, összefoglalja a
nyitó fórumokon elhangzó gondolatokat, hozzászólásokat, ezen keresztül segít
megismertetni, népszerűsíteni a rendszerelméletű családterápiás gondolkodást. A film anyaga
Drogprevenciós Alapítvány
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-15a jövőben, közvetett, multiplikáló módon oktatási, ismeretterjesztési célokat is szolgál.(a film
technikai okok miatt nem tölthető fel)
V. programelem: Tájékoztató szórólap készítése. (lásd a mellékletben)
Mivel a program során megerősítést nyert, hogy a gyermek ás ifjúsági korosztály
addiktológiai ellátása terén szűk volumenű és esetleges az ellátási kapacitás, ezért- a pályázati
program plusz elemeként- szorosabbra fűztük együttműködésünket a Vadaskert
Alapítvánnyal. (A Vadaskert és mi is egyre gyakrabban találkozunk az ebbe a korosztályba
tartozó komorbid diagnózisú kliensekkel kliensek. (lásd a jelenléti íveket)
Média megjelenések: (XIII. ker. Hírnök Újság, XV. ker. weboldala, Helyi Théma, NDI-SZIP
portál, az eseményről készült film (Lásd a felcsatolt mellékletben).
Köszönjük a támogatást!

8.2.6.KAB-ME-11-C-1476
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

KAB-ME-11-C-1476
Emberi Erőforrás Minisztérium
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

2011.09.01.-2012.06.30.
1000
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:

824
824

-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

1000
X
0

Dologi:

674

Felhalmozási:
Összesen:

150
824

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Emberi Erőforrás Minisztérium a Drogprevenciós Alapítvány 1. 000.000 ft vissza nem
térítendő támogatást nyújtott a Kronodrog tour pályázatra.
A folyósítás 2012. 05. 29-én történt meg, de a szakmai munkát folyamatosan végezték a
kollégák. 2011-ben 176.000 ft-ot költöttünk el a pályázat terhére a fennmaradó 824.000 ft- ot
2012-ben.
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-1690.000 ft-ot, adminisztrációra, 50.000 - 50.000 ft-ot, kommunikációra, élelmiszerre, 100.000
ft-ot szállításra, 200.000 ft-ot számlás tiszteletdíjra költöttünk.
Felhalmozási kiadás: 1 db laptop beszerzése 1x 80.000 Ft summ: 80.000 Ft 1 db állvány
15.000 ft, 1 db vetítővászon 25.000 Ft, flipchart 30.000 Ft a programokon (projector mellé) l
foglakozások megtartásához szükségesek az eszközök. Egyéb beszerzés, szolgáltatás: 4 db
táblatartó fémlábgyártása a hiányos elemek műanyag pótlása 20.000x 4 db summ: 80.000 ft
Egyéb beszerzés, szolgáltatás4 db IKEA asztallap vásárlása, ami a tablók felületét adja
10.000x4 : summ 40.000 Egyéb beszerzés, szolgáltatás: 4 db tabló lefóliázása-nyomdai
munkálatok 4x60.000 Ft summ 240.000 ft
Önerőnek 60.000 ft programkoordinálási díjat és tárgyi eszközt biztosítottunk.
A tárlat 2011. VII.01-2012. VI. 30. között volt látható.
1-2. A XV. kerületi Egészségügyi Szakszolgálat 2 alkalommal
3. Drogoplex Ambulancia
4. CAT (Civil Ártalomcsökkentő Szociális Kontaktprogram)
5.FECSKE (Ferencvárosi Családsegítő Központ)
6. FKMK (Ferencvárosi Művelődési Központ)
A kérdésbörzén a lakosok a kérddései általában: a drogokkal, totális primer prevencióval,
ártalomcsökkentéssel, szexualitással, drog-joggal, egészségfejlesztés, drogkarrierrel, HIV,
Hepatitis, STD, TBC-vel kapcsolatosak voltak.
Tematikus napok konklúziói:
1XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye (Rákos Úti Szakrendelő)
A Drogprevenciós Alapítvány a Kronodrog kiállítás információs tablói mellett két
munkatárssal, Móra Gabriellával és Sipos Zoltánnal képviseltette magát az Egészségnapon.
Az eseményre prevenciós szóróanyaggal is készültünk, a Drogprevenciós Alapítvány illetve
más együttműködő szervezetek (Iránytű Ifjúsági Iroda, MUFTI) kiadványait helyeztük ki az
asztalunkra, ezekből az érdeklődők el is vihettek magukkal. Témájukat tekintve ezek a
kiadványok elsősorban a drogfogyasztást, szexualitást, fertőző betegségeket, a lehetséges
kezelőhelyeket és kezelőformákat járták körbe.
A kiállítást megfigyelésünk szerint 28 fő tekintette meg, zömében középkorú vagy idősebb
érdeklődők voltak. Közülük egy ember tett fel kérdéseket a drogokkal kapcsolatban. Egy főt
számoltunk, aki nem tekintette meg a kiállítást, de kérdéseket intézett hozzánk. A kérdések
általában arra vonatkoztak, hogy hogyan lehet felismerni, ha egy fiatal drogozik, és mit lehet
abban az esetben tenni. Szóróanyagot 7 érdeklődő vitt magával.
2: XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye (Rákos úti Szakrendelő)
Kiállításunk és standunk a rendelő második emeletén, a közlekedőfolyosón kapott helyet.
A kiállítást megfigyelésünk szerint 36 fő tekintette meg, zömében középkörú vagy idősebb
érdeklődők voltak. Több érdeklődő is az Alapítvány tevékenységére volt kíváncsi. Egy
idősebb hölgy iskolában tanító fiának ajánlaná figyelmébe a DPA prevenciós foglalkozásait
és a kiállítást, ehhez kért elérhetőségeket. A kérdések általában arra vonatkoztak, hogy
hogyan lehet felismerni, ha egy fiatal drogozik és mit lehet abban az esetben tenni. Több
nagyszülő is unokájának vitt szóróanyagot.
Összességében elmondható, hogy élénk érdeklődés volt a kiállítás anyaga iránt, azonban
megjegyzendő az is, hogy zömében idősebb korosztály képviseltette magát, a kockázatoknak
nagyobb arányban kitett fiatalok csak elvétve jelentek meg.
Drogprevenciós Alapítvány
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-173.-4. Drogoplexben, CAT-ban a kliensek és hozzátartozóik és nevelőik kérdéseinek
fókuszában a designer és herbál drogok, Metadon, függőség állt. A pszichotikus állapotok és
kezelésük áll. A szakemberekében az intézményi keretek és korlátok, míg az érintettekében a
lehetőségek. Az eltereltek a marihuana és a számítógép, szexualitás, TV táblát olvasták
szívesen.
5. Ferencvárosi Gyermekjóléti Központ (FECSKE)
A ferencvárosi Gyermekjóléti Központ feladata a kerületben lakó családokban nevelkedő
gyermekek veszélyeztetésének megszüntetése, és kapcsolattartás azoknak a gyermekeknek
szüleivel, akik átmeneti intézeti nevelésben, vagy nevelőszülőknél élnek. A veszélyeztetés
formái különbözőek lehetnek: bántalmazás, elhanyagolás, és fizikai, lelki, szellemi fejlődését
akadályozó bármilyen tényező. A veszélyeztetés és az átmeneti nevelésbe kerülés okai között
nem elenyésző számban szerepel a szülők, illetve a gyermekek droghasználata.
A Gyermekjóléti Központnak – a bekövetkezett bajok elhárítása mellett – nem
elhanyagolható mértékű szerepe van a megelőzésben is. A Gyermekjóléti Központ előterében
és az interjú szobákban kihelyezett táblák a felvilágosítást, a friss információk átadását
szolgálják, bemutatják a függőségek sokféleségét, kialakulását, veszélyeit és a magyarországi
(családi) érintettséget. A tavalyi évi statisztikák szerint a Gyermekjóléti Központot naponta
10 család keresi fel, ez családonként 1-5 főt jelent, az idei évben látogatottságunk
előreláthatólag nem tér el a tavalyitól, ez azt jelenti, hogy naponta potenciálisan 20-30 felnőtt
és olvasni tudó gyermek találkozik a Kronodrog táblák tartalmával.
A legnagyobb érdeklődés a következő témákkal kapcsolatban volt:
Cigaretta: a serdülőkorú gyermekek és a szülők egyaránt az érintettek között vannak. A
fiatalok elmondása szerint elsősorban a kortárscsoport hatására használnak rendszeresen
cigarettát. Jellemző mindkét korosztályra, hogy a dohányzás káros következményeivel vagy
nincsenek tisztában, vagy lebecsülik azt.
Számítógép: jellemző, hogy az ezzel kapcsolatos információkra a családgondozók és a szülők
hívják fel a tizenévesek figyelmét, akik csak ritkán mérik fel a számítógép-használat káros
következményeit. Gyakori, hogy késő éjszaka és tanulás vagy sport helyett is a számítógép
előtt ülve töltik a fiatalok az idejüket. Saját elmondásuk szerint, a személyes találkozás
helyett gyakran a közösségi oldal jelenti számukra a kortárskapcsolat megjelenési formáját.
Alkohol: a tizenéves gondozottak saját elmondásuk szerint a hétvégi bulik alkalmával
fogyasztanak nagyobb mennyiségű alkoholt. A szülők előtt ezt titkolják, mivel jellemzően
még azokban a családokban is konfliktust váltana ki, ahol a szülők alkoholfogyasztása is
megjelenik.
Dizájner drogok: nagyon kevés információval rendelkeznek mind a szülők, mind a gyerekek,
annak ellenére, hogy a IX. kerületben magas a dizájner droghasználók és a drogkereskedők
aránya, különösen a fiatal felnőttek körében. Klienskörünkben több olyan családot
gondozunk, amelyben függő személlyel él együtt kiskorú családtag. Ők a legtöbb esetben
idősebb testvért vagy szülőt jelentenek.
Koffein: a szülők jelentős része rendszeres kávéfogyasztó. A fiatalok körében nem jellemző a
rendszeres használat, egyetlen tizenéves fiú számolt be arról, hogy reggel az édesanyjával
együtt kávéznak. Élénkítő hatása és szociális szerepe miatt fogyasztják, utóbbi a családi,
baráti beszélgetéseket jelenti. Káros következményeivel többnyire nincsenek tisztában,
annak ellenére, hogy a szív- és érrendszeri problémák gyakoriak a felnőtt klienseink körében.
Barbiturátok: a nyugtató, altató hatású gyógyszerek sok család életében jelen vannak.
Többnyire az anyák szednek valamilyen orvos által előírt készítményt, többnyire Rivotrilt,
melyet átmeneti hangulatzavar, enyhébb depresszió vagy alvászavar esetén is felír a
Drogprevenciós Alapítvány
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-18szakorvos, pszichoterápia nélkül. Előfordul a visszaélésszerű használat és az együttes
alkoholfogyasztás, melyek súlyos veszélyeztető tényezők a gyermekek gondozása során.
A gyerekek körében Ritalin szedésével találkozunk, melyet magatartászavar és hiperaktív
problémák esetén szintén szakorvos ír elő.
A családok figyelmét fel kell hívni a tábla tartalmára, mivel a barbiturát kifejezést csak
kevesen ismerik.
6. Ferencvárosi Művelődési Központ
AHIV világnap köré szerveződött programsorozat része lett a Kronodrog kiállítás, ahol 2
kolléga várta az érdeklődők szerekkel kapcsolatos kérdéseit. A szoros program miatt a
nézelődők száma jóval magasabb volt a kérdezőkénél.
A IX. kerületből számos iskola diákjai nézték meg a tablókat és kérdezték az aktuális
designerekről-JWH, metilon, mefedron hatásmechanizmusáról.
A kiállításon való részvétel a tablókon való információk befogadása önkéntes, így az
élménye, hatásfoka is intenzívebb, nagyobb elmélyülésnek ad teret.
Tematikánk a tárlatot tekintve a viselkedéses addikcióknak és a pszichoaktív szereknek
megfelelten tematizált 16+ 1 magyarázó tablót jelent.
alkohol 1990, cigaretta 1991, szerves oldószerek 1992, barbiturátok 1993, amfetamin 1994,
heroin 1995, lsd 1996, kender 1997, methadon 1999, koffein 1999, xtc 2000, kokain 2001,
számítógép 2002 , szex 2003, televízió 2004, munka 2005, játék 2006, herbal drogok 2009,
designer drogok 2010, Kronodrog kezdőtábla
A tablókon található támpontok:
1. drogalitás, 2. tudatmódosítás, 3. pénz, 4. statisztika, 5. DPA (Drogprevenciós Alapítvány),
6. film, 7. könyv, 8. kérdés, 9. függőség, 10. tudomány, 11. NGO, 12. egészségügy, 13.
média, 14. törvény, 15. táblázat, 16. rendőrség, 17. túladagolás, 18. tanulmány, 19.
érdekesség, 20. történelem, 21. intézmény
A kiállítás, fórum járulékos témái-az alábbi témák mezsgyéjén
Addikciók: (viselkedéses, kémiai)
Pszichoaktív anyagok – csoportosítása - hatásmechanizmus,
Droghasználat kialakulása
Kockázati tényezők
Szerválasztás, szerváltás
Droghasználat módjai
Következmények (szociális, eü., jogi, anyagi, egészségügyi, pszichikai)
Függőség és következményei
Jogi vonatkozások
Kriminalitás
Kimeneti lehetőségek /segítségnyújtás (terápia, rehabilitáció)
A nemiség-szexualitás,
Érzelem – érzés – vágy
Testi –lelki érettség - fejlődés
Testi-, lelki egészségének fejlesztése
Drogprevenciós Alapítvány
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Ön-, társismeret, kompetenciahatárok
Életciklusok, - feladatok, copyngok elsajátítása,)
Kapcsolati hálók működése-aktivizálása
Az életkori sajátságok, fejlődéspszichológia
Erikson-i pszichoszociális fejlődési stádiumok
A pedagógus joga/kötelezettsége, kompetenciahatára
Családi szerepek, diszfunkcionális család
Kortárshatások
Intézményi fogódzók köréve
A kimenetekre
A kapcsolati hálók aktivizálására-a segítségnyújtásra.
A kiállítás célja a tudatformálás, amely más- más szinteken valósult meg a különböző
célcsoportnál:
A Civil Ártalomcsökkentő Szociális Kontaktprogramban és a Drogoplex Ambulancián a
számítógép, dohányzás, tv, koffein, designer, metadon, herbál tábla volt a legnépszerűbb. A
droghasználók között a metadon, amfetamin, barbiturát, alkohol, heroin tábla kiállítása állt a
prioritásban. Lévén, hogy használók ezeket a pszichoaktív szereket alkalmazták. 17-55 éves
korosztály látta a kiállítást.
Az ambulancián néhány hozzátartozó és főként még alkohol, gyógyszerfüggők, depresszióval
küszködők látták a kiállítást. Az ő életkoruk: 20-65 éves kor között volt.
A XV. kerületi SZTK-ban a lakosság teljes rétege érintődik. Szülők-nagyszülők.
Unalomból a várakozás közepette olvasták a táblákat.
JAMK-ban és a Civil napon, SZTK-ban a 15-70 éves korúak látták a kiállítást. Ők az új
nemzedék szerhasználata után és a kezelések mikéntjéről érdeklődtek.
Köszönjük a támogatást a DPA munkatársai, kliensei, szülők-nevelők hozzátartozók
nevében!

8.2.7.KAB-FF-12-7918
Támogatási program elnevezése:
KAB-FF-12-7918
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Emberi Erőforrás Minisztérium
központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás időtartama:

más gazdálkodó
2012.08.01.-2013.05.15.

Támogatás összege (1000HUF)

Drogprevenciós Alapítvány

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

1000
1000

-tárgyévben felhasznált összeg:

1000
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-20Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő

0

vissza nem térítendő
Személyi:

X
0

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

1000
0
0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Emberi Erőforrás Minisztérium a Drogprevenciós Alapítvány 1. 000.000 ft vissza nem
térítendő támogatást ítélt meg a DPA Drogoplex Ambulancia felépülési –reszocializációs
pályázatra.
A Drogprevenciós Alapítvány komplex ellátási láncában igen fontos láncszem az ambulancia
és abban a Metadon program.(Az ellátási láncunk elemei: az utcai munka, az
alacsonyküszöbű ártalomcsökkentő tűcsere program, ambuláns ellátás és Metadon kezelés,
bennfekvéses méregtelenítő program /Péterfy S u. Kh. Krízisintervenciós Osztály/,
rehabilitációs intézetbe irányítás). Programunk arra is lehetőséget nyújt, hogy a tűcserébe
járó, HCV fertőzött, a droghasználat elhagyására motivált klienseknek a Metadon programba
való belépéssel, lehetőséget kínáljunk arra, hogy hepatológiai problémájuk miatt kezelésben
(pl.:Interferon) vehessenek részt.
A folyósítás 2013. 05. 25-ig nem történt meg, de a szakmai munkát 2006. júniusa óta
folyamatosan kell végeznünk. 2012-ben is ez történt. Metadont kértünk ebből a pályázatból
57 kliensünknek. 2012-ben 1.000.000 ft-ot költöttünk el a pályázat terhére. Önerőnek szintén
Metadont vettünk.
1.000.000 ft 2 hónapra és 2 hétre legyen elegendő Metadon a kliensek ópiát helyettesítő szere
kb. 55 – 60 kliensnek. A metadon az elsődleges motiváció arra, hogy a kliensek segítséget
kérjenek és elindulhasson a reszocializációjuk. 20.000 tbl 20mg-s Metadon EP 200 DB/
doboz kiszerelésben 1 tbl 50 ft summ- 1.000.000 ft.
Önerő Tárgyi eszköz 500.000 ft alatti fogyóeszköz kifizetése- 1, hónapra és 1 hétre elegendő
20 mg-s 10.000 db Metadon vásárlása és multifunkcionális készülék biztosítása a
szolgáltatás zavartalan ellátáshoz.
Köszönjük a támogatást a DPA munkatársai, kliensei, szülők- hozzátartozók nevében!

8.2.8.KAB-ME-12-7919
Támogatási program elnevezése:
KAB-ME-12-7919
Támogató megnevezése:

Drogprevenciós Alapítvány
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Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2012.08.01.-2013.06.30.
500
350
350

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő

0

vissza nem térítendő
Személyi:

X
0

Dologi:

150

Felhalmozási:
Összesen:

0
150

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Emberi Erőforrás Minisztérium a Drogprevenciós Alapítvány 500.000 ft vissza nem
térítendő támogatást ítélt meg a KAB-ME12-7919 pályázatra, amelynek az utalása
2013.05.25-ig nem érkezett meg.
A pályázat célja:
1.A XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézmény
célcsoport-lakosság széles rétege
2.XV. kerületi Czabán Samu Iskolában rendezett egészségnapon-egészségfesztiválon
célcsoport-lakosság széles rétege szülők – hozzátartozók – szakemberek - pedagógusok
3.XV. kerületi Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodájában
tematikus nap
4.IX. kerületi (Ferencvárosi Művelődési Központ)
tematikus nap célcsoport-lakosság széles rétege szülők – hozzátartozók – szakemberek –
Minden a helyszínen hosszabb ideig tartó tematikus bemutatót tervezütünk, ennek
megfelelően a különböző alkalmakkor más-más célcsoportot terveztünk megszólítani,
amelyek a következőek:
- Középiskolás korosztályba tartozók
- Szülők, hozzátartozók
- Szakemberek (szociális-, egészségügyi-, ifjúságvédelmi-, területen dolgozók, pedagógusok
stb.)
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-22Az összes helyszínen, minden alkalommal egyéni „tárlatvezetéssel” tekinthető meg a kiállítás
anyaga. A tárlatvezetést a Drogprevenciós Alapítvány munkatársai tartják, akik kezelésben és
harmadlagos prevencióban dolgoznak, így konkrét szakmai tapasztalataik vannak.
A célcsoport szükségleteit tekintve homogén a tekintetben, hogy valid információkra van
szükségük. Eltérő azonban a meglévő tudás mértéke-milyensége. A fiatalok tájékozottabbak,
de kortárscsoportjuk domináns nézetei szerint eltérő a hozzáállásuk a kérdéshez, így az ő
szemléletüket az egészségfejlesztés irányába kell terelni. Mások a címkézés és a kirekesztés
miatt kerülnek a fókuszba. A hozzátartozók megelőzés, felismerés, önsegítés témakörében
szeretnének információkhoz-segítő helyek listájához- jutni. A szakemberek információt,
kompetencia határokat érintő kérdésekre keresnek a választ.
Köszönjük a támogatás megítélését a DPA munkatársai, kliensei, szülők- hozzátartozók
nevében!

8.2.9.KAB-KEF-11-C-2518
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

KAB-KEF-11-C-2518
XIII. kerületi Önkormányzat révén
(Emberi Erőforrás Minisztérium)
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

Támogatás időtartama:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

más gazdálkodó
2011.09.01.-2012.05.30.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

(X)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

1000
981
0
1000
X
0
981
0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Emberi Erőforrás Minisztérium pályázatán a Budapest Főváros XIII. kerületi
Önkormányzata pályázott a programra, amelyet a Drogprevenciós Alapítvány hajtott végre.
A pályázati összeg 1.000.000 ft vissza nem térítendő támogatást jelentett.

Drogprevenciós Alapítvány

Közhasznúsági melléklet
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-2365.000 ft veszélyes hulladékártalmatlanításra, 40.000 ft-ot kommunikációra, 682.000 ft-ot
szakértői díjra, oktatásra, megbízási díjra. 213.000 ft-ot a program megvalósításhoz
szükséges 112.000 ft önerőből 56.000 ft élelmiszer, adminisztrációs költségre.
Az együttműködés fő célja: A a drogfogyasztással összefüggő fertőző betegségek
prevenciója. A droghasználatból származó egyéni és közösségi ártalmak csökkentése. Bp.
XIII. kerületében a köztereken eldobált (főként iv.) droghasználatból származó,
közegészségügyi szempontból veszélyes hulladék szakszerű begyűjtése.
A program hatókörének és hatékonyságának javítása (lehetőleg az egész kerületet lefedje),
megakadályozva ezzel a fertőző betegségek (, HIV. HCV.) terjedést.
További célok: kezelésbe még nem került, rejtőzködő droghasználó csoportok felkutatása,
kontaktusteremtés, valamint egészségügyi és/vagy szociális ellátásokba irányítása.
Megkereső munka (droghasználó) prostituáltak körében 1 (új programelem!)
Kapcsolatfelvétel a Duna Plázában csellengő, veszélyeztetett fiatalokkal2 (új programelem!)
A kerületi ellátó rendszer-ezen keresztül a droghasználók, hozzátartozóik, valamint az egész
lakosság- jobb informálása a drogprobléma kezelése-ellátása lehetőségeiről.
Alacsonyküszöbű szolgáltatási network kialakítása és működtetése.
A program, szolgáltatás hatása:
Budapest XIII. kerületében a megvalósítási időszakban a közterületeken eldobált,
droghasználatból származó veszélyes hulladék begyűjtésének hatékonysága nő,
Az ezzel kapcsolatos fertőzésveszély csökken
a nehezen elérhető, ellátatlan droghasználó és prostituált populációval, valamint a „csellengő
Fiatalokkal” való kontaktus felvételek száma nő,
Erősödik az együttműködés a programban résztvevő szervezetek között,
Az alacsony küszöbű szolgáltatások több kliens tudnak elérni és hosszabb távon, az ellátási
piramis más intézményei felé irányítani, (A Drogprevenciós Alapítvány által nyújtott
szolgáltatások, ellátási formák erre alkalmasak.)
Köszönjük a támogatás megítélését a DPA munkatársai, kliensei, a XIII. kerület lakosai
nevében

8.2.10.KAB-ELT-11-39
Támogatási program elnevezése:
KAB-ELT-11-39
Támogató megnevezése:

Nemzeti Családügyi Szociális Intézet révén

1

Ennek az új elemnek a bevezetését az indokolta, hogy a tűcserébe járó kliensek közül is többen prostitúcióból szerzik meg
a pénzt az anyagra, valamint a Nyugati aluljáróban dolgozó prostituáltak közül néhánynak már volt kapcsolata a
programmal, de többen közülük, nem jutnak el a tűcserébe, mert a futtatók, „vigyázók”, nem engedik el őket. Ezeket a
klienseket a Nyugati téri aluljáróban hatékonyabban el lehet érni. Ezt a munkát a Félúton Alapítvánnyal közösen végezzük.
2
A programelem bevezetése azért vált szükségessé, mert a Duna Pláza biztonsági szolgálatának (Atalian Global Services
Hungary Zrt.) szolgálatvezetőjétől, Homoki Gábortól, azt az információt kaptuk, hogy a pláza területén (wc. parkoló) és
környékén is találnak fecskendőket és kapcsolatba kerülnek droghasználókkal. A helyszínt felmértük és egyeztettünk a
biztonsági szolgálat őreivel, és Német Mónika rendőr. főhadnaggyal, a Duna Pláza Bűnmegelőzési Iroda munkatársával,
hogy a Drogprevenciós Alapítvány munkatársai a pályázat futamideje alatt öt alkalommal jelen lesznek a plázában a
„csellngő fiatalokkal” és droghasználókkal való kapcsolatfelvétel céljából.

Drogprevenciós Alapítvány
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-24Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

(Emberi Erőforrás Minisztérium)
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2012.01.01.-2012.12.31.

(X)
X

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

880
328

-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:

880
880

visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

0
880
0
880

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Emberi Erőforrás Minisztérium által kiírt Nemzeti Családügyi Szociálpolitikai Intézet
pályázatán a KAB-ELT-11-39 pályázat keretében megelőző-felvilágosító szolgáltatást
végzett. 880.000 ft vissza nem térítendő támogatás
4 alkalommal érkezett utalás. 2012-re ebből 328.000 ft, a fennmaradó 552.000 ft 2011. után
járó kifizetés volt.
Összesen 254 alkalommal vették igénybe ezt a szolgáltatást. Ez havonta 6-14 esetet jelentett.
Az elterelésre vonatkozó jogi szabályokat, a Büntető Törvénykönyv (Btk.). 283. §-a, és az
(55/2003. (IX. 4) rendelettel módosított 26/2003. (V. 16.) ESZCSM-GYISM együttes
rendelete tartalmazza. A Btk. 283. §-a határozza meg azokat az eseteket amikor, nem
büntethető, az a kábítószer-élvező személy (a továbbiakban: érintett személy), aki a
büntetőeljárás során vállalja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget
gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban, vagy megelőzőfelvilágosító szolgáltatáson vesz részt. Feltéve, hogy az első fokú ítélet meghozataláig
okirattal igazolja, hogy (legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító
kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más) ellátásban részesült, vagy megelőzőfelvilágosító szolgáltatáson vett részt.
Az elterelés tehát, a büntetés elkerülésének lehetőségét jelenti. Az elterelésnek három formája
van, az hogy az érintett személyek közül ki melyikben vehet részt a droghasználat és a
droghasználat mellett fennálló, vagy azzal összefüggésben megjelenő (pszichés- és mentális)
problémák súlyosságától függ. Így a drogfüggő vagy problémás droghasználó kábítószerfüggőséget gyógyító kezelésben, vagy kábítószer-használatot kezelő más ellátásban, a kevés
pszichoszociális problémával jellemezhető alkalmi használó, illetve „egyszeri
drogkipróbáló”, megelőző- felvilágosító szolgáltatásban vehet részt. Az, hogy a fenti ellátási
Drogprevenciós Alapítvány
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-25formák közül ki melyikben vehet részt, az (addikció súlyosságán alapuló) előzetes
állapotfelmérés eredménye határozza meg.
Köszönjük a támogatás megítélését a DPA munkatársai és az eltereltek nevében

8.2.11.KAB-KEF-11-B-3603
Támogatási program elnevezése:
KAB-KEF-11-B-3603
Támogató megnevezése:

IV. kerületi Önkormányzat révén
(Emberi Erőforrás Minisztérium)

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2011.09.01.-2012.05.30.

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

(X)
X

840
840
840
840

visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

Személyi:

0

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

840
0
840

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Emberi Erőforrás Minisztérium pályázatán a Budapest Főváros IV. kerületi
Önkormányzata pályázott a KAB-KEF-11-B-3603 programra, amelyet a Drogprevenciós
Alapítvány hajtott végre. A pályázati összeg 840.000 ft vissza nem térítendő támogatást
jelentett, amelyet a program koordinációjára és megbízási-szakértői díjra költöttük.
Drogprevenciós, egészség edukációs foglalkozások (dohányzás, alkoholfogyasztás,
kábítószerek, párkapcsolat, szerelem, szexualitás) megtartása. Kronodrog kiállítás és a
foglalkozások anyagának feldolgozása és a megszerzett tudás tesztelése, összemérése a „KI
MIT TUD A TUDATRÓL” vetélkedő során.
A feldolgozott témák:
1. Pszichoaktív szerek/Viselkedéses függőségek
2. Szexualitásról- Szexuális úton terjedő betegségekről (STD)
Drogprevenciós Alapítvány
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-26A programok célja volt, hogy pozitív élménnyel gazdagodjanak a résztvevők, miközben
bővülnek –tényszerű és megalapozott információkon nyugvó-ismereteik a kábítószerekre,
addiktív magatartásformákra, a szexualitásra vonatkozóan. Mindezt erősítve az alkalmazott,
ön- és társismereti technikák, elemek hozzájárulnak, ahhoz hogy a résztvevők önismerete
bővüljön és formálódjék, ezen keresztül kedvező irányba változzon szemléletük.
894 fő látta a kiállítást és vett részt az interaktív foglakozásokon a IV kerületi Babits Mihály
Gimnáziumban, a Károlyi István Gimnázium, a Könyves Kálmán Gimnázium 9-11.
évfolyamos és a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium 9- 12. évfolyamos
osztályai közül 2012. január és 2012.április között.
Köszönjük a támogatás megítélését a DPA munkatársai, kliensei, a IV. kerület lakosai
nevében!
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