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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek 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 alapvető célja a magyarországi drogfogyasztás csökkentése. 

Ennek eszközei: 

 Prevenciós tevékenység, a kereslet csökkentése révén elsősorban a gyermekek és az 

ifjúság körében különféle interaktív módszerekkel történő felvilágosítás és 

tanácsadás. 

 A széles spektrumú drogprevenció közösségi üggyé tétele Budapest lakosságának 

segítő szándékú mobilizálásával. 

 A gyermekekkel, fiatalokkal foglakozó szakemberek képzése a kémiai és viselkedéses 

addikciókkal szembeni kompetenciáinak fejlesztése. 

 A drogprevencióval, szexualitással, önismerettel kapcsolatos felvilágosító 

tevékenység az elektronikus és a nyomtatott médiában (kiadványok kiadása, 

kiállítások-fórumok, rádió- és televízió műsorok szervezése, internetes portálok 

kialakítása). 

 Drogproblémával küzdők kezelése, szociális, egészségügyi ellátása, reszocializációja 

(egyéni-, családi konzultáció, családterápia, önsegítő- és szülőcsoport) 

 A droghasználat ártalmainak csökkentése a fertőző betegségek (HIV, hepatitis, STD) 

terjedésének elkerülése- és a fertőzöttek kezelésbe irányítása céljából. 

 Utcai munka melynek célja a veszélyeztetett populáció elérése, kezelésbe irányítása 

illetve a droghasználat káros következményeinek minimalizálása. 

 A különösen veszélyeztetett csoportok segítése:droghasználó prostituáltak, -terhesek, 

- hajléktalanok, - romák. 

 A fiatalkorúak csoportjában mentálhigiénés tevékenység végzése 

egészségfejlesztéssel, önismereti foglakozásokkal, egyéni kompetenciák 

kibontakoztatásával. Különösen fókuszálva a nevelőintézeti, állami gondozott 

fiatalokra. 

 A kriminális magatartásformákkal történő foglakozás (konfliktuskezelési technikákkal 

és agressziókezeléssel) az érintettek természetes környezetében és a büntetés-

végrehajtási intézetekben egyaránt. 
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2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 
 

2.1. Szenvedélybetegségek prevenciója 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Szenvedélybetegségek prevenciója 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

 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 

társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;  

 17.  a rehabilitációs foglalkoztatás  

Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekek, fiatalok, segítő szakemberek, 
pedagógusok, szülők-hozzátartozók, 

szenvedélybetegek 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3356 (csak az Alapítvány közvetlen kliensei) 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Az ártalomcsökkentő programunkban a 854 fő keresett fel bennünket, akikből 455 fő új 

kliensként regisztrált. A 2013-as évben klienseink összesen 81.070 darab fecskendőt vittek el 

a tűcseréből, és 42.690 darabot hoztak vissza. Ezzel is megakadályozva a HIV, Hepatitis 

vírussal fertőzött veszélyes hulladékok visszagyűjtését és megsemmisíttetését.  

75 fő volt Metadon programban kezelve, fókuszálva az egyéni esetkezelésükre, 

reszocializációjukra. 

 

Megelőző –felvilágosító elterelésben havonta 1-6 esetben összesen 93 alkalommal vették 

igénybe ezt a szolgáltatást.  

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem 

értéke 

Felhasználás célja 

- Ártalomcsökkentő eszközök 
beszerzése 17 606 

       H IV, HBV, HCV vírus terjedésének     
megakadályozása                             - 

- Humán egészségügyi ellátás 7 583 Kezelésbejuttatás elsegítése 

- Oktatás, továbbképzés 6 211 Felnőttoktatás, képzés 

- Projekt menedzselés 1 950 Programok koordinálása 

Összesen: 33 350 -  
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4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév 

- Drogprevenció széles spektruma  46 232 45 691 

Összesen: 46 232 45 691 

 

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév 

kuratóriumi elnök 3 720 9 505 

felügyelő bizottsági tag 5 164 1 421 

Összesen: 8 884 10 926 

 

 

 

 

 

 

 

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 47 357 54 421 

ebből:    

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg  113 

D. Közszolgáltatási bevétel 30 696 30 060 

E. Normatív támogatás 6 000 6 000 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 10 661 18 248 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 45 691 57 463 

ebből:    

I. Személyi jellegű kiadás 12 563 13 446 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 45 691 57 463 

K. Adózott eredmény 1 666 -3 042 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 
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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  50 889 

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]  X -1 376 

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X 0.17 

Társadalmi támogatottság mutatói       

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 0.00 

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X  1.00 

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 0 

 

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 felépülésfókuszú ártalomcsökkentő program 

működtetése közben szerzett tapasztalataink folyamatosan hívták életre az összes többi 

projectünket. Így bővült a bio -pszicho - 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 
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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 

• 2006-tól Drogoplex Ambulancia működtetése  

(droghasználók komplex kezelése, ellátása, Metadon program 2007-től) 

• 2007-től KRONODROG c. prevenciós kiállítás 

• 2009-től 2012. Szuterén című rádióműsor 

• 2010-től Életmentő Pont 

• 2010-től Tűvé tett (köz) terek program 

• 2011-től Család-rend-szer program 

• 2013-től Gyermek/otthon alternatíva program 

• 2014-től Az élet sava és borsa, Függő játszmák  

• 2014-től Szülők akadémiája program 

 

Budapesten kívül vidékről is keresnek meg bennünket. 

 

Eredményeink- 

 

Programjainkat a célcsoportok szükségletei hívják életre - működtetésük töretlen. 

 

-Az alacsonyküszöbű programban 1995-től - 2013. XII. végéig 701.530 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 353 napján fogadjuk a betérőket. Az országban egyedülállóan 

csak mi rendelkezünk újraélesztő készülékkel a tűcsere-szolgáltatók közül. 

 

-A Drogoplex Ambulancián 2006. óta fogadjuk a klienseinket és komplex módon a 

medicinális ellátás mellett egyéni esetkezeléssel-konzultációval segítjük a 

társadalomba való visszatérésüket.  

2013-ban 75 fő volt a Metadon programunkban.  

2013 évben 16.270 megjelenés volt az ambulancián. 2006-tól 2013. év december 31-

ig 70.303-szor kértek segítséget az ambulancia munkatársaitól. 
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- A Kronodrog Kiállítást mintegy 2043 fő látta az iskolai programok keretében, ahol a 

kiállítás megtekintésén felül a diákoknak komplex programot kínáltunk a drog-szex-

ön- és társismeret témakörökben. 

 

- 2009. óta 2012. decemberéig két hetente rádióműsort adunk mentálhigiénés –

aktualitások jelleggel. 
 

- „Család – rend – szer” és a „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. Keresztes Lászlóné Dr. Csiszér Mária Eleonóra Elige vitam - 

díjat kapott, Varga Mónika koordinátor miniszteri dicséretet. 

8.2. Támogatási programok bemutatása 

8.2.1. ASZ-032/2-2011 

 

Támogatási program elnevezése: ASZ-032/2-2011  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                 X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2013.01.01.-2013.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  6000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 6000 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 6000 

 -tárgyévben folyósított összeg: 6000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                 X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 4539 

 Dologi: 1461 

 Felhalmozási: 0 

 Összesen: 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 2013-ben 6.000.000 ft-ot ítéltek meg. 

A Magyar Államkincstár által folyósított összeg 4 részben érkezett a számlánkra. 
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 Személyi jellegű bérköltségre fizettünk 4539 ft-ot.  

A Drogprevenciós Alapítvány XIII. kerületben működő Civil Ártalomcsökkentő Szociális 

Kontaktprogramja a 2013. évben az év 353 napján volt nyitva. Forráshiány miatt az előző 

évnél még kevesebb injectort tudtunk kiadni éves szinten (summ: 81.070 db). (Ebbe a 

darabszámba a saját forrást, a Tűdepó pályázat és egy alapítványtól kapott adomány tűt is 

beleértjük.) 42.690 db injectort és fecskendőt gyűjtöttünk vissza. 854 esetünkből 204 volt nő, 

650 férfi. Működésünk 18. évében a 854 fő esetünkből 455 új kliens volt. 10.462 10.975 

megjelenésünk 513-mal volt több, mint az előző évben. Ennek oka a korlátozás volt, amelyet 

kénytelenek voltuk eszközölni, mert nem állt rendelkezésre a kliensek szerváltási szokásaival 

arányosan megnövekedett mennyiségű intravénás használathoz elegendő megfelelő 

mennyiségi injector. Ezekből a támogatási formákból Budapest második legnagyobb 

tűcseréje nem volt finanszírozható kielégítően.  

A tűcsere hétfőtől vasárnapig áll a kliensek rendelkezésére. A nyitvatartási idő négy és nyolc 

óra, illetve csütörtökönként négy és hét óra közt van. Ilyen módon a 2013-as évben a tűcsere 

összesen 353 napon állt a kliensek rendelkezésére. A napi átlagos kliensforgalom 35-re 

tehető.  

A klienseinkkel 4601-szer verbális kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk, 1534 alkalommal 

interneteztek a hozzánk fordulók, 111-szer tudtunk adományt osztani. 67 fő konzultált, 338 

alkalommal 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 13 

alkalommal, egyéb ambulanciára 4-szer, kórházba 4 alkalommal, rehabilitációra 8-szor. 18 

főhöz kellett mentőt hívnunk és / vagy elsősegélyben részesítenünk. Itt sebek, pszichotikus 

állapotok voltak a háttérben. 2013-ban is akár az előző évben a szakmai munka rovására ment 

az a rengeteg játszmahelyzet, ami 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 5-15 szúrás sem ritka. 

Ez megsokszorozódott eszközöket igényel. A klienseink közül a legfiatalabb 15 éves, míg a 

legidősebb az 73. életévét töltötte be. Leggyakrabban a 36-40 év közöttiek keresik fel 

programunkat.  

Házi kutatásunk  mintájába összesen 102 kliens került be, 78,4%-uk (80 fő) férfi, és 22,6%-

uk (22 fő) nő volt. 

A megkérdezettek több mint, 40 %-a stimuláns használattal kezdte az intravénás 

droghasználatot, arányuk 2013-ra emelkedést mutat.  Az ópiáttal kezdők, magas aránya 2013-



-9- 

Drogprevenciós Alapítvány Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

ra felére csökkent, míg az intravénás droghasználatukat dizájner szerekkel kezdők aránya 

több, mint a duplájára emelkedett.  

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! 

     

8.2.2.KAB-FF-12-7918   

 

Támogatási program elnevezése: 
KAB-FF-12-7918 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2012.08.01.-2013.05.15.  

Támogatás összege  (1000HUF)  1000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1000 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 1000 

 -tárgyévben folyósított összeg: 1000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 1000 

 Felhalmozási:               0 

 Összesen: 1000 

 

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 
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való belépéssel, lehetőséget kínáljunk arra, hogy hepatológiai problémájuk miatt kezelésben 

(pl.:Interferon) vehessenek részt. 

 

A folyósítás 2013. 05. 25-én 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. Önerőre szintén 

Metadont vásároltunk. 

 

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! 

 

8.2.3.KAB-ME-12-7919 

 

Támogatási program elnevezése: 
KAB-ME-12-7919 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2012.08.01.-2013.06.30.  

Támogatás összege  (1000HUF)  500 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 150 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 150 

 -tárgyévben folyósított összeg: 500 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 150 

 Felhalmozási:               0 

 Összesen: 150 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
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Az Emberi Erőforrás Minisztérium a Drogprevenciós Alapítvány 500.000 ft vissza nem 

térítendő támogatást ítélt meg a KAB-ME12-7919 pályázatra, amelynek az utalása 

2013.06.05-én valósult 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 terveztünk, 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.) 

 

Az addiktív viselkedésmódokkal, ezen belül (dohányzással, 
alkoholhasználattal,kábítószerekkel, designer és herbál drogokkal, viselkedéses 
addikciókkal) kapcsolatos tévhitek korrigálása, a szerhasználati szokások pozitív irányú 
befolyásolása, kockázatok mérséklése, pozitív minták megerősítése. 
Szexualitás, párkapcsolat terén az intimítás, monogámia igény erősítése, kockázatok 
csökkentésének lehetőségei. 
A generációk közötti és családon belüli kommunikáció segítése, (minta adása arról, hogy 
lehet „kényes” dolgokról beszélni. 
 A közösségi és családi kapcsolatok erősítése.  
Családok, szülők számára lehetőségeket, alternatívákat kínálni; hová fordulhatnak 
segítségért. 
 

Az összes helyszínen, minden alkalommal egyéni „tárlatvezetéssel” volt megtekinthető a 

kiállítás anyaga. A tárlatvezetést a Drogprevenciós Alapítvány munkatársai tartották, 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 
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szeretnének információkhoz-segítő helyek listájához- jutni. A szakemberek információt, 

kompetencia határokat érintő kérdésekre keresnek a választ. 
 
Köszönjük a támogatás megítélését és a folyósítását a DPA munkatársaiés a Kiállításon 

résztvevők nevében is! 

 

 

 

 

8.2.4.KAB-ELT-11-39 

 

Támogatási program elnevezése: 
KAB-ELT-11-39 

 

Támogató megnevezése: Nemzeti Családügyi Szociális Intézet révén 

(Emberi Erőforrás Minisztérium) 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés              (X) 

 önkormányzati költségvetés               X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2013.01.01.-2013.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)             626         

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 182 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 626 

 -tárgyévben folyósított összeg: 626 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 626 

 Felhalmozási:               0 

 Összesen: 626 
 

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 

biztosítása érdekében alapítványunk 626.000 ft vissza nem térítendő támogatást kapott. 

2013. évben 5 alkalommal érkezett utalás. 2013-ra ebből 182.000 ft, a fennmaradó 444.000 ft 

2012. után járó kifizetés volt. 

 

Összesen 93alkalommal vették igénybe ezt a szolgáltatást. Ez havonta 1-6 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 
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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 megelőző-

felvilágosító 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 megelőző-

felvilágosító 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 kábítószer-

függőséget 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 

formák közül ki melyikben vehet részt, az (addikció súlyosságán alapuló) előzetes 

állapotfelmérés eredménye határozza meg.  

 

Köszönjük a támogatás megítélését és folyósítását a DPA munkatársai és az eltereltek 

nevében! 

8.2.5.  KKAABB--MMEE--1122--88009911 

 

Támogatási program elnevezése: 
KKAABB--MMEE--1122--88009911 

 

Támogató megnevezése: IV. kerületi Önkormányzat révén 

(Emberi Erőforrás Minisztérium) 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés              (X) 

 önkormányzati költségvetés               X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2013.02.01.-2013.04.30.  

Támogatás összege  (1000HUF)                    

1040 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1040 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 1040 

 -tárgyévben folyósított összeg: 1040 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 1040 

 Felhalmozási:               0 

 Összesen: 1040 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium pályázatán a Budapest Főváros IV. kerületi 

Önkormányzata pályázott a KKAABB--MMEE--1122--88009911  programra, amelyet a Drogprevenciós 

Alapítvány hajtott végre. A pályázati összeg 1.040.000 ft vissza nem térítendő támogatást 

jelentett, amelyet a program koordinációjára és megbízási-szakértői díjra költöttük. 

 

Drogprevenciós, egészségfejlesztó 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) 

A 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. 

- Az előkészítő munkálatokat és a résztvevő intézményekkel való egyeztetést követően 

a programot 2013. február és április között valósítottuk meg.  

- 2013. február- április a foglalkozások megtartása 2043 tanuló részvételével az alábbi 

iskolákban: Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Gimnáziumban, 

Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban, Berzeviczy Gergely Két 

Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskolában, Kanizsay Dorottya Egészségügyi 

Szakképző Iskola és Gimnáziumban 

- A programot lezáró „KI MIT TUD A TUDATRÓL VETÉLKEDŐ?” helyszíne 

Karinthy Frigyes Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (ÁMK) volt, ahol az 

iskolákat 12 fős csapatok képviselték. 

- A fővédnök és a vetélkedő díjainak átadója Dr. Molnár Szabolcs, Újpest 

alpolgármestere  

- A vetélkedőn minden csapat oklevelet és iskolája számára sportszereket nyert, (az I. 

helyezett 50 ezer, a II. 40 ezer, a III. 30 ezer a VI. helyezett pedig 20 ezer Ft. 

értékben). 

-  

Köszönjük a támogatás megítélését a DPA munkatársai, a IV. kerületi iskolák tanulói, tanárai 

és a szülők nevében is! 
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8.2.6.KAB-GY-12-10162 

 

Támogatási program elnevezése: 
KAB-GY-12-10162 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2013.02.01.-2013.07.15.  

Támogatás összege  (1000HUF)  370 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 370 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 370 

 -tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 370 

 Felhalmozási:               0 

 Összesen: 370 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium a Drogprevenciós Alapítvány részére 370.000 ft vissza 

nem térítendő támogatást ítélt meg a KAB-GY -12-10162 pályázatra. 

 

A megvalósított program két célcsoportja: 

I. Az Esze Tamás Gyermekotthonban élő 15-20 év közötti fiatalok,  

II.  A nevelőotthonban dolgozó munkatársak, 

 

A program általános célkitűzése: 

Az egészségkárosító magatartásokkal (szerhasználattal) szemben pozitív élménnyel 

gazdagodjanak a programban résztvevők, miközben bővülnek –tényszerű és megalapozott - 

ismereteik a kábítószerekre, addiktív magatartásformákra vonatkozóan, így kedvező irányba 

változzon ezzel kapcsolatos szemléletük. 

A program konkrét célkitűzései: 

Az addiktív viselkedésmódokkal, ezen belül (dohányzással, alkoholhasználattal, 

kábítószerekkel) kapcsolatos tévhitek korrigálása, a szerhasználati szokások pozitív irányú 

befolyásolása, kockázatok mérséklése, pozitív minták megerősítése. 

Család, párkapcsolat, szexualitás terén az intimitás, monogámia igény erősítése, kockázatok 

csökkentésének lehetőségei. 

A közösségi kapcsolatok erősítése.  

A program tematikájának kialakítása, az alkalmazott eszközök és módszerek; 

(Mentálhigiénés szemlélet, tudományos ismeretterjesztés, információátadás, attitűdformálás, 
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interaktivitás, vizuális élmény) igazodnak a célcsoport szükségleteihez és igényeihez, hiszen, 

az előkészítő szakaszban ezeket felmérjük és a program összeállításakor figyelembe vesszük. 

II. célcsoport tekintetében: A képzés során a résztvevő szakdolgozók ismeretei bővültek, 

frissültek, így a képzés hozzájárult ahhoz, hogy a nevelők –a droghasználat és más egészség 

kockázati magatartások szempontjából is magas rizikójú, hátrányos helyzetű- 

gyermekvédelmi szakellátásba kerülő,- otthonban élő fiatalok számára, a szerhasználattal 

szemben pozitív alternatívát nyújthassanak. 

Az gyermekotthon lakói számára 4 foglalkozást, és a záró vetélkedőt tartottunk 

Témák: televízió, számítógép, biztonságos internet használat chat, közösségi oldalak (pl.: 

facebook, játékszenvedély, dohányzás, alkoholfogyasztás, drogok, kábítószerek, pszichotrop 

anyagok (dizájner drogok), Párkapcsolat, szexualitás, intimitás, konfliktuskezelés és 

vetélkedő. 

A gyermekotthonban dolgozó szakemberek számára tartott foglakozáson a drogszcéna 

változásai, időszerű kérdések: (Jogszabályi változások, dizájner drogok, új jelenségek). 

„Család – rend - szer”. Filmvetítés, megbeszélés 

A programot lezáró KI MIT TUD A TUDATRÓL VETÉLKEDŐ? Nyereménye:  az I. 

helyezett 50 ezer, a II. 40 ezer, a III. 30 ezer Ft. értékben sportszereket nyert a gyermekotthon 

számára. 

Az elnyert sporteszközök pedig további lehetőségeket biztosítanak a gyermekotthon 

valamennyi lakója –tehát, nem csak a programban résztvevők –számára, hogy a 

droghasználat és más egészségkárosító magatartással szembeni alternatívák elérhetőek 

legyenek számukra szabadidejük eltöltéséhez. 

Köszönjük a támogatás megítélését és folyósítását a DPA munkatársai, az ESZE Tamás 

Gyermekotthon lakói és nevelői nevében is! 

8.2.7.KAB-FF-13-A-13397 

Támogatási program elnevezése: 
KAB-FF-13-A-13397 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2013.07.01.-2014.06.30.  

Támogatás összege  (1000HUF)  530 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 0 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 530 

 -tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 0 

 Felhalmozási:               0 

 Összesen: 0 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium a Drogprevenciós Alapítvány részére 530.000 ft vissza 

nem térítendő támogatást ítélt meg a KAB-FF -13-A- 13397 pályázatra. 

 

Jelen program két komponensű:  

- Az első komponens az utcai munka a XIII. kerületben –Tűvé tett közterek program, amely 

egyben az utcai megkereső munka, amely célja a rejtőzködő kliensek feltérképezése és az 

utcai drogszemét begyűjtése.  

- A második komponens a drogszeméttel érintkező FKFV munkatársai, közmunkások és 

közterület-felügyelők kiképzésével a HIV, HBV, HCV vírussal való megfertőződés 

elkerülésének céljából, szakszerű begyűjtés. 

 

A támogatás 2014.03.31-én érkezett meg.  

2014-ben indítottuk el ebből a támogatásból ezt a programot. 2013-ban a XIII. kerületi 

Önkormányzat támogatásából működött az utcai munka. 

 

Köszönjük a támogatás megítélését a DPA munkatársai, és a lakosság széles rétege 

érdekében is! 

 

8.2.8. KAB-FF-13-A-13397 

 

Támogatási program elnevezése: 
KAB-FF-13-B-13398 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2013.07.01.-2014.06.30.  

Támogatás összege  (1000HUF)  2000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 0 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 46 

 -tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 46 

 Felhalmozási:               0 

 Összesen: 46 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium a Drogprevenciós Alapítvány részére 2.000.000 ft vissza 

nem térítendő támogatást ítélt meg a KAB-FF -13-B- 13398 pályázatra. 

 

Drogoplex Ambulancia programjának a felépülési folyamatának a célja: 

Ambuláns módon, komplex bio,- pszicho,- szociális ellátás és szubsztitúciós kezelés 

(Metadon, Suboxone program) biztosítása, droghasználók számára, hogy a droghasználattal 

összefüggő ártalmaik csökkenjenek, megszűnjenek. Cél továbbá a visszaesés megelőzése, a 

szermentesség fenntartása, reszocializáció a terápiát megerősítő folyamatok elősegítése a 

szabadidő strukturált eltöltésének a megszervezése az unalom és a drogozás elkerülése 

céljából. 

A program célcsoportja 

-Alapvetően problémás (adolescens és felnőtt) droghasználók és hozzátartozóik. 

- 18 életévüket betöltött intravénás ópiát, MDPV, Kristály és egyéb designer droghasználók 

csoportja. Ezen felül még főként fiatal felnőtt, avagy fiatalkorú GHB, cannabis, MDPV, 

mefedron használók. Eltereltek (függők, használók). 

 

61 metadonos év végén is programban lévő kliensből 23 az alacsonyküszöbű programból 

érkezett ambulanciánkra. 

Methadonos helyettesítő kezelésben összesen 75-en vettek részt az adott évben, ebből 57 férfi 

és 18 nő. 

A Drogoplex ambulancián kezelésben megjelent összes kliens száma 212 volt a 2013-as 

évben. A nemek megoszlása tekintetében 175 férfi, és 37 női kliensünk volt.  

Ebből azok száma, akik első alkalommal jelentek meg kezelésben, 115 volt (96 férfi és 19 női 

kliens). 

A büntetőeljárás alternatívájaként kezelt, azaz elterelésben (más ellátásban és függőséget 

kezelő ellátásban ) résztvevő kliensek száma összesen 114 volt az adott évben, 101 férfi és 13 

nő.  

Az elterelést az adott évben befejező kliensek száma 91 volt, 81 férfi és 10 nő.  

 

A támogatás 2014.03.20-án érkezett meg. A Drogoplex Ambulancia 2006-tól folyamatosan 

működik. 2013-ban önerőre Metadont vásároltunk. 

 

Köszönjük a támogatás megítélését a DPA munkatársai, a kliensek, a hozzátartozók és a 

lakosság széles rétege érdekében is! 

 

 

 



-19- 

Drogprevenciós Alapítvány Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

8.2.9. KAB-ME-13-A-13402 

 

Támogatási program elnevezése: 
KAB-ME-13-A-13402 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2013.07.01.-2014.06.30.  

Támogatás összege  (1000HUF)  950 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 0 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 0 

 -tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 0 

 Felhalmozási:               0 

 Összesen: 0 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium a Drogprevenciós Alapítvány részére 950.000 ft vissza 

nem térítendő támogatást ítélt meg a KAB-ME-13-A-13402 pályázatra. 

A program célközönsége: Végzettséget tekintve: alap- és középfokú végzettség mellett 

pedagógusok, védőnők, orvosok, szociális végzettségű szakemberek - főiskolát –egyetemet 

végzettek. Az esemény középpontja minden helyszínen egy rendhagyó szülői értekezlet, 

melynek alkalmával a kiállítást megtekintő résztvevők elmondhatják észrevételeiket az 

addikciókkal kapcsolatban, az életciklusok –életfeladatokkal, a kiállítás anyagával 

kapcsolatban, témákat vethetnek fel, kérdéseket tehetnek fel, a Drogprevenciós Alapítvány 

munkatársainak, egymásnak és az erre az alkalomra meghívott szakértőknek. Feldolgozásra 

kerül a BTK vonatkozó jogszabályai és a Nemzeti Drogellenes stratégia. 

A projekt koncepciója a fókuszban: 

„ A közösségi- és családi életre nevelés, férfi női szerepek, generációk közötti 

szolidalítás erősítése” 

A témákat, a tanulók életkorát és mentális (kognitív, pszichés) fejletségét 

figyelembe véve dolgozzuk ki. 

A támogatás 2014. áprilisában érkezett meg. A szakmai program megvalósítása is 2014 –ben 

kezdődött. 

 

Köszönjük a támogatás megítélését a DPA munkatársai, a szülők, segítők, a hozzátartozók és 

a lakosság széles rétege érdekében is! 



-20- 

Drogprevenciós Alapítvány Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

 

8.2.10. 54940-3/2012 

 

Támogatási program elnevezése: 
54940-3/2012 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2012.12.01.-2013.05.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  6000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 6000 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 6000 

 -tárgyévben folyósított összeg: 6000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 6000 

 Felhalmozási:               0 

 Összesen: 6000 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium a Drogprevenciós Alapítvány részére 6.000.000 ft vissza 

nem térítendő támogatást ítélt meg a 54940-3/2012 pályázatra. 

 

A támogatás 2013. év  februárjában érkezett meg. A szakmai program megvalósítása is 2012 

–ben kezdődött. 

 

2012. év második felében az alacsonyküszöbű tűcsere-szolgáltatóknak többféle kihívással 

kellett szembe nézniük; Az alapfinanszírozások csökkentett mértéke, illetve az egyéb 

pályázati források beszűkülése mellett a designer drogok fogyasztásának térhódításával járó 

intravénás droghasználat számának, valamint az injektálások gyakoriságának növekedése és 

az ezzel együtt járó meg növekedett fecskendőigény. 

A szolgáltatók küldetése az intravénás droghasználatból adódó kockázatok (különös 

tekintettel a HIV, HCV, HBV fertőzés), károk mérséklése, a kliensek szociális hálóban 

tartása és az ellátási piramis alapját jelentő alacsony küszöbű szolgáltatások felől 

továbbirányítása magasabb küszöbű szociális és egészségügyi ellátások, valamint a 

rehabilitációs programok felé. Mindezek a célok nem tudtak volna megvalósulni, ha nincs a 

tűcserékben tű, amiért a kliensek elsődlegesen felkeresik a programokat. 
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Ahhoz, hogy a tűcsere programok alapvető céljukat elérjék, az általuk kínált 

ártalomcsökkentő eszközök közül az injector (inzulinos fecskendő tűvel) biztosítása a 

legelemibb. A megnövekedett igények mellett, a szolgáltatók- a rendelkezésre álló 

forrásaikból- nem, hogy az egyéb ártalomcsökkentő eszközöket (pl.: vénaápoló krém, 

vitaminok, alkoholos törlőkendő, desztillált víz, kondom stb.) nem tudják biztosítani, de a 

szolgáltatást igénybe vevők alapvető fecskendő szükségletét sem képesek kielégíteni. A több 

– főként fővárosi- szolgáltató kénytelen volt a kiadható injektorok számát radikálisan 

(jellemzően max.: 5- 10 kiadható fecskendő/fő/nap) csökkenteni, esetenként nyitva tartási 

idejét lerövidíteni, vagy átmenetileg bezárni. Az így kialakult helyzet súlyos népegészségügyi 

következményekkel járhat a HIV, hepatitis vírus terjedésének megakadályozása terén.  

A kialakult krízishelyzet megoldása érdekében az Emberi Erőforrás Minisztériuma 

Ifjúságügyi Főosztály elfogadta a krízishelyzet kezelésére a "Tűdepó" koncepciót. Erre a 

célra a Drogprevenciós Alapítvány egyedi támogatási kérelmében 6 millió forintot igényelt 

az Emberi Erőforrások Minisztériumtól. A projekt keretében, öt budapesti tűcsere program és 

a Baptista Szeretetszolgálat és a Drogambulancia Alapítvány Miskolci tűcseréje, (a tűcsere 

automata forgalmát is beleszámolva) vásárolnánk fecskendőket. 

A projektben résztvevő tűcsere szolgáltató szervezetek a legnagyobb tűcsere forgalmú 

szolgáltatók vettek részt. Közöttük a tervezett támogatásból beszerezhető injektorokat a 

szolgáltatók által, a Nemzeti Drog Fókuszpontnak 2011. évben lejelentett „osztott fecskendő” 

számát alapul véve, ennek arányában került elosztásra.  

A projektben résztvevő Tűcsere szolgáltató szervezetek köre, a 2011. évi osztott fecskendők 

száma, számítás módja: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A 255.400 db. Omnican fecskendő-tűvel segített abban, hogy a hat kritikus helyzetű 

tűcserébe korlátozásokkal, de legyen megfelelő mennyiségű, elegendő injector.  
Az injektor beszállítójának kiválasztása a tűcsere szolgáltatók tapasztalataik, és a kliensektől kapott 

visszajelzések alapján, úgy döntöttek, hogy az ártalomcsökkentés szempontjából a legmegfelelőbb az 

Omnican márkájú injektor. Ennek megfelelően, az Omnican márkájú fecskendő forgalmazójától, a B. 

Braun Medical kft-től kértünk és kaptunk árajánlatot; A B. Braun cégtől kapott árajánlat alapján, a 6 

millió HUF- ból (4 724 900 HUF+ 27% ÁFA), 255.400 db. injektort (18, 50 HUF/db) tudtunk 

vásárolni.    

Tűdepó 2012. program válasz volt a csökkent források és a kliensek szerhasználati 

szokásainak változására Budapesten és Miskolcon. A futamidő felére állt rendelkezésre a kért 

 
2011. Éves forg. arány pontos szám szásasra kerekített bruttó ft értékű tű

1.Kék Pont Alapítvány-Bp. 222164 0,352165009 89942,94319 89900 2112200

2.Drogprevenciós Alapítvány-Bp. 166327 0,26365455 67337,372 67300 1581213

3.Art Éra Alapítvány-Bp. 114019 0,180738113 46160,51403 46200 1085469

4.Baptista Szeretetszolgálat-Bp. 97166 0,154023448 39337,58853 39300 923353

5.Válaszút Misszió-Bp. 19429 0,030798032 7865,817339 7900 185610

6, Drogambulancia Alapítvány-Miskolc-Bp. 11747 0,018620849 4755,764902 4800 112776

Szumma 630852 1 255400 255400 6000621  
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összeg és az ebből finanszírozott eszközmennyiség. Gyakorlatilag ekkortól valósult meg az 

eredeti elképzelés. Korlátozással, de legyen megfelelő eszköz a tűcserékben. 

Közvetlen hasznosulás: A Drogprevenciós Alapítvány, a Kék Pont Alapítvány és az 

ARTERA alapítvány tűcseréiben a kiadható fecskendők számának korlátozását ugyan nem 

tudták feloldani (0 hozott fecskendőre 5 db. maximum 10 db, injektort tudtak kiadni), de 

folyamatosan biztosítani tudtuk a jó minőségű, steril fecskendőt, ami az alapfeltétel, a HIV, 

HBV és HCV vírus terjedésének megakadályozásához. 

Szakképzett személyzetünkkel lehetőség nyílt arra, hogy az ártalomcsökkentő eszköz miatt 

hozzánk forduló klienseket benn tartsuk a szociális hálóban és magasabb küszöbű szociális-, 

egészségügyi- programokba és rehabilitációba irányítsuk.  

Közvetett hasznosulás: 2013. februárjától kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé vált az ellátás 

egészére, és az egyes szolgáltatókra nézve is az ellátás. Csökkent a szolgáltatók és a 

szolgáltatást igénybe vevők közötti, az eszköz ellátás bizonytalansága és korlátozása miatt 

keletkezett feszültség. 

Fejlődött a programban résztvevő szolgáltató szervezetek közötti együttműködés. 

A tűdepó 2012. programnak megfelelően az elsődleges hatás, hogy a minisztériumi 

támogatásnak köszönhetően a nagy forgalmú alacsonyküszöbű tűcsere-programokban 

Budapesten és Miskolcon 255.400 db megfelelő minőségű (B. Braun 1 ml-s) fecskendő és tű 

(injector) áll rendelkezésre a kliensek részére. A szolgáltatók korlátozással ugyan, de 

kiadhatták ezeket az eszközöket a klienseiknek, így szolgálva a HIV, Hepatitis vírussal való 

megfertőződés esélyének elkerülését, avagy a meglévő fertőzés átadásának elkerülését. 

További hatás, hogy a szolgáltatók klienseiket motiváltságuknak megfelelően további 

szociális és egészségügyi kezelőhelyekre irányíthatták, így elősegítve a reszociálizációjukat 

vagy rehabilitációjukat. 

Köszönjük a támogatás megítélését a DPA munkatársai, a budapesti és a miskolci tűcserék 

dolgozói és kliensei nem utolsó sorban a lakosság széles rétege érdekében is! 
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8.2.11. 52039-4/2013 

 

Támogatási program elnevezése: 
52039-4/2013 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                  X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2013.07.01.-2014.06.30.  

Támogatás összege  (1000HUF)  7000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1934 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 1934 

 -tárgyévben folyósított összeg: 7000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 1934 

 Felhalmozási:               0 

 Összesen: 1934 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium a Drogprevenciós Alapítvány részére 7.000.000 ft vissza 

nem térítendő támogatást ítélt meg a 52039-4/2013 pályázatra. 

A támogatás 2013. év decemberében érkezett meg. A szakmai program megvalósítása is 2013 

–ban kezdődött és 2014. 06.30-ig tart.. 

A 298.000 db. Omnican fecskendő-tűvel segít abban, hogy a nyolc kritikus helyzetű 

tűcserében korlátozásokkal, de legyen megfelelő mennyiségű, elegendő injector.A tűdepó 

2013. programnak megfelelően az elsődleges hatás, hogy a minisztériumi támogatásnak 

köszönhetően a nagy forgalmú alacsonyküszöbű tűcsere-programokban Budapesten, 

Miskolcon, Szegeden, Pécsen 298.000 db megfelelő minőségű (B. Braun 1 ml-s) fecskendő 

és tű (injector) áll rendelkezésre a kliensek részére. A szolgáltatók korlátozással ugyan, de 

kiadhatják ezeket az eszközöket a klienseiknek, így szolgálva a HIV, Hepatitis vírussal való 

megfertőződés esélyének elkerülését, avagy a meglévő fertőzés átadását. További hatás, hogy 

a szolgáltatók klienseiket motiváltságuknak megfelelően további szociális és egészségügyi 

kezelőhelyekre irányíthatják, így elősegítve a reszociálizációjukat vagy rehabilitációjukat. 

 

Köszönjük a támogatás megítélését a DPA munkatársai, a budapesti és a miskolci, szegedi, 

pécsi tűcserék dolgozói és kliensei nem utolsó sorban a lakosság széles rétege érdekében is! 
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8.2.12. VI- 20/339/2013 

 

Támogatási program elnevezése: VI- 20/339/2013  

Támogató megnevezése: Budapest Főváros XIII. kerület  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                   

 önkormányzati költségvetés              X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2013.06.01.-2014.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  300 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 300 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 300 

 -tárgyévben folyósított összeg: 300 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 300 

 Felhalmozási:               0 

 Összesen: 300 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

Az Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat a Drogprevenciós Alapítvány részére 

300.000 ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a pályázatra. 

 

 A program két fő eleme a közterületen (parkokban, tereken stb.) a 

droghasználatból származó, közegészségügyi szempontból veszélyes hulladék 

(használt fecskendők, tűk stb.), szervezett, szakszerű begyűjtése és 

megsemmisítése, és intravénás droghasználók/ prostituáltak (köztük romák), 

körében (pl.: Nyugati Tér, aluljáró és környéke) végzett megkereső munka. E 

tevékenység alapvető célja a kezelésbe még nem került droghasználókkal való  

kapcsolatfelvétel, ellátásba jutásuk elősegítése. 

 A program további elemei: Kapcsolatfelvétel a Duna Plázában csellengő, 

veszélyeztetett fiatalokkal. 

 

 Információk, adatok gyűjtése a kerület (intravénás) kábítószer használattal 

fertőzött területeiről. 

 

 Telefonszámunkon bejelentési lehetőséget, konzultációt biztosítunk kerületi 

intézmények és a lakosság számára a droghulladék (eldobált fecskendők, tűk stb.), 

és droghasználókkal kapcsolatos problémák miatt.  

 



-25- 

Drogprevenciós Alapítvány Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

 A projekt további hatása, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a kerület területén élő, 

tartózkodó droghasználókat a közterületekről kezelésbe,- ellátásba vonjuk be. 

 

A program eddigi működése során beazonosításra kerültek a kerület területén 

azok a helyszínek, melyek az iv. droghasználat és droghulladék (eldobált 

fecskendők) szempontjából kritikusak. Az alapítvány munkatársai rendszeresen 

járják ezeket a területeket, összegyűjtik az eldobált fecskendőket, kapcsolatba 

lépnek droghasználókkal és a környék lakóival. Az elmúlt években több 

alkalommal érkezett telefonon, vagy személyesen lakossági, vagy intézményi (pl.: 

óvodavezető) jelzés eldobált fecskendőkről, az alapítvány munkatársai ezekben az 

esetben felkeresték ezeket a helyszíneket. (problémás területek: Szabolcs u. és 

környéke, Nyugati pu. mögötti terület, Ferdinánd híd környéke, Újpesti 

alsórakpart, Kartács és Csata u., Szent István Park.) (Erről részletesebben lásd a 

pályázati beszámolókat, melyek a XIII. Ker. önkormányzatnál is megtalálhatóak). 

 

A program közbiztonsági és bűnmegelőzési szempontú hatásai: 

 A lakosság biztonsági érzete növekszik. 

 Csökken a droghasználatból származó közterületen lévő hulladék előfordulási 

gyakorisága és mennyisége. 

 Csökken a közterületeken tartózkodó problémás szerhasználatú droghasználók 

aránya.  

Köszönjük a támogatás megítélését a DPA munkatársai, a XIII. kerületi lakosság széles 

rétege érdekében is! 

8.2.13. 395/2013 

 

Támogatási program elnevezése: 

395/2013 
 

Támogató megnevezése: Budapest Főváros XV. kerület  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                   

 önkormányzati költségvetés              X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2013.01.01.-2014.01.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  200 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 10 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 10 

 -tárgyévben folyósított összeg: 200 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 10 

 Felhalmozási:               0 

 Összesen: 10 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

Az Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata Drogprevenciós Alapítvány részére 

200.000 ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a pályázatra. 

 

A program megvalósításának időszaka: 2013. június1.- 2014.január 31. 

A két konferencia, fórum időpontja: 2014. január 13 és 27-e volt. 

A megvalósított program elemei: 
 Két szakmai konferencia, fórum szervezése a kerületben az egészségügy, az 

oktatás, a gyermekvédelem és a szociális ellátás területén dolgozó 

szakemberek részvételével. A program megvalósításának helye: XV. kerület 

Egészségügyi Intézménye, Rákos u.-i Rendelőintézet Tanácsterme (Bp. XV. 

kerület Rákos út 77/a).  

Az első alkalom címe „A függő játszmák”, a másodiké „Az élet sava borsa volt”. 

Az ambulancián, ebben az interdiszciplináris szemléletben végzett munkánk kapcsán azt 

tapasztaljuk, hogy a hatékonyabb ellátás biztosításában igen nagy szerepe van az 

egészségügyi,- szociális,- oktatási intézményekben dolgozó, különböző végzettségű 

szakemberekkel való kapcsolattartásnak és az ő informálásuknak, szemléletük formálásának. 

A program célja volt, hogy a droghasználókkal munkájuk során találkozó különböző 

intézményekben dolgozó, eltérő végzettségű szakemberek, a drogszcénára vonatkozó 

ismeretei bővüljenek, szemléletük formálódjon. Erősödjön az intézmények közötti 

(személyes kapcsolattartás) együttműködés.  

Az első alkalmon 17, a másodikon 16 fő (összesen 33 fő) vett részt. A szakmai eseményen a 

XV. kerületi és a IV. kerületi egészségügyi-,oktatási-, gyermekvédelmi-, közművelődési 

intézményekből érkező szakemberek és a VX. kerületi média képviselői vettek részt ,(XV. 

ker. Önkorm.Eü.Int. pszichiátriai, addiktológia, diabetológia, Fioka Gyerek és Ifjúságjóléti 

Központ,Nyírő Gy. KH.OPAI Támasz Gondozó, Csokonai Művelődési Központ, A Károly 

Róbert Általános Iskola, Neptun Általános Iskola,Újpesti Nonprofit Kft Mentálhigiénés 

Gondozó, Újpesti SZEI GYEJÓ munkatársai). 

A konferenciákon résztvevők előadásokat hallgathattak a kémiai és viselkedéses 

függőségekről, a stresszről, a család szerepéről, a drogambulancia szolgáltatásairól és 

működéséről, az új pszichoaktív szerekről és a jogi szabályozás aktuális változásairól.  
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A konferenciákon szereplő előadói: pszichiáter, szociológus, szociálpolitikus, addiktológiai 

konzultáns, pszichológus végzettségű kollégák. 

A fórumok hozadéka, hogy a különböző területekről érkező szakemberek megismerkedhettek 

egymás munkájával, az adott területen tapasztalható problémákkal és kapcsolatokat, 

együttműködési lehetőségeket építhettek. A pályázat megvalósítási időszakában, így a 

konferenciák ideje alatt a szakrendelő második emeletén a betegek és a szakemberek, más 

érdeklődők számára megtekinthető volt, az alapítvány Kronodrog egészség edukációs és drog 

prevenciós kiállítása. A programról a kerületi média az Életképek újság (IV. évf. 2. szám | 

2014. február 3. számában) és a TV is hírt adott. 

A két alkalomról jelenléti ív készült. 

 A Kronodrog egészségnevelési és drog –prevenciós program biztosítása a Károly 

Róbert Általános Iskola 5-8. évfolyamos diákjai számára. 

A foglalkozások időpontjai: 2013. november 4-6. 

A program általános célkitűzése volt, hogy pozitív élménnyel gazdagodjanak a 

programban résztvevők, miközben bővülnek –tényszerű és megalapozott 

információkon nyugvó-ismereteik a kábítószerekre, addiktív magatartásformákra 

vonatkozóan, így kedvező irányba változzon ezzel kapcsolatos szemléletük. 

A program konkrét célkitűzése az addiktív viselkedésmódokkal, ezen belül kapcsolatos 

tévhitek korrigálása, a szerhasználati szokások pozitív irányú befolyásolása, kockázatok 

mérséklése, pozitív minták megerősítése. 

A program során az 5-8. osztályosok számára a kábítószerek, viselkedéses függőségek 

mellett a párkapcsolat, szexualitás témakörben tartott foglalkozásokat (osztályonként 

3-3 órában)  

A programban az 5- 8 osztály tanulói (összesen 158 fő) vett részt.  

Köszönjük a támogatás megítélését a DPA munkatársai, a XV. kerületi lakosság széles rétege 

érdekében is! 

 

 

 

 

 

 



-28- 

Drogprevenciós Alapítvány Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

8.2.14. NAV 1 % 2012. 

Támogatási program elnevezése: 

NAV 1% 
 

Támogató megnevezése: NAV 1 %  2012. év után  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                   

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2013.01.01.-2013.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  54 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 54 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 54 

 -tárgyévben folyósított összeg: 54 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 54 

 Felhalmozási:               0 

 Összesen: 0 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az 1 %-ból ártalomcsökkentő eszközöket vásároltunk. 

Köszönet a Drogprevenciós Alapítványt támogatók adójának 1%-nak a felajánlásáért! 

8.2.15. NAV 1 % 2011. 

Támogatási program elnevezése: 

NAV 1% 
 

Támogató megnevezése: NAV 1 % 2011. év után  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                   

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2013.01.01.-2013.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  59 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 59 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 59 

 -tárgyévben folyósított összeg: 59 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 59 

 Felhalmozási:               0 

 Összesen: 0 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

 Az 1 %-ból ártalomcsökkentő eszközöket vásároltunk. 

Köszönet a Drogprevenciós Alapítványt támogatók adójának 1%-nak a felajánlásáért! 

 

8.2.16. Common Sense for Drug Policy, Inc. 

 

Támogatási program elnevezése: 

Common Sense for Drug Policy, 

Inc. 

 

Támogató megnevezése: Amerikai Ház Alapítvány  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                   

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó x 

Támogatás időtartama: 2013.01.01.-2013.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)   

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 2350 

 -tárgyévben felhasznált összeg:               

2350 

 -tárgyévben folyósított összeg: (X) 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 2350 

 Felhalmozási:               0 

 Összesen: 2350 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

A Common Sense for Drug Policy, Inc. (továbbiakban: CSDP) 2013. 05. 23-án három, 

ártalomcsökkentő tűcsere szolgáltatást működtető szervezettel kötött adományozási 

szerződést. A megállapodás alapján az egyik szerződő fél, a Drogprevenciós Alapítvány 

(továbbiakban DPA) vállalta, hogy 100.000 db Omnican tűt rendel a B.Braun Medical Kft.-

től, melyből a DPA 33.100 db tűt megtart és kioszt saját kliensei közt. A fennmaradó 

tűmennyiséget a DPA a szerződésben meghatározott arányban elszállítatta a két további 

szerződő félnek.  
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Az adomány célja támogatás nyújtása a fent hivatkozott civil szervezetek (DPA, Kekpont, 

Artera) alaptevénységük (droghasználók ártalomcsökkentése ) számára.  

 

A felek megállapodnak, hogy a CSDP a (DPA, Kekpont, Artera) szervezetek tűcsere 

programját 2.349.500,-Ft összeggel támogatja.  

  

3./ A felek megállapodnak, hogy DPA 100.000 db tűt (OMNICAN 40 1ML INSULIN U-40 

30GX8MM X100) rendel, a B.Braun Medical Kft. (1025 Budapest, Felhévízi út 5.) szállítótól, 

18,50Ft+27% ÁFA egységáron, a fenti szervezetek részére történő, alábbiak szerinti szállítással: 
  

DPA:  33.100  db 

Kekpont: 44.200  db 
Artera: 22.700  db 

Összesen: 100,000 

  

DPA a szállítóleveleket összegyűjti s a B. Braun Kft. számlájával együtt megküldte a CSDP számára, 
e-mail útján az info@csdp.org és az sg@mail.datanet.hu címekre. CSDP a 2.349.500,-Ft adományt 

közvetlenül a szállítónak utalta át, a szállítólevelek és számla hozzá történő megérkezését követő 10 

napon belül.  
DPA, Kekpont és Artera kötelezettséget vállalt a jelen megállapodás alapján átvett eszközök felelős 

kiosztásáért.  

Mindhárom tűcsere életében ez a konkrét, eszköz szintű-célszerinti támogatás tette lehetővé 

küldetésünk teljesítését. Mind a szervezetek által egyenként, mind pedig a budapesti szinten 

általunk végzett munkát alapozta meg a CSDP támogatása, az injectorok kiszámítható 

biztosítása. A 100.000 db jó minőségű injector rendelkezésére bocsátásával vált lehetővé a 

fővárosi droghasználók ártalmainak a csökkentése és a HIV, Hepatitis vírus terjedésének 

megakadályozása, a kliensek szociális hálóban tartása, egészségügyi intézmények, 

rehabilitációs otthon felé való irányítása. 

A kiadott és bevett fecskendők száma természetesen egy-egy szervezet kliensszámától 

függően magasabb vagy alacsonyabb. A három szervezet közül a Kék Pont látja el a legtöbb 

klienst egy-egy ügyeleti napon, ennek megfelelően az ő kiadott és visszahozott tűszámuk a 

legmagasabb a támogatási időszak négy hónapjában, előbbi 52.687, utóbbi pedig 23.367. A 

DPA-ban ugyanebben az időszakban 25.986 tűt adtak ki, és 12.850-et kaptak vissza. Az Art 

Éra, lévén a legkevesebb napot nyitva tartó szervezet, kisebb kliensszámmal dolgozik, ennek 

megfelelően a tűforgalmuk is kisebb, a kiadott fecskendők száma 14.405, a visszahozottaké 

7.965 volt a támogatási időszakban.  

 

Köszönjük a támogatást! 

 

 

mailto:info@csdp.org
mailto:sg@mail.datanet.hu
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2013. évben az Emberi Erőforrás Minisztérium Tűdepó 6.000.000 és 7.000.000 ft-os 

támogatása és a Common Sense for Drug Policy, Inc. támogatásából több 

ártalomcsökkentő szervezet küldetése valósulhatott meg.  

Az adomány és a pályázatok célja, hogy támogatást nyújtott a Drogprevenciós Alapítványon 

felül a: 
1. Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány,  

           2.  Artera Alapítvány,  

3. Baptista Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek 

  és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 

4. MRE Válaszút Misszió Drogkonzultációs Iroda 

           5. Drogambulancia Alapítvány,  

           6. SZKTT ESZI Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum  

7. Baranya megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat 

Gyógyító Közalapítványa (továbbiakban) 

Integrált Drogterápiás Intézet Közalapítvány (INDIT)   

 

civil szervezetek alaptevénységének biztosítására  (droghasználók ártalomcsökkentése ) 

számára.  

Így alapítványunk vállalásával valósulhatott meg Budapesten, Miskolcon, Szegeden és 

Pécsen a kezelésbe irányítás első lépcsőfoka. A fenti támogatások (10., 11., 16. ) nem 

kizárólagosan a Drogprevenciós Alapítványt érintették, hanem a fenti szervezeteket is. 

 

Köszönjük a nevezett szervezetek és kliensei nevében is az Emberi Erőforrás 

Minisztérium és a CSDP támogatását!
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