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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 elsősorban a gyermekek és ifjúság körében végzett felvilágosítás,tanácsadás a 

kereslet csökkentése érdekében 

-szakemberek képzése 

-felvilágosító tevékenység az elektronikus és nyomtatott médiában 

-drogproblémával küzdők kezelése, szociális, eü-i ellátása, reszocializációja 

-droghasználat ártalmainak csökkentése a fertőző betegségek terjedésének elkerülése- és a fertőzöttek 

kezelésbe irányítása céljából. 

-fiatalkorúak csoportjában mentálhigiénés tevékenység végzése 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Szenvedélybetegségek prevenciója 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Szenvedélybetegségek prevenciója 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

rehabilitációs,szociális,tudományos 
tevékenység;hátrányos helyzetü csoportok társ-i 

esélyegyenlőségének elősegítése;nevelés és oktatás 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekek,fiatalok,segítő 
szakemberek,szenvedélybetegek 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2,852 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Ártalomcsökkentő programunkban 747 fő keresett fel bennünket, akikből 363 fő új kliensként 
regisztrált. A 2014-es évben klienseink összesen 125.719 darab fecskendőt vittek el a tűcseréből, és 

85.711 darabot hoztak vissza. Ezzel megakadályozva a HIV, Hepatitis vírussal fertőzött veszélyes 

hulladékok visszagyüjtését és megsemmisíttetését. 

70 fő volt Metadon programban kezelve, fókuszálva az egyéni esetkezelésükre, reszocializációjukra. 

Szülők képzésére nagy hangsúlyt fektettünk a Szülők akadémiája programunkban. 

3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása) 
 

Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem 

értéke 

Felhasználás célja 

Ártalomcsökkentő szerek vásárlása 
11 329 

HIV, HBC, _HBV vírus terjedésének 
megakadályozása 

Oktatás, továbbképzés 5 235 Felnőttoktatás, képzés 

Humán eü. ellátás 7 513 Kezelésbejuttatás elősegítése 

Projekt menedzselés 2 200 Programok koordinálása 
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Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem 

értéke 

Felhasználás célja 

Összesen: 26 277   

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Drogprevenció széles spektruma 45 691 38 736 

Összesen: 45 691 38 736 

 

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Kuratórium 9 505 10 538 

Felügyelő bizottségi tag 1 421 0 

Összesen: 10 926 10 538 

 

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 54 421 45 441 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 113 52 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

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)] 48 308 39 389 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 57 463 49 283 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 13 446 14 801 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 57 463 49 274 

K. Adózott eredmény -3 042 -3 842 

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 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

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

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

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

Társadalmi támogatottság mutatói     

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

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

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

8. Kiegészítő melléklet 

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

8.2. Támogatási programok bemutatása 

8.2.1. ASZ-032/3-2011 
 

Támogatási program elnevezése: ASZ-032/3-2011  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium  

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2014 01.01-2014 12.31  

Támogatás összege  (1000HUF)  6,445 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 6,445 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 6,445 

 -tárgyévben folyósított összeg: 6,445 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 6,000 

 Dologi: 445 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 6,445 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Drogprevenciós Alapítvány XIII. kerületben működő Civil Ártalomcsökkentő Szociális 

Kontaktprogramja a 2014-ben májusban hétvégén is nyitva volt a program. 125.719 db injectort tudtunk 
kiadni éves szinten. (Ebbe a darabszámba a saját forrást, a Tűdepó pályázat és az Országos 

Epidemiológiai Központtól kapott adomány tűt is beleértjük.) 85.211 db injectort és fecskendőt 
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gyűjtöttünk vissza. 747 esetünkből 155 volt nő, 592 férfi. Működésünk 19. évében a 747 fő esetünkből 

363 új kliens volt.  2014-ben összesen 10107 -szer látogatták meg a programot, amelyből 1802 nő és 

8305 férfi volt. 

 

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.  

 

 

 

8.2.2. KAB-ELT-11-39 
 

Támogatási program elnevezése: KAB-ELT-11-39  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium Nemzeti 
Családügyi Szociális Intézet 

 

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)  70 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 70 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 70 

 -tárgyévben folyósított összeg: 70 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 70 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 70 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Elterelés érdekében megelőző-felvilágosító szolgáltatás végzése  

 

8.2.3. 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  
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Támogatás időtartama: 2013 07.01-2014 06.30.  

Támogatás összege  (1000HUF)  530 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 530 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 530 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 530 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 530 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Tűvé tett közterek program, amely egyben az utcai megkereső munka, amely célja a rejtőzködő 

kliensek feltérképezése és az utcai drogszemét begyűjtése.  

 

A drogszeméttel érintkező FKFV munkatársai, közmunkások és közterület-felügyelők  

kiképzésével a HIV, HBV, HCV vírussal való megfertőződés elkerülésének céljából, szakszerű 

begyűjtés. 

 

8.2.4. KAB-FF-13-B-13398 
 

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)  2,000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,954 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,954 

 -tárgyévben folyósított összeg: 2,000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 1,954 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1,954 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
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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. 

 

8.2.5. KAB-ME-13-A-13402 
 

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

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Misnisztérium  

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: 950 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 950 

 -tárgyévben folyósított összeg: 950 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 950 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 950 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

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 dolgoztuk 

ki. 

 

A pályázat keretében 6 alkalommal tartottunk előadást szülőknek, pedagógusoknak,  

érdeklődőknek 4 különböző helyszínen.  

 

 

8.2.6. 52039-4/2013 
 

Támogatási program elnevezése: 52039-4/2013  

Támogató megnevezése: Embri Erőforrás Minisztérium  

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  
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 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2013 07. 01-2014 06. 30.  

Támogatás összege  (1000HUF)  7,000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 5,066 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 5,066 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 5,066 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 5,066 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

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

tűcserében korlátozásokkal, de legyen megfelelő injector. A tűdepó 2013. programnak megfelelően az 
elsődleges hatás, hogy a minisztériumi támogatásnak köszönhetően a nagy forgalmú alacsonyküszöbű 

tűcsere-programokban Budapesten, Miskolcon, Szegeden, Pécsen megfelelő minőségű (B. Braun 1 ml-

s) fecskendő és tű (injector) áll rendelkezésre a kliensek részére. 

 

8.2.7. 395/2013 
 

Támogatási program elnevezése: 395/2013  

Támogató megnevezése: Budapest Főváros XIII. 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: 190 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 190 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 190 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 190 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

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

út 77/a). 

 

8.2.8. NAV 1 % 2013 
 

Támogatási program elnevezése: NAV 1 % 2013  

Támogató megnevezése: NAV 1 % 2013. év után  

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)  52 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 52 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 52 

 -tárgyévben folyósított összeg: 52 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 52 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 52 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Ártalomcsökkentő eszközök vásárlása 

8.2.9. 466/2014 
 

Támogatási program elnevezése: 466/2014  

Támogató megnevezése: Budapest XV. Kerület Önkormányzata  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2014 06. 01-2014 12. 31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  285 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 285 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 285 

 -tárgyévben folyósított összeg: 285 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 285 
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 Felhalmozási:  

 Összesen: 285 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Budapest  Főváros  XV.Kerület  Rákospalota -Pestújhely -. Újpalota.Önkormányzatától  kapott 

támogatásból a Drogprevenciós Alapítvány 2014. június 1. és 2014. december 31-e között 4 
alkalommal tartott Szakmai Fórumot és Egészségfejlesztő napot a XV. Kerületi Egészségügyi 

Intézményében, valamint az Újpalotai Családsegítő Szolgálat Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó 

Irodájában (MUFTI). 

 

8.2.10. KAB-ME-14-A-17340 
 

Támogatási program elnevezése: KAB-ME-14-A-17340  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2014 04. 01-2015 05. 31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  1,000,000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 207 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 207 

 -tárgyévben folyósított összeg: 1,000,000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 207 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 207 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A célcsoport Pécsi Sebestyén Általános és ének- zenei és Alapfokú Művészeti Iskola felső tagozata.  A 

NEFI szakmai ajánlásának megszerzése feltétele a pályázat lebonyolításának. A kérelmünket a NEFI 

bizottsága 2015. május 12-én elutasította, így a pályázatkezelőtől kértünk útmutatást, amely szerint a 
teljes összeget vissza kell utalnunk. 

 

 

8.2.11. KAB-ME-14-B-17347 
 

Támogatási program elnevezése: KAB-ME-14-B-17347  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

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

 önkormányzati költségvetés  
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 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2014 04. 01-2015 03. 31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  700 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 543 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 543 

 -tárgyévben folyósított összeg: 700 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 543 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 543 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A gyermekotthonban élő gyermekek részére tartott foglalkozások célja elsősorban asszertív képességek 

elsajátítása volt, pl. nemet mondásé. Jelentős szerepet kapott a dohányzás okozta egészségügyi 

problémák vizsgálata, ismertetése. A foglalkozás során kiemelt szerepet kapott, a cigaretta, mint 

sokszoros megerősítő (szálanként ahányszor beleszívunk, annyi megerősítő inger éri szervezetünket), 
valamint a dohányzás során a sett-setting kérdésköre, illetve a társas hatások elsődleges szerepe a 

dohányzásra való rászokásban. 

 

 

8.2.12. KAB-FF-14-A-15633 
 

Támogatási program elnevezése: KAB-FF-14-A-15633  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2014 06. 01-2015 03. 31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  2,000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,960 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,960 

 -tárgyévben folyósított összeg: 2,000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 1,960 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1,960 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Tűvétett közterek a XIII. kerületben: 

A támogatásnak köszönhetően elmondható, hogy a XIII. kerület területén, különösen a lakóházakat 

tekintve, a közterületeken, parkokban is a korábbihoz viszonyítva javult a helyzet, kevesebb a 
droghulladék és az egyéb szemét is. 

A korábban leginkább kritikus területeken Szabolcs u. Szabolcs köz, vasút által határolt terület, 

Ferdinánd- híd lába, Kartács u. Csata u. és környéke is javult a helyzet, ez nyilvánvalóan több, (a 
programmal összefüggő és attól független) tényezővel magyarázható.  

E tényezők közül például jelentős szerepe van annak, hogy a lakóházak, lakott területek esetében (pl.: 

Kartács u.7. Szabolcs u., Bulcsú u. 2.) rendezettebb lett a környezet és a romos épületek, telkek 
lezárásra kerültek. A nyíltszíni droghasználat a lakott területektől a kevésbé lakott területek, (Árpád- 

híd pesti hídfő és az Újpesti rakpart, Duna Pláza mögötti rész) felé húzódott át.  

 

 

 

8.2.13. KAB-ME-14-C-15634 
 

Támogatási program elnevezése: KAB-ME-14-C-15634  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2014 06. 01-2015 03. 31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  800 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 482 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 482 

 -tárgyévben folyósított összeg: 800 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 482 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 482 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Batthyány Lajos Általános Iskola Szülők Akadémiája programjában a szülők kérésének megfelelően 

több témakört terveztük be. 

Ugróiskola avagy Életciklusok és életfeladatok, TV és a számítógéppel kapcsolatos függőségek és a 

testképzavarok témakörét terveztük be. 

 

Ezen belül: 

- Generációs sajátságok avagy a "Z generáció" jellegzetességei 
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- Nevelési hajcihők 

- Milyen viselkedésnél aggódjak gyermekemért? Hová fordulhatok segítségért? 

- Meddig egészséges a csemetém számítógép, tv, X-box használata? 

- Biztonságos internethasználat 

- Kockázati magatartások serdülőkorban 

- Eredményes szülői magatartásformák (Gordon módszer) 

 

A foglalkozáson megjelent szülők aktívan vettek részt a foglakozáson, érdeklődésüket  

fejezték ki e kurrens témák tárgyalása kapcsán.  

 

 

8.2.14. Élelmiszerbank DPA 
 

Támogatási program elnevezése: Élelmiszerbank DPA  

Támogató megnevezése: Magyar Élelmiszerbank Egyesület  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2014 06. 01-2014 12. 31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  1,231 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,231 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,231 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 1,231 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1,231 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az alapítvány projektjei közül kettő (az alacsonyküszöbű ártalomcsökkentő program és a 

drogambulancia) szolgáltatásait igénybe vevők túlnyomó többsége halmozottan hátrányos helyzetű 

(rossz egészségi állapotú, rossz szociális körülmények között él, munkanélküli, vagy alkalmilag 
foglalkoztatott, alacsony jövedelmű, vagy jövedelemmel nem rendelkező, bizonytalan lakhatású, vagy 

hajléktalan). A kliensek többsége, élethelyzetéből fakadóan rendszertelenül és egészségtelenül 

táplálkozik, jobb esetben ingyen kapott, "tarhált", rosszabb esetben lopott, vagy kukából származó, 
hulladék élelmet fogyaszt.  

Emiatt az indok miatt pályáztunk a Magyar Élelmiszerbank Egyesülethez tárgyi élelmiszer adományért. 

Az elmúlt évben három alkalommal osztottuk két telephelyünkön az adományokat 

7065 db terméket, azaz 1074 kg élelmiszert juttatunk el klienseinknek és hozzátartozóiknak.  
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(Kokorica konzervet, joghurtot, Beba Pro 2 tápszert, Kinder Pinguit, Cukorgolyót, Tamarin töltött 

marcipános csokoládét, Chocho'la töltött rumos- meggyes pralinét, Gouda sajtot, Tihanyi Márvány 

sajtot, Hertz Vital pulykamell sonkát, Globus uborkás majonézt. 

 

 

8.2.15. ELTE tereptanár 
 

Támogatási program elnevezése: ELTE tereptanár  

Támogató megnevezése: Eötvös Lóránd Tudományegyetem  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2014 01. 01-2014 12. 31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  40 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 40 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 40 

 -tárgyévben folyósított összeg: 40 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 40 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 40 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Szociális Munka két hallgatóját fogadtuk gyakorlatra a 2014. 

évben.  

 

8.2.16. "Feri fesztivál" 
 

Támogatási program elnevezése: "Feri fesztivál"  

Támogató megnevezése: Ferencvárosi művelődési Központ  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2014 06. 11.  

Támogatás összege  (1000HUF)  10 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 10 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 10 

 -tárgyévben folyósított összeg: 10 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
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 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 10 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 10 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

2014.06.11-én került megrendezésre a Ferencvárosi Művelődési Központban a "Feri fesztivál", 

amelyen alapítványunk a KRONODROG c. kiállítás anyagát a rendezvényen tárlatvezetéssel együtt 

biztosította, prevenciós és életvezetési tesztekkel ismertette meg a mintegy 300 fő kerületi iskolást, 

mentálhigiénés tanácsadást nyújtva számukra.  

 

8.2.17. DPA Budakeszin 
 

Támogatási program elnevezése: DPA Budakeszin  

Támogató megnevezése: Budakeszi Város Önkormányzata  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2014 09. 08-2014 09. 12.  

Támogatás összege  (1000HUF)  84 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 84 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 84 

 -tárgyévben folyósított összeg: 84 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 84 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 84 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

2014. 09.08-án és 09. 12-én Budakeszi Város Önkormányzata felkérése alapján alapítványunk a 

Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola hét osztálynyi 7-8. osztályos tanulóján kívül a a szülők és 
a tantestület számára tartott foglalkozásokat.  

 


