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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 büntetésvégrehajtási intézetekben egyaránt.

Drogprevenciós Alapítvány

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

-2-

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

Szenvedélybetegségek prevenciója

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

gyermekek, fiatalok, segítő szakemberek,
pedagógusok, szülők-hozzátartozók,
szenvedélybetegek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

2139 fő
(csak az alapítvánnyal közvetlenül kapcsolatba kerültek
száma)

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 főbb eredményei

Az ártalomcsökkentő programunkban a 264 fő keresett fel bennünket, akikből 99 fő új
kliensként regisztrált. A 2015-ös évben 138 darab injectort és egyéb a közterületről begyűjtött
droghasználathoz kötődő eszközt semmisítettünk meg.
75 fő volt Metadon programban kezelve, fókuszálva az egyéni esetkezelésükre,
reszocializációjukra.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)
Drogprevenció széles spektruma
Összesen:

Előző időszak

38 736
38 736

Tárgyidőszak

31 993
31 993

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)
Kuratórium
Felügyelő bizottsági tag

Drogprevenciós Alapítvány

Előző időszak

Tárgyidőszak

10 538
9715
0
0
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Előző időszak

Összesen:

Tárgyidőszak

10 538

9715

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

B. Éves összes bevétel

Tárgyidőszak

45 441

40 220

52
0
6 000

73
0
6 000

0
39 389
49 283

0
34 147
41 712

14 801
49 274
-3 842

15 952
41 708
-1 492

2

3

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)

6. 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]
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]
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
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7. Kiegészítő melléklet
7.1. 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 1996-ban majd 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 felépülés-fókuszú 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.
17 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 Ártalomcsökkentő Szociális Kontaktprogram
(ártalomcsökkentő tűcsere program-kontakt fókusszal)
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
Drogprevenciós Alapítvány
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2010-től -2014 Életmentő Pont
2010-től Tűvé tett (köz) terek program
2011-től Család-rend-szer program
2012-től Gyermekotthonoknak célzott prevenciós foglalkozás sorozat
2013-2014 Tűdepó program
(DPA egyedi pályázata: Budapest, Miskolc, Szeged, Pécs injector bázisára)
2014-től Az élet sava és borsa, Függő játszmák program
2014-től Szülők akadémiája program
2015-ben Menya Csoport(Metadon programba járó anyák csoportja)
2015-ben Riasztás program
2015-től Utcai kontakt program
2015-től Szmunka program
2015-től Utcai kontakt program
2016-tól „Menya” fogadó óra (Metadon programba járó anyák „fogadó órája”)
Budapesten kívül vidékről is keresnek meg bennünket.
EredményeinkProgramjainkat a célcsoportok szükségletei hívják életre.
-Az alacsonyküszöbű programban 1995-től - 2014. XII. végéig 786.741 db használt
fecskendőt gyűjtöttünk vissza a kliensektől ezen felül 2015-ben 138 db-ot közterületről.
Ez népegészségügyi szempontból felbecsülhetetlen érték mivel ezek az eszközök, így
megsemmisítésre kerültek, aminek következtében nem kerülnek közterületre. Nem
fertőzhetnek meg Hepatitis /HIV vírussal senkit. Az országban egyedülállóan csak mi
rendelkezünk újraélesztő készülékkel a 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.
2015-ben 75 fő volt a Metadon programunkban.
-

A Kronodrog Kiállítást évente több száz fő láthatja a XV. kerületi Önkormányzat
Egészségügyi Intézményében.

-

2009 és 2012. decembere között, 40 alkalommal (két hetente 2.5 órában),
mentálhigiénés szemléletű rádióműsort készítettünk.

-

„Család – rend – szer” és a „tűvétett (köz)terek” mintaprogramként szolgálnak és
szolgátak más szervezetek, intézmények számára.

-

A Tűvétett (köz)terek program keretében az alacsonyküszöbű ártalomcsökkentő
program munkatársai folyamatosan járták a köztereket és a droghulladékokat begyűjtik.
(XIII. kerületi fókusszal, de a IV. és a XV. kerületben is végeztek ilyen munkát)

-

2015-ben önkéntes munkás fiatalok is erősítették a csapatunkat.

Drogprevenciós Alapítvány
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A Károly Gáspár Református Egyetem szociális munkás tanszékéről 1 hallgatót
fogadtunk.

Elismeréseink
2003-ban az Alapítvány Miniszteri elismerő oklevelet kapott.
2007-ben Veres Ilona koordinátor posthumus Elige vitam - díjat kapott
2012- ben dr. Keresztes Lászlóné dr Csiszér Mária Eleonóra Elige vitam - díjat kapott, Varga
Mónika miniszteri dicséretet.
Minden támogatónknak köszönjük a támogatást (legyen az anyagi-, természetbeni-, erkölcsi
,érzelmi-, önkéntes munka), amellyel hozzájárultak a küldetésünk megvalósításához! Minden
hozzánk fordulónak a bizalmat. Köszönettel a Drogprevenciós Alapítvány stábja.

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. ASZ-032/4-2011 és ágazati és kiegészítő ágazati bérpótlék
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:

ASZ-032/4-2011
Emberi Erőforrás Minisztérium
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2015.01.01.-2015.12.31.
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X

7268
7268
7268
7268
X
7268
0
0
7268

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Emberi Erőforrás Minisztérium szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásaként 2015-ben
6.000.000 Ft- ot ítélt meg. Ágazati bérpótlék 508.254 Ft-ja, míg a kiegészítő ágazati bérpótlék
760.064 Ft –tal folyósított a MÁK.
Az új telephelyen továbbra is alacsony küszöbű, ártalomcsökkentő szociális alapszolgáltatást
nyújt a DPA, de injektorcsere nélkül. A költözésnek és a bizonyos mértékű szolgáltatásátalakulásnak megfelelően alacsonyabb kliensszámmal, megnövekedett konzultációs
lehetőséggel, és egyes esetekben nem kizárólag intravénás szerhasználókkal dolgozunk tovább.
Drogprevenciós Alapítvány

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

-7A hozzánk fordulók leginkább (tűcserén kívüli) ártalomcsökkentő eszközök, meleg-hideg ital
folyadékpótlás céljából, kommunikáció, tanácsadás, konzultáció, mosás, internet használat,
testi-lelki-szerhasználati és egyéb egészségügyi problémák, kezelési lehetőségek, szűrés,
hepatológiai kezelésre való eljutás iránti érdeklődés, szociális ellátó helyekre bejutás (pl.:
szállás, ételosztás), ruha-élelmiszer és egyéb adományosztás, filmklub miatt kereste fel
intézményünket.

7.2.2.KAB-ELT-11-39
Támogatási program elnevezése:
KAB-ELT-11-39
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Nemzeti Családügyi Szociális Intézet révén
(Emberi Erőforrás Minisztérium)
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2015.01.01.-2015.12.31.

(X)

0
0

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

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

-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

X
0

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

0
0
0

0
0

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 nem kapott támogatást.
2015. évben októbertől-decemberig 3 fő 15 alkalommal volt megelőző –felvilágosító
eltereltünk csak kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben.

7.2.3. 319/2015
Támogatási program elnevezése:

319/2015
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Drogprevenciós Alapítvány
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Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

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

más gazdálkodó
2015.01.01.-2015.12.31.
300
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

300
300
0

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

300
0
300

X
0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A szakmai fórumok fókuszában az Y, Z generáció (élet)helyzete, jellegzetességei és a szülői,
nagyszülői generációk közötti kapcsolat, szolidaritás témája állt. Foglalkoztunk a különböző
generációknak segítséget nyújtó telefonszolgálatok (Kék Vonal, Délután, Drog Stop)
tevékenységével és a hozzájuk forduló korosztályok problémáival, a Come On programTársadalmi innováció a generációk önkéntességével, Levendula 60+ és a XV. kerületi GYIÖK
együttműködése), a kerületi Drogambulancia is bemutatkozott.

7.2.4. NAV 1 % 2014.
Támogatási program elnevezése:

NAV 1%
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

NAV 1 % 2014. év után
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

2014.01.01.-2014.12.31. után 2015-ben utalt

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

X

73
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő

73
20
73

X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:

Drogprevenciós Alapítvány

0
20
0

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]
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20

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
2015-ben 72.674. Ft érkezett az adózók 1 %-nak a felajánlása jóvoltából.
Az 1 %-ból ártalomcsökkentő eszközöket vásároltunk.
Köszönet a Drogprevenciós Alapítványt támogatók adójának 1%-nak a felajánlásáért!

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

KAB-ME-14-A-17340
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Emberi Erőforrások Minisztériuma,

központi költségvetés
X

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

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

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2014.04.01.-2015.05.31.
1000
0
0
0
X

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

0

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

207
0
207

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
2014.08.05-én átutalt támogatás.
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 kellett utalnunk.

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

KAB-ME-14-B-17347
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Emberi Erőforrások Minisztériuma,

központi költségvetés
X
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Drogprevenciós Alapítvány

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]
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Támogatás összege (1000HUF)

2014.04.01.-2015.03.31.
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

700
157
157
0

X
0
157
0
157

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Programjaink célja, hogy pozitív élménnyel gazdagodjanak a résztvevők, miközben bővülnek –
tényszerű és megalapozott információkon nyugvó-ismereteik a konfliktusokra, agresszió
mentes konfliktuskezelés lehetőségeire vonatkozóan. a szexualitással kapcsolatos ismeretek
átadása, a nemi betegségekről való tájékoztatás. (nem kívánt terhesség, szabados szexuális élet
stb.), nemet mondás képességére és az alkoholhasználat - dohányzás és droghasználat
következtében megnőtt kockázati tényezők szerepére.

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

KAB-FF-14-A-15633
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Emberi Erőforrások Minisztériuma,

központi költségvetés
X
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

Támogatás időtartama:

más gazdálkodó
2014.06.01.-2015.03.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő

2000
40
40
0

X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

0
40
0
40

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Drogprevenciós Alapítvány

Közhasznúsági melléklet
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elszlömösödött területeket is beleértve), a közterületeken, parkokban is a korábbihoz
viszonyítva javult a helyzet, kevesebb a droghulladék és az egyéb szemét is.
A Drogoplex Ambulancián, 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 drogozás elkerülése céljából.

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

KAB-ME-14-C-15634
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Emberi Erőforrások Minisztériuma,

központi költségvetés
X

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2014.06.01.-2015.03.31.
800
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő

218
218
0

X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

0
218
0
218

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
XV. kerületi Egészségügyi Intézménye Drogbeteg Gondozó (Drogoplex Ambulancia, XV.
kerület) 6 alkalommal, Batthyány Lajos Általános iskola 3 alkalommal, míg a Csángó utcai
(Drogprevenciós Alapítvány új telephelye) környékén lakó szülők részére 1 alkalommal
tartottunk foglalkozásokat. A XIII. kerületi programot az alacsonyküszöbű program kliensei is
meglátogatták.

Drogprevenciós Alapítvány

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]
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7.2.9. Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Magyar Élelmiszerbank Egyesület

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2015.01.01.-2015.12.31.
Tárgyi adomány értéke

(654)

-ebből a tárgyévre jutó (összeg):
-tárgyévben felhasznált (összeg):
-tárgyévben folyósított (összeg):

(654)
(654)
0

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

x

X
0

Dologi:

(654)

Felhalmozási:
Összesen:

0
(654)

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az alapítvány projektjei közül kettőben 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 két telephelyünkön 2397 db terméket, azaz 987,3 kg élelmiszert juttatunk el
klienseinknek és hozzátartozóiknak.

7.2.10. Károly Gáspár Református Egyetem
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

Drogprevenciós Alapítvány

Károly Gáspár Református Egyetem
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2015.01.01.-2015.12.31.

x
30

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

30
30
30

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]
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Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

X
0

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

30
0
30

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Károly Gáspár Református Egyetem Szociális Munka szak egy hallgatóját fogadtuk
gyakorlatra a 2015. évben. A fiatalembert az utcai munkával, az alacsonyküszöbű és a magas
küszöbű programunkkal ismertettük meg.

7.2.11. „Feri fesztivál”
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

„Feri fesztivál”
Ferencvárosi Művelődési Központ
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2015.06.10.-2015.06.10.

x
10

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

10
10
10

vissza nem térítendő
X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

0
10
0
10

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
2015.06.10-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 200 fő
kerületi iskolást, mentálhigiénés tanácsadást nyújtva számukra.
Drogprevenciós Alapítvány

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]
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7.2.12. KAB-ME-15-B-21953
Támogatási program elnevezése:

KAB-ME-15-B-21953
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Emberi Erőforrások Minisztériuma,

központi költségvetés
X
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

2015.04.01.-2016.03.31.
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

1650
595
595
1650

X
0
595
0
595

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Értékes (együtt)LÉT a Gyermekotthonban c. pályázat az EMMI Rákospalotai Javítóintézet
és Speciális Gyermekotthonban, valamint az Esze Tamás Gyermekotthonban valósult meg.
A foglalkozásokat öt alkalommal látogatták a gyerekek, alkalmanként 2 tanítási órában + egy
szükség szerinti egyéni konzultációt biztosító órában.
A nevelők azt fogalmazták meg, hogy a most leginkább elérhető biofű és designer drogokról,
alkohol használat következményeiről, biztonságos szexualitásról beszéljünk a gyerekekkel. A
gyerekek azt fogalmazták meg, hogy leginkább az asszertívítás, szexualitás, mobiltelefon,
internet, tévé témákra kell fókuszálnunk.
Az alkalmazott, ön- és társismereti technikák, elemek hozzájárultak ahhoz, hogy a résztvevők
önismerete bővüljön és formálódjék, ezen keresztül kedvező irányba változzon szemléletük.

7.2.13. KAB-FF-15-21953
Támogatási program elnevezése:

KAB-FF-15- 21953
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Emberi Erőforrások Minisztériuma,

központi költségvetés
X

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Drogprevenciós Alapítvány

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2015.04.01.-2016.03.31.
2000

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

-15-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa: (X-el jelölve)

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

2000
2000
2000

visszatérítendő
vissza nem térítendő
X
0

Személyi:
Dologi:

2000

Felhalmozási:
Összesen:

0
2000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
DPA háromlépcsős programja a C:A:T.-ban 356 fő látogatta a programot, amelyből 105 nő és
250 férfi volt, 129 fő új kliensként érkezett. 1564 esetben igényelték a kliensek a
tea/beszélgetés szolgáltatásunkat, 8-an kísérőként érkeztek, és 7-en kértek telefonos segítséget.
Ártalomcsökkentő eszközöket igényeltek a kliensek: szűrőt, kupakot, törlőkendőt, aszkorbint,
érszorítót, vénaápolót,vitamin, óvszer, terhességi tesztet. 30 alkalommal irányítottunk más
intézménybe, illetve 15x a Drogoplex Ambulanciára 17 alkalommal nyújtottunk elsősegélyt
vagy mentőt hívtunk. Ruha, adományt 986 alkalommal, Mosás 111 alkalommal, Filmklub 56
fő részvételével folyt..
A Tűvé tett közterek programja keretében végeztünk utcai tűbegyűjtést a IV., V., VI., VII.,
VIII., XIII. és XV. kerületben. A Drogoplex Ambulancián összesen 547 fő volt. Ebből 427-en
férfiak, és 120-an nők. A metadon programba járó férfiak száma havonta átlagosan 50 fő, míg
a nők száma havonta átlagban 13 fő.

7.2.14. Baptista Szeretetszolgálattól- eszközök
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Baptista Szeretetszolgálat eszközök
Emberi Erőforrások Minisztériuma,/
Baptista Szeretetszolgálat

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
X

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2015.01.01.-2015.12.31.
tárgyi
eszköz
-ebből a tárgyévre jutó összeg:/eszköz

X

-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:

X

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

0

Dologi:
Felhalmozási:

0
0

X

Drogprevenciós Alapítvány

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]
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0

A Drogprevenciós Alapítvány az „Ártalomcsökkentő segédeszközök biztosítása
epidemiológiai kockázatok csökkentésére 2015.” alprogram keretében segédeszközt kapott a
2015. évben. A XIII. kerületi önkormányzat 2014. novemberi határozata, illetve a
Drogprevenciós Alapítvány és az önkormányzat megállapodása alapján, az alapítvány
jelenlegi, XIII. kerületi telephelyén ezen eszközök szolgáltatására nem jogosult. Így 2015
folyamán 0 db eszközt adtunk ki ügyfeleinknek
Minden támogatónknak köszönjük a támogatást (legyen az anyagi-, természetbeni-, erkölcsi
,érzelmi-, önkéntes munka), amellyel hozzájárultak a küldetésünk megvalósításához! Minden
hozzánk fordulónak a bizalmat. Köszönettel a Drogprevenciós Alapítvány stábja.

Drogprevenciós Alapítvány

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

