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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:  2200 fő  

(csak az alapítvánnyal közvetlenül kapcsolatba kerültek 

száma) 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Az ártalomcsökkentő programunkban a 321 fő keresett fel bennünket, akikből 118 fő új 

kliensként regisztrált. 3384-szer látogatták meg a programot, amelyből 91 fő nő és 230 

fő férfi volt. A 2016-os évben 44 darab injectort és egyéb a közterületről begyűjtött 

droghasználathoz kötődő eszközt semmisítettünk meg.  

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Drogprevenció széles spektruma 31993 33137 

Összesen: 31993 33137 

 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Kuratórium 9715 10282 

Felügyelő bizottsági tag 0 0 

Összesen: 9715 10282 
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5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 40220 43552 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 73 135 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 6 000 10331 

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

támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 31147 33086 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 41712 43595 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 15952 18918 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 41708 43419 

K. Adózott eredmény -1492 -43 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 3 3 

 

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]  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 

 
 

7. Kiegészítő melléklet 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
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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 előre mozdításában 

egy szakavatott team képes segíteni. 

18 fős stábunk a fix telephelyű alacsonyküszöbű 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 

 2009-2012 Szuterén című rádióműsor 

 2010-től -2014 Életmentő Pont 

 2010-től Tűvé tett (köz) terek program 
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 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 

 2016-tól „Menya” fogadó óra (Metadon programba járó anyák „fogadó órája”)  

 2016-tól Lépés program (klienseink egyéni támogatása szociális, hivatalos 

 ügyintézésben, egészségügyi intézménybe kísérésben-látogatás”)  

 

Budapesten kívül vidékről is keresnek meg bennünket. 

 

Eredményeink- 

 

Programjainkat a célcsoportok szükségletei hívják életre. 

 

-Az alacsonyküszöbű programban 1995-től - 2014. XII. végéig 786.879 db használt 

fecskendőt gyűjtöttünk vissza a kliensektől és közterületről. 2016-ban 44 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, pszichoterápiával 

segítjük a társadalomba való reintegrációjukat.  

Havonta 130 és 168 fő közötti esetszámból, 2016-ban 58-97 fő volt havonta a 

szubsztitúciós programunkban. 

Augusztusban a MÖSZ soroksári drogambulancia bezárását követően emelkedett meg 

jelentősen a kliensforgyalom. 

 

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

Egészségügyi Intézményében. XIII. kerületi Csángó utcában a helyi lakosokon kívül a 

Kronodrog Kiállítás duplikált példányát tekinthetik meg a programban résztvevők és a 

konzultációra érkezők 

 

- 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) 
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- 2016-ban 6 fő iskolai közösségi szolgálatra érkezőt fogadtunk, 2 fő önkéntes, egyetemi 

hallgatók is erősítették a csapatunkat. 

 

- A Károly Gáspár Református Egyetem szociális munkás tanszékéről 2 hallgatót 

fogadtunk.  

 

- A Szigeten 2 napig prevenciós foglalkozást végeztünk.  

 

- Részt vettünk a XV. kerületi fiataloknak és a lakosságnak rendezett programon, 

egészségnapon. 

 

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. 

7.2. Támogatási programok bemutatása 

7.2.1. ASZ-032/6-2011 és ágazati és kiegészítő ágazati bérpótlék 

 

Támogatási program elnevezése: ASZ-032/6-2011  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztérium  

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

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016.01.01.-2016.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  10320 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 10320 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 9920 

 -tárgyévben folyósított összeg: 10320 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                 X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 9788 

 Dologi:   132 

 Felhalmozási: 0 

 Összesen: 9920 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

2017. márciusában a fel nem használt ágazati és kiegészítő ágazati bérpótlékra 402.058 Ft-ot 

visszafizettünk.  

A 2015. évihez képest megkétszereződött a program forgalma. Összesen 3384 alkalommal 

jártak kliensek a C.A.T.-ban 2016-ban, 828 alkalommal nőkkel és 2556 alkalommal férfiakkal 

léptünk itt kapcsolatba. 2016-ban összesen 321 fő látogatta a programot, amelyből 91 fő nő és 
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230 fő férfi volt. 118 fő új kliensként érkezett. A kliensek 72%-a férfi és 28%-a nő volt. Ez 

alapján 2016-ban majdnem háromszor annyi férfi vette igénybe a szolgáltatást, mint nő.  

2016. évben átlagosan 13 ügyfél jelent meg a C.A.T.-ban egy nap. 

”Tapasztalataink szerint 2016-ban a „biofű” a legelterjedtebb szer, amely könnyen 

beszerezhető, olcsó, nem igényel tűhasználatot, és elnevezése miatt ártalmatlannak tűnhet az 

ügyfeleink számára. 1581 esetben igényelték kliensek a tea/beszélgetés szolgáltatásunkat, 4-en 

kísérőként érkeztek, és 10-en kértek telefonon segítséget. Klienseink a tárgyévben is igényt 

tartottak az internethasználatra 310-szor, a konzultációs beszélgetésre 39-szer, valamint 

kérdőívezésbe is 10-szer bevontuk őket. Igényeltek ártalomcsökkentő eszközt is: 57 víztartó 

edényt, 844 szűrő, 89 kupakot, 825 törlőkendőt, 70 adag aszkorbinsavat, 47 érszorítót, 139 

adag vénaápolót, 163 adag vitamint. Más intézménybe 35 x irányítottunk tovább, ezen felül 5 

főt Drogoplex Ambulanciára 6 alkalommal nyújtottunk elsősegélyt. 88 óvszerre, 24 terhességi 

tesztre, valamint 4 HIV/HCV/HBV szűrést is végeztünk. 717 ruha adományt osztottunk, 94 x 

mostunk. 265 fő nyilatkozott a lakóhelyéről, ahol életvitel szerűen él. A válaszolók több mint 

60%-a a XIII. kerületet jelölte meg lakóhelyének (169 fő, 63,8%). A VIII. kerületben él a 

szolgáltatás igénybe vevőinek 13,5%-a (36 fő). 2 fő nem Budapesten él.  

   

7.2.2.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               

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016.01.01.-2016.12.31. 120 

Támogatás összege  (1000HUF)                    0         

 -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: 120 

 Felhalmozási:                  0 

 Összesen: 120 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

2016. évben 4 fő 61 alkalommal volt megelőző –felvilágosító elterelésben. 
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7.2.3. 265/2016 

Támogatási program elnevezése: 

265/2016 
 

Támogató megnevezése: Budapest Főváros XV. kerület  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                   

 önkormányzati költségvetés              X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016.01.01.-2016.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  500 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 500 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 500 

 -tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                  X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 500 

 Felhalmozási:               0 

 Összesen: 500 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

XV. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum KEF célkitűzéseihez kapcsolódó két szakmai 

fórum fókuszában- a felépülési-modell keretében- a droghasznált megelőzése, kezelése, a 

rehabilitáció intézményi lehetőségeinek bemutatása mellett a közösség, a család az önsegítő 

csoportok szerepével, segítségnyújtási lehetőségeivel is foglalkoztunk és a Drogoplex 

Ambulancia 10. születésnapjáról is megemlékeztünk. Az ambulancia, a védőnői hálózat és a 

civil szervezetek képviselőin kívül, számos Budapesten és vidéken működő, a drogprobléma 

megelőzése, - kezelése, és a rehabilitáció terén tevékenykedő szervezet, intézmény 

munkatársai tartottak előadást.  

7.2.4. NAV 1 % 2014. 

Támogatási program elnevezése: 

NAV 1% 
 

Támogató megnevezése: NAV 1 % 2014. év után                 X 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                   

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2014.01.01.-2014.12.31. után 2015-ben utalt  

Támogatás összege  (1000HUF)  73 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 36 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 36 

 -tárgyévben folyósított összeg: 0 



-9- 

Drogprevenciós Alapítvány Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                             

X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 36 

 Felhalmozási:                  0 

 Összesen: 36 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

2015-ban 72.674. Ft érkezett az adózók 1 %-nak a felajánlása jóvoltából.  

Az 1 %-ból alacsonyküszöbű programunkba eszközöket vásároltunk- szűrő, kupak, óvszer, 

kötszer, vitamin, krém. 

 

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

 

7.2.5. Fejl-B-199/2016 

Támogatási program elnevezése: 

Fejl-B-199/2016 
 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma,                   

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                  

X 

 önkormányzati költségvetés                  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016.01.01.-2016.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  144 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 0 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 0 

 -tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő X 

 vissza nem térítendő                              

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 144 

 Felhalmozási:                  0 

 Összesen: 144 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Számítógéppel és vírusírtóval, Office 360—nal fejleszthettük az alacsonyküszöbű 

programunkat, amivel az adminisztráció és a kliensgép fejlesztése  

történik. 

2016. 11.25-én érkezett meg a támogatási összeg. 

Köszönjük szépen a támogatást! 

 

7.2.6. Fejl-C-189/2016 
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Támogatási program elnevezése: 

Fejl-C-189/2016 
 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma,                   

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                  

X 

 önkormányzati költségvetés                  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016.01.01.-2016.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  223 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 223 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 223 

 -tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                             

X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 223 

 Felhalmozási:                  0 

 Összesen: 223 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az alacsonyküszöbű programunk stábja részére esetfókuszú supervíziót biztosíthattunk. 

2016. 11.25-én érkezett meg a támogatási összeg. 

Köszönjük szépen a támogatást! 

 

 

7.2.7. KAB-FF-16-A-25647 

Támogatási program elnevezése: 
KAB-FF-16-A-25647 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma,                   

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                  

X 

 önkormányzati költségvetés                  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016.09.01.-2017.06.30.  

Támogatás összege  (1000HUF)  2400 

 -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 Személyi: 0 
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jogcímenként: 

 Dologi: 0 

 Felhalmozási:                  0 

 Összesen: 0 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

DPA az online térben Új idők új szelek című program keretében online tanácsadást -

esetmunkát, felvilágosítást végzünk a honlapunk,  Messenger, SMS, Viber, Instagram, 

Facebook segítségével. 

2017.04.27-én átutalt támogatás. Köszönjük! 

 

 

 

7.2.8. KAB-AL-16-25646 

Támogatási program elnevezése: KAB-AL-16-25646  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma,                   

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                  

X 

 önkormányzati költségvetés                  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016.09.01.-2017.06.30.  

Támogatás összege  (1000HUF)  2400 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 478 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 478 

 -tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                             

X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 478 

 Felhalmozási:                  0 

 Összesen: 478 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Szeptember és december között havonta 61-82 esetünk volt, 1-9 új kliens érkezett, 277-332 

alkalommal. Az illegitim szerhasználók rejtett közösségéhez először csak alacsonyküszöbű 

programokkal lehet elérni. Jelen pályázatban az alacsonyküszöbű programot követő magasabb 

küszöbű programunk építve a terápiás lánc folyamatosságára. A munkatársainak módszere az 

objektivitás, a kivárás és a kliens motiváltságának folyamatos monitorozása, facilitálás, 

visszatükrözés, konzultáció, kommunikáció, megerősítés, copyngok tanítása, relapszus -

prevenció.A Prochaska di Clemente modell alapján alapítványunk alacsonyküszöbű 

programjában (C.A.T) a tevékenységünk a kapcsolat-támogató közeg, szociális szakember a 

facilitátor az alapja a kliensek változásra/ változtatásra való felkészítésében. Hathatós 

segítséggel állunk a drogfüggők segítségére. Pl.: tanácsadás, beutalás, rehabilitációs 

intézetekről információk nyújtása, beutalás, ruha, élelmiszeradomány, internethasználat, 

munka és szálláskeresés. 2017.04.27-én átutalt támogatás. Köszönjük! 
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7.2.9. Magyar Élelmiszerbank Egyesület 

Támogatási program elnevezése: 
Magyar Élelmiszerbank Egyesület 

 

Támogató megnevezése: Magyar Élelmiszerbank Egyesület                   

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                   

 önkormányzati költségvetés                  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó x 

Támogatás időtartama: 2016.01.01.-2016.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF) Tárgyi adomány értéke (1399) 

 -ebből a tárgyévre jutó (összeg): (1399) 

 -tárgyévben felhasznált (összeg): (1399) 

 -tárgyévben folyósított (összeg): 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                             

X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: (1399) 

 Felhalmozási:                  0 

 Összesen: (1399) 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

A kliensek többsége, élethelyzetéből fakadóan rendszertelenül és egészségtelenül táplálkozik, 

jobb esetben ingyen kapott, kéregetett, rosszabb esetben lopott, vagy kukából származó, 

hulladék élelmet fogyaszt.  A Csángó utcában a helybeliek közül is többen igénybe vették ezt a 

szolgáltatásunkat. Közülük a fiatalabb férfiak-nők mellett főként kisgyerekes anyák, gyerekek, 

idősebbek számára nyújtottunk élelmiszeradományt. Kiosztottunk olasz felvágottat, párizsit, 

disznósajtot, joghurtot, teát, kukorica-, borsó-, paradicsomosbab konzervet, ásványvizet, üdítőt, 

csokoládét, tápszert, salátaöntetet, margarint. Emiatt az indok miatt pályáztunk a Magyar 

Élelmiszerbank Egyesülethez tárgyi élelmiszer adományért. Az elmúlt évben két működési 

helyen 4723 db terméket, azaz 1618 kg élelmiszert juttatunk el klienseinknek és 

hozzátartozóiknak.  
 

7.2.10. Károly Gáspár Református Egyetem 

Támogatási program elnevezése: 
Károly Gáspár Református Egyetem 

 

Támogató megnevezése:                   

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                   

 önkormányzati költségvetés                  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó x 

Támogatás időtartama: 2016..01.01.-2016.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  0 
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 -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 

 

A Károly Gáspár Református Egyetem Szociális Munka szak két hallgatóját fogadtuk 

gyakorlat keretében a DPA-ba, ahol alacsonyküszöbű és a magas küszöbű programunkkal 

ismerkedhettek meg. 

 

 

7.2.11. „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: 2016.06.08.-2016.06.08.  

Támogatás összege (1000HUF)  10 

 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 10 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 10 

 -tárgyévben folyósított összeg: 10 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                             

X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 10 

 Felhalmozási:                  0 

 Összesen: 10 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
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A IV. FERI FESZT Prevenciós Nap és Diákmunka Börze rendezvényen a kerületben működő 

gimnáziumok és középiskolák tanulói voltak. A DPA Kronodrog Kiállítással, drog-intim-

ártalomcsökkentő totóval és szórólapokkal jelent meg az eseményen. A résztvevő fiatalok a 

kiállítás iránt mutatták a legnagyobb érdeklődést, beszélgetést a munkaalkoholizmus témában 

kezdeményeztek. Pozitív tapasztalat, hogy egyértelműen a függőségek közé sorolták a 

munkamániát, mint olyan problémát, amely sok pozitívuma mellett (megélhetés, közösséghez 

tartozás, szakmai fejlődés) kezelést igénylő betegséggé válhat. 

 

 

7.2.12. KAB-ME-15-B-21953 

Támogatási program elnevezése: 
KAB-ME-15-B-21953 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma,                   

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                  

X 

 önkormányzati költségvetés                  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2015.04.01.-2016.03.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  1650 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1055 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 1055 

 -tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                              

X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 1055 

 Felhalmozási:                  0 

 Összesen: 1055 

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 

2015.04.30. és 2016.03.31-e között. A foglalkozásokat öt alkalommal látogatták a gyerekek, 2 

tanítási órában és egy szükség szerinti egyéni konzultációs lehetősséggel. Kiemelt szerepet 

kapott: a szabadidő hatékonyan eltöltése, a valódi és „ál” szenvedélyek közti kapcsolat, a 

tárgyi ismeretek átadásán túl, asszertív képességek elsajátítása volt, pl. nemet mondásé. 

Mindezt erősítve az alkalmazott, ön- és társismereti technikák, elemek hozzájárultak ahhoz, 

hogy a résztvevők önismerete bővüljön és formálódjék, ezen keresztül kedvező irányba 

változzon szemléletük. Kiállítás s vetélkedő is a program része volt. 

2015.11.04-én átutalt támogatás. 

 

7.2.13. KAB-FF-15-21953 

Támogatási program elnevezése: 
KAB-FF-15- 21953 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma,                   
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Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                  

X 

 önkormányzati költségvetés                  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2015.04.01.-2016.03.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  2000 

 -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 

DPA háromlépcsős programja 2015. április 1-jétől 2016. március 31-ig terjedő időszakban 

valósult meg. A CAT.-ban 356 fő látogatta a programot, amelyből 105 nő és 250 férfi volt, 129 

fő új kliensként érkezett. Az említett időszakban a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek 

legnagyobb részt a 36-40 éves korosztályból kerültek ki. A következő életkori jellemző, hogy 

szinte az összes ügyfél a 21-46 éves korosztályba tartozik. A Tűvé tett közterek programja 

keretében végeztünk utcai tűbegyűjtést. a IV., V., VI., VII., VIII., XIII. és XV. kerületben 

történt. Összesen 155 db-ot. 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. A 2015.10.19-én átutalt támogatás. 

 

7.2.14. Aspenpharma  

Támogatási program elnevezése: 
Aspenpharma ZRT 

                  

Támogató megnevezése: Aspenpharma ZRT                  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                   

 önkormányzati költségvetés                  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó                 x 

Támogatás időtartama: 2016.07.01.-2016.07.01.  

Támogatás összege  (1000HUF)  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                             

X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 0 



-16- 

Drogprevenciós Alapítvány Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

 Dologi: 0 

 Felhalmozási:                  0 

 Összesen: 0 

 

A Drogprevenciós Alapítvány az Aspenpharma ZRT-től a Drogoplex Ambulanciát érintő 

önkéntes munkát 5 helyiség kifestését és tárgyi eszközként egy szárítógépet, festéshez 

eszközöket- létrát, ecseteket, hengereket, fóliát, védőruhát kaptunk, a Csángó utcába a Civil 

Ártalomcsökkentő Szociális Kontaktprogramba egy szárítógépet.. 

 

Köszönjük az Aspenpharma jóvoltából a felújítást, a lelkesedést és a szárítógépet, amit a ! 

 

 

7.2.15. NAV 1 % 2015. 

Támogatási program elnevezése: 

NAV 1% 
 

Támogató megnevezése: NAV 1 % 2015. év után                 X 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                   

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2015.01.01.-2015.12.31. után 2016-ban utalt  

Támogatás összege  (1000HUF)  135 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 0 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 0 

 -tárgyévben folyósított összeg: 135 

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 

2016-ban 135.142 Ft érkezett az adózók 1 %-nak a felajánlása jóvoltából.  

Az 1 %-ból alacsonyküszöbű programunkba életminőséget javító egészségügyi eszközöket 

vásárolunk (óvszerek, szűrők, kötszerek, krémek, terhességi teszt, vitaminok). 

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

 

7.2.16. Művészetek Háza Gödöllő 

Támogatási program elnevezése: 

Művészetek Háza Gödöllő 
 

Támogató megnevezése: Művészetek Háza                 X 
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Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                   

 önkormányzati költségvetés x 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016. 09. 10.-09.11.  

Támogatás összege  (1000HUF)  50 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 50 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 50 

 -tárgyévben folyósított összeg: 50 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                             

X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 50 

 Felhalmozási:                  0 

 Összesen: 50 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

Gödöllőn a családi napok rendezvényen vett részt a Drogprevenciós Alapítvány. Standunkon a 

szóróanyagok és tájékoztató kiadványok mellett teszteket tölthettek ki az érdeklődők pl. 

alkoholbetegség, AIDS és szexuális ismeretek témakörökben. Saját vagy családon belüli 

érintettséget senki nem jelzett.A támogatást 2016.09.28-án folyósították Köszönjük a 

támogatást! 

 

7.2.17. KAB-FF-16-B-25649 

Támogatási program elnevezése: 
KAB-FF-16-B-25649 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma,                   

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                  

X 

 önkormányzati költségvetés                  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016.09.01.-2017.06.30.  

Támogatás összege  (1000HUF)  2500 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 134 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 134 

 -tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                             

X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 134 

 Felhalmozási:                  0 

 Összesen: 134 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

2016.09.01-2016.12.31 között 91-97 eset volt a metadon programban, 152-161-es 

esetszámban. 2017. első negyedévében 81-87 fő metadon programba volt, 12-16 fő elterelésen 

vett részt, közülük 13 fő kerületi lakos. A kliensek egy részének a diagnózisa opiátok okozta 

dependencia szindróma. Az elterelés szolgáltatásunkban részt vevő kliensek legtöbbször a 

„cannabis és származékai okozta káros használat”, vagy az „egyéb stimulánsok okozta káros 

használat”, illetve a „drogok és pszichoaktív anyagok okozta káros használat” diagnózisokat 

kapják elsősorban. Emellett„generalizált szorongás” vagy a „szkizoaffektív zavar depressziós 

típusa”, illetve a „rekurrens depresszió, súlyos depressziós epizód, pszichotikus tünetek 
nélkül” diagnózisok voltak jellemzőek.  2017.04.27-én átutalt támogatás. Köszönjük! 

 

7.2.18. KAB-ME-16-C-25650 

Támogatási program elnevezése: 

KAB-ME-16-C-25650 
 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma,                   

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                  

X 

 önkormányzati költségvetés                  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016.09.01.-2017.06.30.  

Támogatás összege  (1000HUF)  1500 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 134 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 134 

 -tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő                             

X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 134 

 Felhalmozási:                  0 

 Összesen: 134 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

. Az EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthonban Önismereti – 

készségfejlesztő, egészség-edukációs foglalkozásokat tartunk 50 főt vonunk be programunkba.  

Az előzetes állapotfelmérés során fény derül a prioritást élvező területekre, így ezek kiemelt 

jelentőséget kapnak. A feldolgozott területek: konfliktuskezelés, televízió használat, 

játékszenvedély, dohányzás, alkoholhasználat, biztonságos szórakozás, szexualitás.  

2017.04.27-én átutalt támogatás. Köszönjük! 

 

 

7.2.19. KAB-ME-16-A/B-25648 

Támogatási program elnevezése: 

KAB-ME-16-B-25648 
 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma,                   
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Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés                  

X 

 önkormányzati költségvetés                  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016.09.01.-2017.06.30.  

Támogatás összege  (1000HUF)  1700 

 -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 

„Kronodrog háromszíntér program” megvalósítását középfokú oktatási intézményben 

terveztük, de NEFI ajánlás hiányában visszautaljuk a támogatást. 

2017.04.27-én átutalt támogatás. Köszönjük! 

 

 

7.2.20.  

Támogatási program elnevezése: 
Hareact 

 

Támogató megnevezése:  

Hareact 

                 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) Drog Fókuszpont ügyintéző: Dr Dudás Mária                   

 önkormányzati költségvetés                  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2016.12.01.-2017.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  155 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 0 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 0 

 -tárgyévben folyósított összeg: 155 

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 

HIV, HCV szűrővizsgálathoz adatfelvételhez érkezett a támogatás. 

2016.12.28-án átutalt támogatás. Köszönjük! 

 

Minden támogatónknak köszönjük a támogatást (legyen az anyagi-, természetbeni-, erkölcsi- , 

érzelmi-, önkéntes munka), amellyel hozzájárultak a küldetésünk megvalósításához! 

A klienseknek adott ruhaneműkre nagy szükség van. 

 Minden hozzánk fordulónak a bizalmat! 

 

Köszönettel a Drogprevenciós Alapítvány stábja. 

 

 

 

 


