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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 alacsonyküszöbű
ellátás területén tevékenykedik.
Alapvető cél: a magyarországi drogfogyasztás csökkentése. Ennek eszközei:
-Prevenciós tevékenység,a kereslet csökkentése révén elsősorban a gyermekek és ifjúság körében klf. interaktív
módszerekkel történő felvilágosítás és tanácsadás.
-A széles spektrumú drogprevenció közösségi üggyé tétele Budapest lakossága segítő szándékú mobilizálásával.
-Szakemberek és szülők képzése
-Felvilágosító tevékenység az elektronikus és nyomtatott médiában
-utcai munka, melynek célja a veszélyeztetett rétegek elérése, kezelésbe irányítása, illetve a droghasználat káros
következményeinek minimalizálása.
-A különösen veszélyeztetett csoportok megsegítése, szerhasználók, prostituáltak, -terhesek, -hajléktalanok...

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Szenvedélybetegségek prevenciója

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

egészségmegőrzés betegségmegelőzés;szociális - és
tudományos tev.;rehabilitációs foglalkoztatás;nevelés és
oktatás

Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekek,fiatalok,segítők,pedagógusok,szenvedélybetegk
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1,950

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Alacsonyküszöbű programunkban össz.266 fő látogatta a programot,ebből 95 fő új kliens.A Kísér programban
35 fő vett részt, akikkel 146 alkalommal 304 kontaktot létesítettünk.
A Tűvétett Közterek Programban 104 injektort gyüjtöttünk be közterületről.
Drogoplex Ambulancián a klienseket és komplex módon a medicinális ellátás mellett egyéni
esetkezeléssel,konzultációval,pszichoterápiával segítjük a társadalomba való reintegrációjukat. Havonta 152 és
220 fő közötti esetszámból,2018-an 71-84 fő volt havonta a szubsztitúciós programunkban, míg elterelésen
76-116 fő.
Kronodrog Kiállítás egyik példánya a XV.ker.Egészségügyi Intézményében egész évben megtalálható volt, így
több száz főnek volt módja megtekinteni.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Drogprevenció széles spektruma 54 377 54 840
Összesen: 54 377 54 840

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
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Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak
Kuratórium 12 317 14 585
Felügyelő bizottségi tag 0 0
Összesen: 12 317 14 585

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 58 093 54 446
ebből:   
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

97 78

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0
E. Normatív támogatás 0 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 57 996 54 368
H. Összes ráfordítás (kiadás) 54 377 54 840
ebből:   
I. Személyi jellegű kiadás 19 965 21 005
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 54 377 54 840
K. Adózott eredmény 3 716 - 394
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

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
(két évi bevétel átlaga)   
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X
(két év egybeszámított adózott eredménye)   
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X
(személyi jellegű ráfordítások aránya)   
Társadalmi támogatottság mutatói   
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X
(szja 1% a korrigált árbevételhez)   
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X
(közhasznú ráfordítások aránya)   
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X
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Mutató
teljesítése

Igen Nem

(közérdekű önkéntesek száma)   

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 alacsonyküszöbű
ellátás területén tevékenykedik.
Az Alapítvány 1994-ben, megalapításakor a hiteles, objektív tényeket tartalmazó információnyújtásra helyezte
a hangsúlyt. Iskolákba járva primer prevenciós foglalkozásokat tartottunk a diákok számára - viselkedéses- és
legális és illegális kémiai addikciós témakörében egyaránt.
1995-ben megalakítottuk az alacsonyküszöbű programunkat. A drogprevenciós foglalkozások és a
felépülés-fókuszú alacsonyküszöbű program működtetése közben szerzett tapasztalataink, folyamatosan hívták
életre az összes többi projectet. Bio-, pszicho-, szociális ellátásunk - ambuláns ellátással bővült. Ötvöztük a
konzultációt, egyéni esetkezelést és a szubsztitúciós programot. Ez azon az elven alapszik, hogy a klienseknek a
gyógyszeres kezelés mellett, a széleskörű problémák feltárásában és a megrekedt élethelyzetük előre
mozdításában egy szakavatott team képes segíteni. 16 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 a droghasználók vagy hozzátartozóik, diákok, szociális
segítőik és szülők, hozzátartozók alkotják. 
Programjaink:
1995-től Civil Ártalomcsökkentő Szociális Kontaktprogram
2000-től Szexuális felvilágosítás
2003-tól Megelőző-felvilágosító elterelés
2006-tól Drogoplex Ambulancia
2010-től Tűvé tett (köz)terek program
2011-től Család-rend-szer program
2015-től Menya csoport; Riasztás program; Utcai kontakt program
2016-tól "Menya" fogadóóra, Lépés/Kísér program

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. ASZ-032/8-2011, ágazati és kiegészítő ágazati bérpótlék

Támogatási program elnevezése: ASZ-032/8-2011, ágazati és kiegészítő ágazati
bérpótlék

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

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2018.01.01-2018.12.31
Támogatás összege (1000HUF) 11,774

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
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-tárgyévben felhasznált összeg: 11,774
-tárgyévben folyósított összeg: 11,774

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

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 11,774

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen: 11,774

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

2018-ban összesen 266 fő látogatta a programot, 95 fő új kliensként érkezett. Átlagosan havonta 76 ügyfél vette
igénybe a szolgáltatás egy vagy több alkalommal. Az esetszám 41 fővel alacsonyabb a 2017. évihez képest, míg
az új ügyfelek száma 22 fővel magasabb. 2018-ban összesen 4848 alkalommal jártak kliensek a C.A.T-ban,
naponta átlagosan 19 ügyfél jelent meg az évben.

7.2.2. 572/2018

Támogatási program elnevezése: 572/2018
Támogató megnevezése: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés X
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2018.01.01-2018.12.31.
Támogatás összege (1000HUF) 400

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 400
-tárgyévben felhasznált összeg: 400
-tárgyévben folyósított összeg:

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

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 0

Dologi: 400
Felhalmozási:
Összesen: 400

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzata részéről Alapítványunknak juttatott támogatás célja a
"Utak-sorsok-arcok" pályázat a Család-egyén-életfeladatok-családi tükör központi gondolattal szakmai fórum
megszervezése.
Köszönjük a támogatást!

7.2.3. KAB-FF-18-26318 pályázat

Támogatási program elnevezése: KAB-FF-18-26318 pályázat
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Drogprevenciós Alapítvány                                                       Közhasznúsági melléklet

[EsBo program]



Oldal:  6

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2018.07.01-2019.06.30.
Támogatás összege (1000HUF) 3,500

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 0
-tárgyévben felhasznált összeg: 1,124
-tárgyévben folyósított összeg:

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

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 0
Dologi: 1,124
Felhalmozási: 0
Összesen: 1,124

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Számítógépes képzést, e-mail cím készítést, közösségi háló, Messenger használatot, képletöltést tanítunk
klienseinknek. Munkakereséshez az e-mail cím, telefonos kapcsolattartásban való segítség ( álláslisták átadása ).
Moccan csoporton-kompetenciák fejlesztése, érzéslistás egyénre szabása. KREDU-FITA klub: filmklub,
kreatíkodás. A régi droghasználási helyek felülkódolása.
2018-ban nem átutalt támogatás. Klienseink részére alapvető élelmiszer biztosítása.

7.2.4. KAB-ME-KMR-17 C-025/0-2017 támogatás (KAB-ME-17KMR-C-25886 )

Támogatási program elnevezése: KAB-ME-KMR-17 C-025/0-2017 támogatás
(KAB-ME-17KMR-C-25886 )

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

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2017.09.01-2018.06.30
Támogatás összege (1000HUF) 3,000

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg: 3,000
-tárgyévben folyósított összeg:

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

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 3,000
Felhalmozási:
Összesen: 3,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthonban körülbelül 60 főt vontunk be
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programunkba, a PEstújhelyi Gyermekotthonban kb. 40 főt. Céljaink megvalósulásához a rákospalotai
intézetben 60 gyermeket 6 kiscsoportra bontottuk, míg a pestújhelyi Gyermekotthonban élőket 4 kiscsoportra.
2017.12.29-én átutalt támogatás. Köszönjük szépen!

7.2.5. KAB-ME-KMR-17-A007/0-2017 ( KAB-ME-17KMR-A/B-25885)

Támogatási program elnevezése: KAB-ME-KMR-17-A007/0-2017 (
KAB-ME-17KMR-A/B-25885)

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

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2017.09.01-2018.06.31
Támogatás összege (1000HUF) 4,500

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg: 4,500
-tárgyévben folyósított összeg:

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

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 4,500
Felhalmozási:
Összesen: 4,500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

DPA Kronodrog három színtér programja 2018-ban valósult meg három iskolában ( Dózsa György gimnázium,
a Tanext-ben és a Bethlen Gimnáziumban )
2017.12.29-én átutalt támogatás. Köszönjük szépen !

7.2.6. 573/2018 támogatás

Támogatási program elnevezése: 573/2018 támogatás
Támogató megnevezése: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés X
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2018.01.01-2018.12.31
Támogatás összege (1000HUF) 400

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 400
-tárgyévben felhasznált összeg: 400
-tárgyévben folyósított összeg: 400

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő
vissza nem térítendő X
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Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 400
Felhalmozási:
Összesen: 400

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

XV.kerületi Önkormányzat támogatása az "Utak-sorsok-arcok" pályázat a Család-egyén-életfeladatok-családi
tükör központi gondolattal 2 szakmai fórum megvalósítása,melyek fókuszában az addiktológiai, pszichiátriai és
mentálhigiénés ellátás helyzete, lehetőségei, e téren felmerülő igények, szükségletek átgondolása mellett a
hajléktalan kliensek helyzete állt. 2018.06.18-án érkezett támogatás. Köszönjük szépen !

7.2.7. NAV SZJA 1%  (2016.év )

Támogatási program elnevezése: NAV SZJA 1% (2016.év )
Támogató megnevezése: NAV SZJA 1% ( 2017.évi rendelkezés )
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2017.évi rendelkezés, utalás 2018-ban
Támogatás összege (1000HUF) 78

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 78
-tárgyévben felhasznált összeg: 71
-tárgyévben folyósított összeg: 78

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

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 71
Felhalmozási: 7
Összesen: 78

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

2018-ban 77.505,-Ft összegben érkezett számlánkra, 2017.évben felajánlott SZJA 1% alapján.
Ebből az összegből alacsonyküszöbű programunkba életminőséget javító egészségügyi eszközöket vásároltunk
klienseinknek.
Köszönjük az Alapítványt támogatóknak adójuk 1 %-os felajánlását.
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