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Félúton Alapítvány
2013. évi
Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója
Félúton Alapítvány a 2013. évi közhasznú tevékenységei
I.

Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye
(Komán Gabriella Intézményvezető, Barabás Mónika Intézményvezető helyettes)
Ellátási formák

Kezdete

Szenvedélybetegek nappali ellátása
Szenvedélybetegek közösségi ellátása
1., 3., 5., 8., 10., 13. kerületekben
Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
II.

2006. 01. 01.
2003. 02. 07.

80 fő
12 fő

Your Self Centrum - Pszichiátriai betegek Integrált Intézménye
(Komán Gabriella Intézményvezető)
Ellátási formák

Kezdete

Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
III.

1999. 07. 01.

Engedélyezett
létszám (fő)
50 fő

2005. 02. 15.
2005. 02. 15.

Engedélyezett
létszám (fő)
50 fő
16 fő

ADTK – Orczy Szenvedélybetegek Nappali Klub
(Pócsi Adrienn Intézményvezető)
Ellátási formák

Kezdete

ADTK – Orczy út 27. Nem OEP finanszírozott

2007. 11. 23.

„Orczy” Szenvedélybetegek Nappali Klub
„Orczy” Alacsonyküszöbű ellátás

2008. 06. 11.
2010. 04. 01.

Engedélyezett
létszám (fő)
Pszichiátriai
rendelő
150 fő
1 szolgálat

A kötelező (önkormányzati) szociális feladatokra ellátási szerződésünk volt 2013-ban
Megnevezés
Ellátás típusa
Ellátás kezdete
Ellátás vége
Budapest, XVII. ker. Szenvedélyés
pszichiátriai 1999. 07. 01.
2013. 12. 31.
Önkormányzata
betegek átmeneti ellátása
Budapest, XII. ker. Szenvedélybetegek
átmeneti 2009. 05. 01.
2013. 07. 31.
Önkormányzata
ellátása
Budapest, XII. ker. Pszichiátriai betegek átmeneti 2009. 05. 01.
2013. 12. 31.
Önkormányzata
ellátása
Budapest, II. ker. Pszichiátriai betegek átmeneti 2009. 06. 01.
2013. 05. 31.
Önkormányzata
ellátása
Budapest, XVII. ker. Szenvedélyés
pszichiátriai 1999. 07. 01.
Önkormányzata
betegek nappali ellátása
Budapest, XV. Ker. Szenvedélyés
pszichiátriai 2006. 10. 01.
Önkormányzata
betegek nappali és átmeneti
ellátása
Budapest, XVIII. ker. Szenvedély- és pszichiátriai beteg 2006. 01. 01.
Önkormányzata
átmeneti ellátása
Budapest, VIII. ker. Szenvedélybetegek
közösségi 2007. 12. 15.
Önkormányzata
ellátása
Budapest, XIII. ker. Szenvedélybetegek
közösségi 2007. 06. 01.
Önkormányzata
ellátása
Budapest, XVI. ker. Pszichiátriai
beteg
átmeneti 2011. 09. 01.
Önkormányzata
ellátása
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Félút Centrum – Szenvedélybetegek Integrált Intézménye
Szenvedélybetegek nappali és átmeneti ellátása
TARTALOMJEGYZÉK
I.

A 2013. évi működés
1. Szakmai munka bemutatása
2. Belső szakmai változások
3. Szakmai napok, képzések, konferenciák
4. Médiaszereplés

II.

Kapcsolattartás
1. Hálózati kapcsolatok
2. Együttműködések

III.

Zárás
A 2014. évre vonatkozó tervek, célok

I. A 2013. évi működés
1. Szakmai munka bemutatása
A Félút Centrumban az alkoholbetegeket, játékszenvedély betegeket és a hozzátartozóikat a Minnesotamodell alapján kezeljük. A világszerte alkalmazott, kiemelkedően jó felépülési arányokat magáénak tudó
megközelítés lényege az alkoholizmus- játékszenvedély betegség-elve, a multiprofesszionális kezelői
team, és a 12 lépéses önsegítő csoportok filozófiájának a kezelésbe történő beépítése. A modell úgy
közelíti meg a szenvedélyszerű alkohol- és játék használatot, mint egy krónikus és progresszív, élettani-,
szociológiai-, pszichológiai- betegség együttest. Meggyőződésünk tehát, hogy az alkoholbeteg családok
megsegítésére orvosi és más szakmai eszközöket kell biztosítani. Programunk ehhez biztosít magas
színvonalú szakmai segítséget és megfelelő tárgyi feltételeket.
2. Belső szakmai változások
A Félút Centrum nappali ellátása 2013. május 6-tól mindennapos nyitva tartás biztosít. A hétvégi nyitva
tartás 6 órában történik 9-15 óráig. Modernizáltuk a nappali ellátásunk dokumentációs rendszerét is, így
2013 őszétől internetes felületen történik a gondozási tevékenység rögzítése. Ezzel az újítással a napi
többszöri gondozási tevékenységben részt vett megjelenések is láthatóvá váltak a látogatási és
eseménynaplókban.
A munkatársak lelki egyensúlyának megőrzése érdekében 2013 szeptemberétől szupervíziót
biztosítottunk külső szupervizor vezetésével.
2013-ban lehetőséget kaptak a munkavállalók Dr. Szentesi Péter tematikus előadásain való részvételre,
amit a fenntartó szervezett. A négy alkalom (2óra/előadás) tematikusan összeállított szakmai
előadássorozatból állt, ahol lehetőség volt a különféle szenvedélybetegségek mélyebb megismerésére.
A Félúton Alapítvány 2013-ban a dolgozók juttatásáról is gondoskodott a nagyon lecsökkent
finanszírozási lehetőségek mentén is, így Budapest Közigazgatási területén belül érvényes havi bérleten
kívül, a terepen dolgozó munkatársak céges telefont is használhatnak szakmai munkavégzéshez. Az év
folyamán minden dolgozó cafetéria juttatás keretén belül kapott munkaruhát, év végén Erzsébet- és
Kultúra utalványt.
2013 októberétől, - decemberig részt vettünk a TÁMOP-5.4.1-12 Modernizációs projektjében az
átmeneti és a közösségi ellátás tekintetében. A TÁMOP programba való felkérés átfogó szakmai
dokumentációs ismeretek elsajátítását, azok gyakorlatban való végrehajtását kívánta. A modernizációs
projektben való részvétel egy nagyfokú szakmai elismeréssel járt együtt, hiszen mi próbálhattuk ki a
szakmai dokumentáció modernizációs terveit.
2013 decemberétől a TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 "Megváltozott munkaképességű emberek
rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" című kiemelt projekt keretében 1 fő megváltozott
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munkaképességű munkavállalót foglalkoztatunk karbantartó munkakörben. Munkája nagyban hozzájárul
intézményünk állagának megóvásához, és a kisebb javítások elvégzéséhez.
2013 májusában ellenőrzést tartott a Magyar Államkincstár, a 2011-2012. évi nappali és átmeneti ellátás
tekintetében, továbbá 2013 szeptemberében pedig a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
ellenőrizte a nappali, és átmeneti ellátás jogszabályi megfelelését. Mindkét hatósági ellenőrzés
gördülékenyen zajlott, és rendben találták ellátásunkat.
2. Szakmai napok, képzések, konferenciák
2013. augusztus 9. Orfeusz és Etília, avagy Nárcisz Tükörországban – színházi előadás a Félút
Centrumban.
2013. szeptember- TÁMOP-5.4.1-12 Modernizációs projekt indítása kapcsán oktatásban vettünk részt.
2013. októbertől- decemberig részt vettünk a TÁMOP-5.4.1-12 Modernizációs projektjében átmeneti és
közösségi ellátás tekintetében.
2013. november 14. Budapest XIII. kerület Gyermekjóléti szolgálat, szakmai megbeszélés.
2013. november 22-23. Magyar Addiktológiai Társaság Országos Kongresszus.
A munkatársak részt vettek különböző önsegítő csoportok (AA, GA, ACA) gyűlésein is.
3. Médiaszereplés
Magyar Televízió - Kékfény című műsorában az alkoholbetegségről beszélgetett Kovács Csaba.
(2013. február)
Index internetes újságban riport készült Komán Gabriellával a játékszenvedélyről.
Nők Lapja - Psziché különszáma egy felépülő alkoholbeteggel készített interjút, melyhez a
szakmai anyagot Komán Gabriella biztosította. Az újság megjelenése a 2013. február.
Alapítvány új, megújult honlapot készített 2013 novemberében.
4. Kliensekkel végzett szakmai munka
A 2013-ben tájékoztató beszélgetésre eljött kliensek száma: 118 fő, ebből alkoholbeteg: 112 fő,
játékszenvedély-beteg: 6 fő. A 2013. évben az átmeneti ellátásban mindösszesen 46 klienst láttunk el,
ami az előző évhez (2012.) képest 20%-os emelkedést mutat (38 fő). A nappali ellátásban az év
folyamán összesen 118 klienssel álltunk szerződéses viszonyban, ami 30 fővel több az előző évhez (88
fő) viszonyítva, azaz majdnem 40%-kal nőtt az ellátott kliensek száma. Ez köszönhető a team
munkatársai változásának is, valamint a bővített nyitva tartásnak. A nemek közötti arányban is változás
észlelhető. A nők tekintetében 2012. évben 48 főt láttunk el nappali ellátásban, ami 2013. évre 70 főre
emelkedett, azaz majdnem a duplájára nőtt. A férfiaknál nem tapasztalható lényeges különbség, 2012ben 40 főt láttunk el, míg 2013-ban 48 fő volt nappali ellátásunkban.
Átmeneti ellátás tekintetében is duplájára nőtt a női kliensek köre, míg 2012-ben 10 nőt láttunk el, addig
2013-ban 21 nő vett részt kezelésünkben. 28 fő férfit láttunk el 2012-ben, ez a szám 2013-ra 25 főre
változott átmeneti ellátásunkban, így némi csökkenést mutattak a férfiak.

férfiak:
nők:
összesen:

2012. évi
nappali
40
48
88

2013. évi
nappali
48
70
118

2012. évi
átmeneti
28
10
38

2013. évi
átmeneti
25
21
46

A létszámok alakulását, illetve a korszerinti bontásokat a KSH-nak benyújtott kötelező adatszolgáltatás
alapján mutatjuk be.
Félút Centrum - átmeneti ellátás
Ellátottak száma előző év 2012. XII. 31-én
Tárgyévben felvételt nyertek
Tárgyévben az ellátásból kikerültek
Az ellátottak száma (2013. XII. 31-én)
KSH adatok
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fő
12
34
34
12
2013. 12. 31-én

sor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Életkor
0-13
14-17
18-39
40-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-89
90-x
Összesen:

Férfi

Nő

1
7
1

1
2

9

3

Félút Centrum - nappali ellátás
Ellátottak száma előző év 2012. XII. 31-én
Tárgyévben felvételt nyertek
Tárgyévben az ellátásból kikerültek
Az ellátottak száma (2013. XII. 31-én)

fő
53
65
66
52

KSH adatok
sor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Életkor
0-13
14-17
18-39
40-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-89
90-x
Összesen:

2013. 12. 31-én
Férfi
Nő

6
7
2
1

19
10
3
2
2

16

36

II. Kapcsolattartás
1. Hálózati kapcsolatok
A Félúton Alapítvány közösségi koordinátoraival, gondozóival, valamint a Félúton Alapítvány Orczy
Klub és a Félúton Alapítvány Your Self Centrum munkatársaival folytattuk a közös munka kialakítását,
az új munkatársaikat intézménybemutatáson fogadtuk. Mind három szakintézményt érintő, átfogó
kérdésekben minden esetben egy közös szakmai team dönt.
2. Együttműködések
Az alábbi táblázatban olvasható, hogy az ellátási szerződéssel rendelkező kerületből a 2013. évben hány
fő került felvételre nappali és átmeneti ellátásunkba. Együttműködésünk van szociális és egészségügyi
intézményekkel, valamint civil szervezetekkel. Rendszeresen tartunk fogadóórákat a Nyírő Gyula
Kórházban, a Támasz Addiktológiai gondozókban (Budapest 10., 17. kerület), az Óbudai Családi
Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központban.
A Szociális Törvény változása törölte az önkormányzatok kötelező feladat-ellátási köréből a
szenvedélybetegek átmeneti ellátását, a feladatot állami kézbe helyezte. Ennek eredményeképpen a 12.
kerületi Önkormányzattal kötött ellátási szerződés 2013. 07. 31-én megszűnt. 2013. 12. 31-én megszűnt
a 17. kerületi Önkormányzattal kötött ellátási szerződés átmeneti ellátásra vonatkozóan, a nappali ellátás
keretlétszámát pedig 1 főre csökkentették. A 15. és a 18. kerülettel kötött megállapodás nem változott.
Ellátási szerződéssel rendelkező kerületek
Szerződött kerület

Ellátottak száma
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Átmeneti ellátás

Nappali ellátás

Budapest XII. kerület

0 fő

Budapest XV. kerület

5 fő

6 fő

Budapest XVII. kerület

17 fő

7 fő

Budapest XVIII. kerület

1 fő

III. Zárás
A 2014 évre vonatkozó további tervek, célok
1. Az átmeneti (12 fő) és a nappali ellátás (50 fő) működésének biztosítása továbbra is a létszám
maximalizálásával.
2. A nappali ellátásban résztvevő kliensek számára a rendszeres egyéni tanácsadás folytatása,
csoportfoglalkozások bővítése a józanodás elősegítése érdekében.
3. Szakmai kapcsolatok további építése, intézményi bemutatkozások, nyílt napok, programok szervezése.
4. Infrastrukturális fejlesztések között szerepel, hogy kifestjük intézményünket, valamint az elavult
számítástechnikai állományt lecseréljük.
5. A munkatársak részére szupervízió biztosítása.
6. Belső továbbképzés biztosítása Dr. Szentesi Péter előadásaival, amiben a szenvedélybetegségek,
valamint a pszichés rendellenességek ismereteibe, azok terápiás lehetőségeibe mélyedhetnek el a
munkatársak.
Szenvedélybetegek közösségi ellátása
A közösségi szenvedélybeteg ellátás célja, feladata:
A közösségi szenvedélybeteg ellátás célja, hogy:
1. az általunk gondozott szenvedélybetegek a betegségüket (függőség) felismerjék és elfogadják,
2. a közös szakmai munka eredményeként, az egészségügyi és szociális állapotuk további romlását
megállítsuk,
3. további lépésként a szakma szabályai és keretei között, a különféle technikák alkalmazásával, a
felépülés irányába fordítsuk a gondozást.
Ennek érdekében a gondozást elsősorban a szenvedélybeteg otthonában, illetve lakókörnyezetében
biztosítjuk (ha erre nincs lehetőség, a szenvedélybeteg előfordulási helyén történik az együttműködés).
A szolgálat bemutatása
A Félúton Alapítvány 2006. január 1-je óta végzi szenvedélybetegek közösségi ellátását Budapest I.,
III., V., VIII., X., XIII. kerületeiben, a mai napig folyamatosan. A szolgálat integrált része a Félút
Centrum – Szenvedélybetegek Integrált Intézményének (1172 Budapest, Liget sor 26.), ahol átmeneti
ellátás (12 fő) és nappali intézmény (50 fő) is működik.
Közösségi szolgálatunk 2013. évi befogadott kapacitásszáma: 83 fő
2013-ban a kliensekkel végzett gondozási feladatokat 3 fő közösségi gondozó végezte, a koordinátori
feladatokat a Félút Centrum intézményvezetője és helyettese közösen végezték.
A szolgálat 2013-ban a befogadott 83 fő kapacitáshoz képest, éves átlagban 89 főt látott el. 2013
évben a szolgáltatásból részesülők száma összesen: 112 fő volt.
Szakmai feladatok ellátása
Célcsoport:
Azon 18. életévüket betöltött, életvitelszerűen a kerületekben élő szenvedélybetegek (elsősorban
alkohol-, kábítószer-, illetve gyógyszerfüggőséggel küzdő személyek), akik mentális és szociális
helyzetük javítása érdekében lakókörnyezetükben igényelnek segítséget.
Elsősorban a saját otthonukban élő, nem akut veszélyeztető állapotú addiktív (elsősorban alkohol-,
drog-, gyógyszerfüggőség) betegek, akiknek a betegsége ambuláns és adott esetben kórházi szakellátás
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mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben valamint szociális helyzetük javításában igényelnek
önkéntes segítséget.
Fontos további célcsoportunk a folyamatos tüneteket mutató, de addiktológiai kezelés alatt még nem
álló, de súlyosan veszélyeztetett személyek, családok is.
A szolgálat munkatársai a fenti szolgáltatásokat elsősorban az ellátott otthonában, illetve
lakókörnyezetében biztosítják, szükség esetén más eü. és/vagy szociális ellátók szolgáltatásainak
bevonásával, tanácsadással, továbbá információnyújtással támogatják az ellátottakat, és
hozzátartozójukat. A szolgáltatásnyújtás rendszerességét (heti, havi) az ellátottal közösen kialakított
gondozási terv (személyes igényekre, célokra, szükségletekre alapozott) határozza meg.
Kliens számok alakulása 2013-ban:
2013. évben összesen 112 kliens vette igénybe közösségi ellátásunkat, 2013. december 31-én
érvényes gondozási szerződéssel rendelkezett 87 fő, egy évvel korábban 90 fő, 2013. év átlagában pedig
89 kliens vette igénybe szolgáltatásunkat.

F 1010

F 1020

F 1310

F 1320

F 1410

F1810

F1920

F6300

Egyéb

Összesen

FŐ

KÓD

BNO

2013. évben a ellátottaink diagnózis, betegség szerinti megoszlása:
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59

12

16

2

1

4

3

8

112

A táblázatból jól látható, hogy a kliensek 53 %-a alkoholbeteg, 14 %-a gyógyszerfüggőséggel küzd.
Közösségi programok, csoportfoglalkozások:
Az Alapítvány intézményei a közösségi ellátás számára nyitva álló helyiségként működnek.
- Félút Centrum (1172 Budapest, Liget sor 26.)
- „Orczy” Szenvedélybetegek Nappali Klubja (1089 Budapest, Orczy út 27.)
- Your Self Centrum (1171 Budapest, Péceli út 119.)
Az Alapítvány összes kliense számára elérhető programokat, és lehetőségeket biztosított 2013-ban is
az „Orczy” Szenvedélybetegek Nappali Klubja (1089. Budapest, Orczy u. 27.) és a Félút Centrumban
(1172, Budapest, Liget sor 26.) működő szenvedélybetegek nappali és átmeneti ellátása.
Félút Centrum által biztosított programok
„Félút Csoport” – Alkoholbetegek részére, józanodás első lépései, betegség tudat kialakítására
irányuló csoportfoglalkozás.
Hozzátartozói csoport, alkoholbetegek hozzátartozóinak, családtagjainak részvételével, heti egy
alkalommal (péntek), terápiás munkatárs vezetésével a Félút Centrumban.
Női csoport keretében szabadidő tervezett eltöltésének elősegítése, ill. készségfejlesztés,
információnyújtása, mely minden szerdán 9 – 13-ig fogadja a közösségi szolgálat klienseit a
Budapest VIII. kerület, Mátyás téren található „Kesztyűgyár” Közösségi Házban.
„Orczy” Szenvedélybetegek Nappali Klubja által biztosított programok
2013 szeptemberétől egy egységes és új szakmai programmal indult az Orczy Klub. Csoportjaikat és
workshopjaikat úgy állították össze, hogy azok a függőségek bármely szakaszában segítségre legyenek.
Csoportok:
- Motivációs csoport
- Terápiás csoport
- Hozzátartozói és szülő csoport
- Józanság megtartó csoport
- Játékfüggők önsegítő csoportja
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-

Alkoholfüggők önsegítő csoportja
Adaptációs alternatív csoport
Alkotó, művészeti csoport
Színház és zeneterápiás csoport.

Workshopok:
- Mindent a függőségekről workshop
- Hétköznapokat segítő workshop
- Állásra felkészítő workshop
- Mindent a jól működő párkapcsolatokról workshop.
Az „Orczy” Klub továbbra is helyet biztosít hétfői napon, 9:30 – 10:30 óráig a Névtelen
Szerencsejátékosok önsegítő (G.A.) csoportja és szerdai napon, 18:30 – 19:30 óráig az Anonim
Alkoholisták (A.A.) önsegítő csoportja gyűléseinek.
Közösségi programok keretein belül előadással egybekötött beszélgetések, filmvetítések, külső
szabadidős, illetve kulturális programok kerültek megrendezésre. A szervezett programokon kívül
megoldott az internethez való hozzájutás, könyvtár használat; napi sajtó, sakk, kártya, számítógép
használat, stb.
Az ellátás igénybevételének módja és feltétele:
A közösségi szenvedélybeteg ellátás igénybevétele klienseink számára önkéntes és térítésmentes. A
szolgálatnál személyesen a fogadóóráin, telefonon (a munkatársak hétfőtől péntekig elérhetőek a
szolgálati telefonokon 08:00-18:00 óráig), e-mailben vagy levélben történő igénybejelentést követő 5
munkanapon belül a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés után személyesen keresi fel az ellátásra
váró szenvedélybeteget, és tájékoztatja őt az igénybevétel feltételeiről és a tevékenységek tartalmáról.
A szolgáltatás igénybevételéről az egészségügyi/szociális szolgáltatások szakemberei is
tájékoztathatják az ellátás iránt érdeklődő szenvedélybeteget, írásos kérelme esetén a szolgálat
munkatársa felveszi vele a kapcsolatot.
A működési engedélyben meghatározott létszámot meghaladó igény esetén az igénybejelentőt 5
munkanapon belül írásban értesítjük a várólistára való felvételről. Az igénybejelentő ellátásáról szabad
kapacitás esetén a jelzés sorrendjében gondoskodik a szolgálat.
A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módja:
Központi telefonszám: 06/1/258-68-78
Levelezési cím: Félút Centrum - 1172 Budapest, Liget sor 26.
Weblap: www.feluton.hu
E-mail cím: addiktologia@feluton.hu
A szolgáltatásról szóló információs támogatás elérhető: az év minden napján 24 órában a központi
telefonszámon, illetve hétfőtől-péntekig 08:00 - 18:00 óráig a gondozói szolgálati mobiltelefonon.
2013. 12. 31-ei dolgozói létszám:
Feladatkör
Szakmai igazgató/
Intézményvezető
Terápiás és ápolásvezető
helyettes /koordinátor
Közösségi gondozó

Név

Iskolai végzettség

Komán Gabriella

Pszichológus

Bíró Judit

Komplex Művészeti
Terapeuta
Szociális gondozó és ápoló

Közösségi gondozó

Ditzmanné Kári Éva

Szociálpedagógus hallgató

Közösségi gondozó

Pincz Adrienn

Ifjúságsegítő szakember

Barabás Mónika
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Szakmai kapcsolataink, szervezetek, intézmények
Megkereső programok
A kerületekben működő önkormányzati, egészségügyi és civil szervezetekkel igyekeztünk továbbra
is folyamatosan fenntartani a jó szakmai kapcsolatot. Szeretnénk, ha minél szélesebb réteg igénybe tudná
venni a Félúton Alapítvány közösségi szenvedélybeteg ellátását, illetve állapottól függően, a nappali és
átmeneti ellátás nyújtotta (magasabb küszöbű ellátások) továbblépési lehetőségeket. Ennek érdekében
különféle rendezvényeken, programokon veszünk részt, ahol munkatársaink tájékoztatást nyújtanak a
szolgálat munkájáról, az igénybevétel lehetőségéről, formájáról.
A Félúton Alapítvány közösségi ellátás munkatársainak egyik feladata a kliens hatékonyabb
ellátásának érdekében együttműködni a törvény által meghatározott, szakmai és igazgatási területek
vezetőivel, munkatársaival, továbbá a kliens állapotának jobbá tétele céljából mindazon személyekkel,
akik ebben segítségére lehetnek. Ennek érdekében az évek során felkerestük az érintett civil,
önkormányzati és egyházi szervezeteket és intézményeket, tájékoztattuk őket az ellátásunk által nyújtott
lehetőségekről. A közös klienssekkel kapcsolatban pedig folyamatos volt a kölcsönös tájékoztatás. A
lehetőségekhez, illetve fogadókészséghez mérten együttműködési megállapodásokat kötöttünk az
általunk felkeresett szervezetekkel, intézményekkel.
Intézmények, szolgáltatók:
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat – Ellátási szerződés közösségi ellátásra
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat - Támasz Gondozóintézet
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat- Háziorvosi szolgálat (dr. Menyhért Györgyi, dr. Gadó Mária)
Józsefvárosi Önkormányzat – Mátyás Klub
Józsefvárosi Önkormányzat – Ezüstfenyő Gondozóház
Józsefvárosi Önkormányzat - Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat
Hivatásos Gondnok - Filia Humán Bt. - Kobza Bernadett, Pál Katalin
Józsefvárosi Önkormányzat – Őszirózsa Gondozó Szolgálat
Baptista Szeretetszolgálat- Házi segítségnyújtás
Kesztyűgyár Közösségi Ház
A XIII. kerületi Önkormányzat Szociális Osztályával rendszeres a kapcsolattartás. A kliensek
érdekében gondozóink naprakész információval rendelkeznek a kerületre érvényes szabályozásokról,
támogatási formákról, és az egyéb lehetőségekről.
A XIII. kerületi Családsegítő Központjával szoros együttműködésünk van. Több klienst gondoztunk
közösen, ezzel segítve a klienseket, valamint egymás szakmai munkáját.
A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Prevenciós Központtal határozott idejű (2013. 05.
28- 2013. 12. 31.) szerződést kötöttünk ez évben, mely keretében rendszeres fogadóórát tartunk (kedd
12.00 – 14.00 óra) a helyi lakosoknak.
A kerületben a SOTERIA Alapítvány működteti a pszichiátriai betegek közösségi ellátását és a
pszichiátriai betegek nappali klubját. Az általuk működtetett szolgáltatások szintén elérhetőek a kettős
diagnózisú klienseink számára, illetve a Félúton Alapítványnál jelentkező XIII. kerületben élő
pszichiátriai betegeket továbbirányítjuk feléjük.
Kapcsolatunk van a területi gondozási központtal - idősek klubjával. (Szociális Szolgáltató Központ I. Gondozási Központ Derűs Szívek Idősek Klubja)
Továbbra is együttműködtünk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Szenvedélybetegek Nappali
Intézményével, kölcsönösen tájékoztattuk egymást az általunk nyújtotta szolgáltatásokról,
lehetőségekről. XIII. kerületi ellátottainkat tájékoztatjuk a nappali intézményről és a szolgáltatásaikról.
Motiváljuk klienseinket az AA csoportok életében való aktív részvételre. A kerületben főleg a
BMSZKI Civil Pincéjében (1132 Budapest, Dózsa György út 152.) működő csoportot látogatják a
klienseink.
A Pszichiátriai Gondozóban szívesen fogadják klienseinket, ugyanis több esetben is előfordult, hogy
az addiktológiai probléma mellé pszichiátriai kórkép is társul (kettős diagnózis).
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A munkánk során folyamatosan kapcsolatot tartunk fent a területileg illetékes Kormányhivatal
Munkaügyi Központjával is, melynek munkatársai készségesen nyújtottak segítséget számunkra
rehabilitációs foglalkoztatási programokban való részvétellel, álláskereséssel kapcsolatos ügyekben.
A Nyírő Gyula Kórház és az egyéb szakellátó intézményeivel már korábban (2012. 11. 27.)
megkötött együttműködésünk segíti a szakmai munkát, a szociális gondozást.
Folyamatos együttműködési megállapodásunk van az Emberbarát Alapítvány, alkohol- és drog
rehabilitációs intézménnyel (Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.), ahol az alkohol- és drogfüggők és
játékszenvedélyesek komplex, hosszabb távú, bentlakásos rendszerben kapnak segítséget.
Elért eredmények, kliens elégedettség
Tapasztalataink alapján a 2013-as évben az együttműködő ellátottak életminősége sok esetben
jelentősen változott, egyes betegek mentális és fizikális állapota romlott. A klienseink ellátása során
igyekszünk gondot fordítani a komplex rendszerű gondozásra, amely alkalmas lehet a kliens állapotának
stabilizálásra.
A kliensek állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, rendszeres gondozása mentén, sok esetben
sikerült a meglévő állapotot megtartani és elkerülni az akár végzetes, a krízishelyzetek (akut
beavatkozások) kialakulását.
A megkereső programjaink ráépülnek a meglévő szociális és egészségügyi kapcsolatrendszerünkre,
melyek segítségével rövid időn belül el tudjuk érni, a segítségre, a hosszabb gondozásra szoruló
szenvedélybetegeket.
A rendszeres gondozás mellett a kliensek egy részénél csökkent a kórházba kerülés gyakorisága,
növekedett a szermentes töltött időszakok. A munkánk során állandó kapcsolatot tartunk az egészségügyi
és szociális intézményekkel, így gyorsabban és hatékonyabban tudunk segítséget nyújtani klienseink
számára. Szakmai elvárás a gondozási folyamatban a természetes segítők felkutatása, a gondozásba
történő bevonásuk. Összességében elmondható, hogy egyes esetek kivételével klienseink körében nem
változott az önellátási képesség, ami fontos célja a szolgáltatásunknak.
Ellenőrzések
Alapítványunk közösségi szolgálatát is 2013-ban átfogó hatósági ellenőrzések vizsgálták a
jogszabályokban előírt ellenőrzési rendszer mentén. Az ellenőrzések kiterjedtek szakmai és pénzügyi
területre.
A szakmai működésünket vizsgálta a Budapest Főváros Kormányhivatala, mint működést
engedélyező elsőfokú hatóság, továbbá szakmai ellenőrzést végzett intézményeinknél a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH), illetve a módszertan részéről a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF).
Alapítványunk szakmai munkáját példaértékűnek találta az NRSZH és az SZGYF is.
A közösségi ellátásunk 2011 évi pénzügyi elszámolását 2013 márciusában vizsgálta a Magyar
Államkincstár önálló eljárás keretében. Az ellenőrzések nem tártak fel hiányosságot, szabálytalanságot.
Munkatársak érdekében tett lépések
A közösségi koordinátor a szolgálat munkatársai részére hetente egy alkalommal esetmegbeszélő
csoportot tart, illetve havonta szupervíziós csoporton vesznek részt a gondozók. A szupervíziót Dr
Dobay Emese pszichoterapeuta tartja.
2013-ban lehetőséget kaptak a munkavállalók Dr. Szentesi Péter tematikus előadásain való
részvételre, amit a fenntartó szervezett. A négy alkalom (2óra/előadás) tematikusan összeállított szakmai
előadássorozatból álltak, ahol lehetőség volt a különféle szenvedélybetegek mélyebb megismerésére.
A konkrét szakmai munkán túl, a Félúton Alapítvány 2013-ban a dolgozók juttatásáról is
gondoskodott a nagyon lecsökkent finanszírozási lehetőségek mentén is, így Budapest Közigazgatási
területén belül érvényes havi bérleten kívül, a munkatársak céges telefont is használhatnak szakmai
munkavégzéshez.
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Az év folyamán minden dolgozó cafetéria juttatás keretén belül kapott munkaruhát, év végén
Erzsébet- és Kultúra utalványt.

YOUR SELF CENTRUM – Pszichiátriai Betegek Integrált Intézménye
I. BEVEZETÉS
A Félúton Alapítvány fenntartásában működő Your Self Centrumban (Pszichiátriai Betegek Integrált
Intézménye), nappali ellátást biztosítunk 50 fő, és átmeneti ellátást biztosítunk 16 fő részére.
Szolgáltatásainkban a kliensek állapotának javítása, stabilizálása van fókuszban különféle terápiás
eszközök alkalmazásával. Az elmúlt évekhez hasonlóan komoly eredményeket sikerült elérnünk,
ellátottjaink és hozzátartozóik nagy megelégedettségére.
II. 2013. ÉVI MŰKÖDÉS
2013. év folyamán az átmeneti ellátásban összesen 7 új beteggel kötöttünk gondozási szerződést.
2013. december 31-én 16 betegnek biztosítottuk ellátását, mint ahogy egy évvel korábban is. Az év
folyamán a bentlakók száma 14-16 fő között ingadozott (éves átlagban naponta 15,84 fő). Az
intézményünk által összesen ellátott átmeneti gondozottak száma az év során összesen 23 fő volt
(2012-ben 28 fő). 2013. december 31-én 3 fő várakozott átmeneti elhelyezésre.
Átmeneti gondozottjaink átlagéletkora az elmúlt években nem változott. 2009. és 2010. december 31én is 45 év, 2011. év és 2012. év zárásakor 44 év volt, 2013. év zárásakor pedig újra 45 év. 2011. év
végén a 16 főből 3 fő volt 30 év alatti és további 3 fő 30-35 év közötti. 2012. évben megmaradt a fiatalok
viszonylag nagy aránya, 2 fő volt 30 év alatti, és további 3 fő 30-35 év közötti. 2013. évben a
legfiatalabb korosztály aránya némileg csökkent, 1 fő volt 30 év alatti, 2 fő 30-35 év közötti, további 3 fő
36-40 év közötti.
Évek óta a lakóink túlnyomó többsége szkizofrén beteg, mely betegség jellemzően a fiatal felnőttkorban
alakul ki. A betegek esélye a stabil jó minőségű életre nagyságrenddel nagyobb, ha időben kerülnek
kezelésbe, terápiába, míg adott esetben több tíz éves elhanyagolt betegségkarrier esetén a javulásra egyre
kevesebb az esély. A betegség szinten tartásával, az állapot stabilizálásával adott a lehetőség a
társadalomba való visszailleszkedésre, és a munkaerőpiacra való visszatérésre. 2013. év nagy sikere,
hogy a gazdasági válság ellenére, a korábbi alacsony foglalkoztatottsághoz képest december végére
lakóink 37,5%-a a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedett, bejelentett munkaviszonyt létesített.
2010. év folyamán 32 átmeneti gondozott közül 10 érkezett szerződött kerületből, két szerződött kerület
kapacitásait lefedve. 2011-es évben a 24 gondozottból összesen 11 fő volt szerződött kerületi, azaz 31%ról 46%-ra emelkedett a kerületi átmeneti ellátottak aránya, miközben kivétel nélkül minden ellátási
kerületből láttunk el klienst. 2012-es évben tovább növekedett a szerződött kerületi kliensek aránya, a 28
főből 18-an érkeztek ellátási kerületből, amely már 64%-os arányt jelent, miközben minden ellátási
kerületből láttunk el klienst. 2013-as évben a 23 főből 15-en érkeztek ellátási kerületből, amely már
65,2%-os arányt jelent és változatlanul minden ellátási kerületből láttunk el klienst.
Szerződött kerület
Budapest II. kerület
Budapest XII. kerület
Budapest XV. kerület
Budapest XVI. kerület
Budapest XVII. kerület
Budapest XVIII. kerület

Ellátottak száma
Átmeneti ellátás
Nappali ellátás
2 fő
2 fő
3 fő
4 fő
3 fő
4 fő
54 fő
1 fő
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Magas színvonalú szakmai munkánknak köszönhetően az intézmény egyre nagyobb ismertségre és
elismertségre tett szert. A nappali ellátásban az elmúlt évekhez hasonlóan rendkívüli mértékű volt a
betegek beáramlása, az év második felétől hetekig tartó várakozást követően tudtunk új klienseink
számára első találkozásra, felvételre időpontot adni. 2013. évben 39 új beteg került ellátásba. A korábbi
években szerződött klienseink közül is többen igényelték a terápia folytatását, az előző évhez képest
kevesebb lezárás történt, mely megnövelte az új kliensek várakozási idejét. 38 kliensnek fejeződött be a
terápiája (2012-ben 65 főnek), velük szerződésbontás történt, így december 31-én az érvényes
szerződések száma 53 volt, tehát az év folyamán összesen 91 kliens vette igénybe nappali ellátásunkat.
A XVII. kerületi lakosok nagy aránya nappali ellátásunkban változatlan, december 31-én 30 kerületi
kliensnek volt érvényes gondozási szerződése. Ellátási szerződésünk szerint a kerületi önkormányzat 2
fő, 2013. 07. 01-től csupán 1 fő erejéig támogatja nappali ellátásunkat. Az év folyamán a XVII.
kerületből összesen 54 kliens vette igénybe a nappali ellátásunk szolgáltatásait!
A XV. kerületből a nappali ellátásban december 31-én 3 kliensnek volt érvényes gondozási szerződése,
az év folyamán 4 klienst láttunk el.
Nappali ellátásunkat érintő legnagyobb változás a nyitvatartási idő bővítése volt. 2013. május 6-től a
munkanapok mellett, minden munkaszüneti- valamint ünnepnapon is állunk klienseink rendelkezésére,
tehát az év minden napján. Hétvégenként a bejáró betegeink számára külön önismereti csoportot
indítottunk, mely az egyéni terápia, valamint a szabadidős programok mellett újabb lehetőséget jelent
klienseink számára, hogy állapotuk javításán dolgozzanak.
Az ellátási szerződések tekintetében a 2013. év nagy változást hozott. A szociális törvény (1993. évi III.
törvény) 2013-tól a pszichiátriai betegek átmeneti ellátása megszervezésének kötelezettségét
önkormányzati kézből állami kézbe helyezte. Ennek eredményeképpen több kerületi önkormányzat
felmondta ellátási szerződéseinket (szerződések lejárata: II. kerület 2013. 05. 31, XII. kerület 2013. 12.
31, XVII. kerület 2013. 12. 31.), így működésünk biztosítása napról napra nehezebbé vált. A XV., a
XVI. és a XVIII. kerülettel kötött megállapodás nem változott. Ezzel párhuzamosan 2013. január 16-án
a jogszabályi változások mentén egyeztetést kezdeményeztünk az állami fenntartóval (Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság), melynek nyomán sajnos december 31-én sem rendelkezünk még
ellátási szerződéssel.
Klienseink életkor és nemek szerinti összehasonlítása kapcsán megfigyelhető, hogy a nappali
ellátásban az átmeneti ellátáshoz képest fordított a nemek közti különbség. A nők egyértelmű többségben
veszik igénybe a nappali ellátást, mely különbség évről évre még hangsúlyosabb volt, 2013-ban pedig
némi mérséklődés tapasztalható (2009-ben az ellátottak 58%-a nő, 2010-ben 64%, 2011-ben 67%, 2012ben 69%, 2013-ban 66%). Átmeneti ellátásunkban 2013-ban 61% volt a férfiak aránya.
Nappali ellátásunkban a korosztályok tekintetében a fiatal nők (18-39 éves) évekig felülreprezentáltak
voltak, majd 2012-ben a középkorú nők (40-59 éves) nagyobb arányát tapasztaltuk, 2013-ban pedig újra
a fiatal nők vannak némi többségben. 2009-ben az ellátottak 28%-a, míg 2010-ben a 32%-a, 2011-ben
pedig már a 38,5%-a fiatal nő volt, 2012-ben azonban csupán 21%, a középkorú nők 31%-os arányához
képest. 2013-ban az ellátottak közül a fiatal nők aránya 30%, a középkorú nők 24,5%-os arányához
képest A fiatal férfiak száma korábban csökkenést mutatott: 2011-ben az ellátotti létszámnak 9,5%-a
fiatal férfi, míg 2012-ben csupán 7,7%, majd 2013-ban 13,2%-ra nőtt (az adatok minden év december
31-i ellátotti létszámait tükrözik).
Tapasztalataink szerint a nők könnyebben kérnek és fogadnak el segítséget a betegség, vagy pszichés
problémák abban a fázisában, amikor még az ellátás ambuláns formája is elegendő. Nők esetében
sokszor találkozunk a túlterhelés okozta problémákkal (munkahely, háztartás, gyermeknevelés,…),
valamint nemtől függetlenül a gazdasági válság okozta megélhetési krízisekkel.
Előfordul továbbá, hogy az átmeneti vagy a nappali ellátásban részt vevő pszichiátriai betegeink
hozzátartozói beteg családtagjaik pszichiátriai kórképével kapcsolatos felvilágosítást, hozzátartozói
pszichoedukációs foglalkozásokat, egyéni esetmegbeszélést és a gondnoki tisztséget is betöltő
hozzátartozók folyamatos szociális ügyintézésben nyújtott segítséget igényelnek.
KSH adatok
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Your Self Centrum - átmeneti ellátás
Ellátottak száma előző év 2012. XII. 31-én
Tárgyévben felvételt nyertek
Tárgyévben az ellátásból kikerültek
Az ellátottak száma (2013. XII. 31-én)
KSH adatok
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4.
5.
6.
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9.
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7
7
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1
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1
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Your Self Centrum - nappali ellátás
Ellátottak száma előző év 2012. XII. 31-én
Tárgyévben felvételt nyertek
Tárgyévben az ellátásból kikerültek
Az ellátottak száma (2013. XII. 31-én)

8
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1
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0-13
14-17
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2013. 12. 31-én
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Nő

7
11

16
13
5

1

19

34

2013. évben mind az átmeneti, mind a nappali ellátást érintő feladatokat sikerült maradéktalanul
megvalósítani, mindkét ellátásunk teljes kapacitással, maximális terheltséggel működött, a szerződött
kerületi kliensek magas arányát sikerült tovább növelni, miközben a szakmai munka a korábbiakhoz
hasonlóan magas színvonalon folytatódott. A törvényi változások mentén működésünk anyagi biztonsága
megingott, miközben az állami fenntartóval folyó tárgyalások végighúzódtak a teljes év folyamán.
Nagy hangsúlyt helyezünk a kliensek biztonságot nyújtó, elfogadó, családias légkörben történő
ellátására, miközben világos és átlátható kereteket adunk számunkra. Fontos, hogy a szabályok
kapaszkodót jelentenek, nem elnyomják a betegeket. A kliensek mentális fejlesztésén, pszichés segítésén
túl idén is sok feladatunk volt fizikai állapotuk karbantartása tekintetében (kivizsgálások, műtétek),
valamint ügyeik intézésében.
2013. évben átfogó pénzügyi és szakmai ellenőrzés történt mind az átmeneti, mind a nappali ellátásra
vonatkozóan. Intézményünkben ellenőrzést végzett:
- Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
- Budapest Főváros Kormányhivatal - Szociális és Gyámhivatala
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
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- Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
- Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
Munkavédelmi Felügyelősége
A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága visszafizetésre kötelezte
intézményünket a következők mentén. Átmeneti otthoni elhelyezésre a 1993 évi III. törvény (Szoc. Tv.)
80.§-a rendelkezése értelmében 1+1 évig kerülhet sor, azonban arra vonatkozóan nincs korlátozás, hogy
a kliensek újra kérhetik felvételüket, amennyiben 2 év alatt nem oldódott meg a jövőjük, lakhatásuk.
Kimondja továbbá az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 85.§-a, hogy az ellátást változatlan feltételekkel
biztosítani kell addig, amíg a tartós intézményi elhelyezésre nem kerül sor. A MÁK azon kliensek
esetében rendelt el visszafizetést, akik évek óta várakoznak tartós intézményi elhelyezésre, azonban nem
kerültek sorra a várólistáról a Szoc. Tv. által rögzített 2 éven belül. Az érintettek újra kérték hozzánk
felvételüket, nem kerültek utcára a 2 év lejártakor, viszont a fenti jogszabályi ellentmondás nem volt
elegendő ahhoz, hogy az – álláspontunk szerint szabályosan igénybe vett – állami normatívát ne kelljen
visszafizetni e kliensek esetében. A magyar szociális ellátórendszer valósága pedig a jogszabályi
ellentmondáson túl, hogy Budapesten pszichiátriai betegek tartós otthonába kerülni 6-8 év várakozás
után lehetséges. Arra vonatkozóan nem kaptunk választ, hogy a 2 évben megszabott maximum, és a 6-8
év várakozás között mi történjen a betegekkel. Nyilvánvaló, hogy pszichiátriai betegek esetén az utcára
kerülés beláthatatlan, súlyos, adott esetben ön- és közveszélyes állapotokat eredményezne.
Az ellenőrzéseken a magas színvonalú szakmai munkánkat több alkalommal elismerésben részesítették.
A 2013-as év legfőbb adminisztrációs feladataként nappali ellátásunkba fejlesztésre és bevezetésre
került, a szenvedélybeteg közösségi ellátásánál már évekkel ezelőtt kifejlesztett „Margaréta” online
adminisztrációs felületet. Ennek eredményeképpen a kliensekkel végzett gondozási folyamatok
naprakész adminisztrációja, valamint a rögzített adatok, bejegyzések kezelése, összesítése könnyen
kezelhetővé vált.
Az év folyamán napi jelentési kötelezettségünket is teljesítettük a Központi Elektronikus Nyilvántartás a
Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) elektronikus rendszerben, mely az igénybe vehető szociális
szolgáltatások gondozási és ellátási alapját jelenti.
TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és
foglalkoztatásának segítése" című kiemelt projekt keretében intézményünkben 2 fő megváltozott
munkaképességű munkavállalót foglalkoztatunk karbantartó munkakörben. Munkájuk által szépül
intézményünk.
Működésünk és sikereink szélesebb körben való megismertetése céljából 2013. évben is szerepeltünk
rádióműsorokban, bemutatkoztunk konferenciákon, felkérést kaptunk újságbéli megjelenésre. A teljesség
igénye nélkül: Index.hu, Magyar Televízió, MAT Országos Kongresszus, Nők Lapja – Psziché.

III. ZÁRÁS
A 2013. évről az első szó, ami eszembe jut: a büszkeség. Vezetőként büszke vagyok arra, hogy sikerül
évek óta a hazai intézményrendszerben kivételesnek számító intézményt működtetni, valamint egy ilyen
remek csapatot irányítani. A team ereje, lendülete, energiája lehetővé teszi a mai nehéz, krízisekkel
terhelt, rohanó világban, hogy a pszichés problémákkal küzdők megnyugvásra, elfogadásra találjanak, és
egy biztonságot jelentő terápiás környezetben rehabilitálódjanak. Pszichológusként tudom, hogy
pszichiátriai betegek esetében mind egy bentlakásos, mind egy nappali ellátásnak a terápiát kell fókuszba
állítania, hogy a szociális ellátórendszer tagjaként megfelelő szakmai alapokon segítsük klienseink
javulását. A fent bemutatott ellátotti létszámok mögött hús-vér emberek, sorsok, sok esetben tragikus
történetek húzódnak meg, és klienseink javulása, állapotuk stabilizálódása mindannyiunk számára erőt
ad a napi munkához. A munkatársak lelki terhelése nagymértékű, de pozitív életszemléletük, szakmai
ismereteik és fejlődésük, önismeretük és önismereti munkájuk, valamint a szupervíziónak köszönhetően
mindent megteszünk a kimerülés, és a kiégés elkerülése érdekében. A Félúton Alapítvány 2013-ban a
dolgozók juttatásáról is gondoskodott a nagyon lecsökkent finanszírozási lehetőségek mentén is. Így
14

Budapest Közigazgatási területén belül érvényes havi bérleten kívül, minden dolgozó cafetéria juttatás
keretén belül kapott munkaruhát, év végén Erzsébet- és Kultúra utalványt.

„Orczy Klub”
Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű ellátása
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I. BEVEZETÉS
I.1. Az intézmény működésének és szolgáltatásainak bemutatása
2013. évben a Félúton Alapítvány önálló egysége, az „Orczy” Szenvedélybetegek Nappali Klubja, két
alapszolgáltatást nyújtott a szenvedélybetegek és hozzátartozóik részére: a szenvedélybetegek nappali és
alacsonyküszöbű ellátását.
SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI KLUB
Az „Orczy” Szenvedélybetegek Nappali Klubja 2009. január 01.-én kezdte meg működését
Budapest VIII. kerületében, jogerős működési engedély alapján 50 fő ellátását biztosítva. 2012. évtől
150 fő férőhelyre lettünk jogosultak. A célcsoport, és az igénybevétel feltételeiben alapvető módosítás
nem történt, továbbra is 16 év feletti, Budapest közigazgatási területén élő/tartózkodó
szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat tudjuk fogadni. Ellátásunk térítésmentesen, önkéntes alapon
vehető igénybe.
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Változást, a 226/2006. (XI. 20.) Kormányrendelet jelentett, melynek értelmében a nappali
ellátásunkat igénybevevő kliensek személyes adatait a Központi Elektronikus Nyilvántartás a
Szolgáltatást Igénybevevőkről (továbbiakban: KENYSZI) elektronikus rendszerben rögzítjük az
adatvédelemre vonatkozó szabályok mentén. E nyilvántartó rendszer napi használata képezi az igénybe
vehető szociális szolgáltatások gondozási és ellátási napját.
A kliensekkel történő szakmai munkát a 4 fő, terápiás munkatárs végzi, az intézményvezető és a
módszertani referens irányításával.
SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA
A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását sikeres befogadást követően 2010. április 01.től működtetjük a nappali ellátáshoz integráltan. Ez a pályázati ciklus 2011. december 31.-ig tette
lehetővé az ellátás biztosítását. A kiírásnak megfelelően, még 2011. év végén benyújtottuk pályázatunkat
a következő 3 éves ciklusra vonatkozóan.
A rendkívüli központi forráscsökkentések ellenére pályázatunk befogadást nyert, így az alacsonyküszöbű
ellátást 2014. december 31.-ig tovább biztosíthatjuk.
Az általunk biztosított tevékenységi formák:
• Pszicho-szociális intervenciók
• Információs, felvilágosító szolgáltatások
• Megkereső munka
• Drop In „Toppanj be központ”
A célcsoport, és az igénybevétel feltételeiben alapvető változás nem történt, az alacsonyküszöbű ellátás
továbbra is anonim, önkéntes és térítésmentes. Az ellátás keretén belül kiemelten kezeljük a
szerhasználatban és az utcai prostitúcióban egyaránt érintettek körét. Az ellátással kapcsolatba kerülő
kliensek számára nem elvárás az absztinencia, az anonimitás biztosítása mentén nincs sem életkori, sem
lakóhelyi megkötés.
A kliensekkel történő szakmai munkát 2 fő segítő végzi az intézményvezető/koordinátor és a
konzultáns (módszertani referens) irányításával.
Az ellátások igénybevételének módja, nyitva tartás
Az érdeklődők az előbb említett szolgáltatásokat az Orczy Klub nyitva tartási ideje alatt vehetik
igénybe a VIII. kerület, Orczy út 27. szám alatt. A nappali ellátás esetén a tájékoztatást követően a
terápiás munkatársak elkészítik a felvételi dokumentációt, melyet a kliens az aláírásával jóváhagy, majd
az intézményvezető hitelesít. Az alacsonyküszöbű ellátás esetén az anonimitást figyelembe véve az
elszámolás és tevékenység dokumentációs adatlap kerül kitöltésre, majd a napi eseménynapló.
2013. 10. 07-től a törvényi előírásokat figyelembe véve, nyitva tartásunkat megváltoztattuk.
Kedden és pénteken az előírásnak megfelelően 6 órában; hétfőn, szerdán és csütörtökön 8 órában
fogadjuk a klienseinket.
Nyitva tartásunk:
Hétfő: 9 – 17; Kedd: 11 – 17; Szerda: 12 – 20; Csütörtök: 9 – 17; Péntek: 8 – 14.
A nyitva tartás változásával a dolgozók munkaidő beosztását is átalakítottuk, figyelembe véve a kötelező
heti 40 óra munkaidő letöltését, és a napi 30 perc ebédidőt.
Munkaidő beosztás:
Hétfő: 8 – 17; Kedd: 10:30 – 19; Szerda: 11:30 – 20; Csütörtök: 8 – 17; Péntek: 8 – 15:30.
A nyitva tartás és munkaidő beosztás változtatását azt tette szükségessé, hogy a dolgozók munkaideje
azonos időben legyen – ne délelőtti, délutáni beosztással; megfelelő idő álljon rendelkezésre az
adminisztrációs feladatok elvégzésére; időt biztosítsunk a szupervízióra és a belső szakmai képzésekre és
a legfontosabb, hogy a dolgozó klienseknek is lehetőséget biztosítsunk az ellátások teljes körű
igénybevételére.
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II. 2013. ÉVI SZAKMAI MUNKA
II.1. Belső szakmai munka
II.1.1.a. Az Orczy Klub szervezeti felépítésében történt változások
2013. 08. 01-től változás történt az Orczy Klub szervezeti felépítésében. Az intézmény vezetését Pócsi
Adrienn vette át Cseri Erikától. Az intézményvezető szociális munkás diplomával rendelkezik, aki
idősek nappali ellátásában szerzett nagy gyakorlatot, mint gondozási központvezető. Az
intézményvezető munkáját addiktológiai konzultánsi gyakorlattal, Gelsei Bernadett, módszertani
referens segíti, aki nagy tapasztalattal rendelkezik a szenvedélybetegek ellátásának területén.
A közös munka első lépéseként az Orczy Klub intézményének figyelemfelkeltő érvényesülését
valósítottuk meg – a bejárati ajtó fölé Orczy Klub feliratú táblát, az ajtórácsokra klub információs
táblákat helyeztünk ki, az Orczy út felöli ablakokon, üvegmatricás megoldással honlapunk,
telefonszámunk, szolgáltatásaink hirdetését olvashatja a lakosság. Hirdetéseink célja a figyelem
felkeltése, a lakosság tájékoztatása intézményünkről és szolgáltatásainkról.
Második lépésként a közösségi tér praktikus kihasználása érdekében átrendeztük a klubhelyiséget, az
előteret és csoportszobát megcseréltük az orvosi szobával.
A kliensekkel történő munkát újragondoltuk, aktívabbá tettük. Bevonva a klienseket,
foglalkoztatásképpen – évszaknak és eseménynek megfelelően – folyamatosan díszítjük a belső tereket, a
kellemes, otthonos hangulat kialakítása érdekében.
Továbbiakban újraértelmeztük a célcsoportunkat és a hatékonyabb munka érdekében új szakmai
koncepciót hoztunk létre.
Hiszünk abban, hogy a kliensek életvitelbeli változásának és a józanság megtartásának – az egyéni
terápiák mellett – fontos szerepe van a speciális csoportokon és workshopokon való részvételnek.
2013. év végétől 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával bővült
intézményünk - adminisztrációs munkakörben - a TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 "Megváltozott
munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" című kiemelt projekt
keretében.
II.1.1.b. Új szakmai koncepció
Célcsoport újraértelmezése
Az új szakmai koncepció első lépéseként a célcsoportunk újraértelmezését tűztük ki célul.
Célcsoportunk ismérvei:
30-50 éves alkohol, gyógyszerfüggő felnőttek
Zömmel kettős diagnózisúak
Munkanélküliek, álláskeresők
Hosszú ideig táppénzen lévő vagy leszázalékolás alatt állók
Nők speciális helyzete (családanyák, elváltak, nincs munkatapasztalat, élethelyzet krízis)
Azok a fiatalok, 30-40 év körüliek, akik kilátástalannak érzik életüket (szülőkkel együtt élő,
képzetlen, munkanélküli, stb.).
3 pilléres szakmai koncepció
1. Alacsonyküszöbű szolgáltatásunkban célunk, hogy minél több színtérről behívjuk klienseket, nagy
hangsúlyt a megkereső programokra, és online megjelenésre fektettünk. Speciális csoportokat
indítottunk, kifejezetten a változás előtti és változás szakaszában lévő kliensek részére.
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2. Nappali ellátásunkban a terápiás közösség kiépítését tűztük ki célul. Célunk, hogy a változás
elindítását, a cselekvés szakaszait erősítsük és támogassuk meg a különböző terápiás, alternatív
csoportokkal és a workshopokkal.
3. Józanság fenntartása, reszocializáció. Célunk, hogy a kliensek meg tudják tartani józanságukat, és
képesek legyenek munkát találni, önállóan fenntartani magukat. Tematikus csoportok és speciális
workshopok segítik őket ebben.
Csoportjaink:
- Motivációs csoport
- Terápiás csoport
- Hozzátartozói és szülő csoport
- Józanság megtartó csoport
- Játékfüggők önsegítő csoportja
- Alkoholfüggők önsegítő csoportja
- Adaptációs alternatív csoport
- Alkotó, művészeti csoport
- Színház és zeneterápiás csoport.
Workshopok:
- Mindent a függőségekről workshop
- Hétköznapokat segítő workshop
- Állásra felkészítő workshop
- Mindent a jól működő párkapcsolatokról workshop.
A csoportfoglalkozásoknak és a workshopoknak az Orczy Klub biztosított helyet.
Továbbra is helyet biztosítottunk hétfői napon, 9:30 – 10:30 óráig a Névtelen Szerencsejátékosok
önsegítő (G.A.) csoportja és szerdai napon, 18:30 – 19:30 óráig az Anonim Alkoholisták (A.A.) önsegítő
csoportja gyűléseinek.

II.1.2. Kliensekkel végzett szakmai tevékenység

Nappali ellátás
2012. évtől intézményünk 150 fő férőhelyre kapott működési engedélyt. A lehetőséget kihasználva a
2013. év első felében növekvő létszámmal működtünk.
2013. január 02-án 146 fő rendelkezett érvényes megállapodással, a nemek aránya: 93 férfi és 53 nő.
Az első félévet tekintve nagy kliensmozgás nem mutatkozott. Július és augusztus hónapokban történt
jelentősebb változás.
2013. június 30-ig 175 főt láttunk el, 149 fő rendelkezett érvényes megállapodással, a nemek aránya:
97 férfi és 52 nő.
2013. július 31-ig 179 főt láttunk el, 109 fő rendelkezett érvényes megállapodással, a nemek aránya:
73 férfi és 36 nő.
2013. augusztus 31-ig 188 főt láttunk el, 84 fő rendelkezett érvényes megállapodással, a nemek
aránya: 53 férfi és 31 nő.
A nagy létszámváltozás egyik oka, hogy Cseri Erika, intézményvezető és több terápiás munkatárs
munkahelyet váltott július és augusztus hónap folyamán, ezáltal a kliensek - akik személyükhöz
ragaszkodtak – kérték az ellátásuk megszüntetését. A létszámcsökkenés másik oka a
szenvedélybetegségből adódó, visszaesések.
2013. szeptembertől decemberig kisebb létszámváltozás mutatkozott.
2013. december 31-i adatok szerint, 2013. évben 224 főt láttunk el, 91 fő rendelkezett érvényes
megállapodással, a nemek aránya: 56 férfi és 35 nő.
2012. 12. 31-i adatok szerint 180 fővel kötöttünk megállapodást, a nemek aránya: 118 férfi és 62 nő.
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2013. 12. 31-i adatok szerint 224 fővel kötöttünk megállapodást, a nemek aránya: 141 férfi és 83 nő.

ADTK - Orczy Klub - nappali ellátás
Ellátottak száma előző év 2012. XII. 31-én
Tárgyévben felvételt nyertek
Tárgyévben az ellátásból kikerültek
Az ellátottak száma (2013. XII. 31-én)
KSH adatok
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A nemek aránya és a megállapodások száma 2012. és 2013. évben
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2013. 12. 31-i adatok szerint a 91 fő ellátott közül nemek szerint 56 férfi és 35 nő. Az életkori
megoszlás szempontjából a férfiak jelentős része 18-39 év közötti, míg a nők jelentős része 40-59 év
közötti. 60 év feletti kliensek kis százalékban veszik igénybe szolgáltatásunkat, nemek szerint: 4 férfi és
5 nő. A következő diagram a nappali ellátást igénybevevők életkori megoszlását mutatja 2013. évben.

18-39 év
40-59 év
60 év felett
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A nappali ellátást igénybevevők életkori megoszlása 2013. évben
2013

18-39 év
40-59 év
60 év felett

Földrajzi elhelyezkedés, kerületi megoszlás szempontjából klienseink elsősorban a 8., 9., és a 10.
kerületi lakcímmel rendelkeznek.
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Addikciós jellemzők:
2013-ban a 224 fő kliens közül túlnyomórészt, 65 %-ban alkoholbetegeket illetve 17 %-ban
kábítószerfüggő betegeket láttunk el. A gyógyszerfüggő és kodependens kliensek hasonló arányban, 9
és 7 %-ban, míg a politoxikomán és viselkedési addikcióval rendelkező kliensek 1-1 %-ban igényelték
szolgáltatásainkat.
Alkohol
Kábítószer
Gyógyszer
Politoxikomán
Viselkedési addikció
Kodependens

145
38
21
3
3
14

65%
17%
9%
1%
1%
7%
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Addikciók megoszlása

Alkohol
Kábítószer
Gyógyszer
Politoxikomán
Viselkedési addikció
Kodependens

Alacsonyküszöbű ellátás
Az alábbiakban az elmúlt év során a szolgáltatással kapcsolatba került kliensekkel kapcsolatos
információk kerülnek bemutatásra. Fontos hangsúlyozni, hogy az alacsonyküszöbű ellátás anonim
szolgáltatás, így kliensekről jellemzően nem rendelkezünk pontos információkkal, pl.: életkor.
A következő grafikon a 2013. év során a szolgáltatásban megjelenő kliensek számát, illetve e kliensekkel
való kapcsolattartások (kontakt) számának alakulását mutatja.
Összesen 105 fő klienssel kerültünk kapcsolatba, akik az év folyamán 642 alkalommal (kontaktszám)
vették igénybe szolgáltatásunkat az utcai helyszíneken, illetve az Orczy Klub „Drop In”
klubhelyiségében.
A 105 főből új kliensként 73 főt regisztráltunk.
Kliens szám / kontakt szám

105
Kliens szám (fő)
Kontakt szám (alkalom)

642

A nemek arányát illetően a 105 fő kliensből 68 nő, és 37 férfi klienssel vettük fel a kapcsolatot.
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Életkori megoszlást tekintve a kliensek életkorát beazonosítva, általában 24 év felettiek az ellátottjaink.
Életkori megoszlás 2013. évben
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Addikció szempontjából a kliensek 55 %-a kábítószer fogyasztó és 10 % politoxikomán. Jellemző a
kliensek körében az alkohol-addikció, százalékos aránya: 23 %, a gyógyszerfüggő kliensek 11 %, a
játékszenvedéllyel rendelkező kliensek 1 %.
Addikciós jellemzők (%)

11%

23%

Alkohol
Gyógyszer
Játék
10%
1%

55%

Kábítószer
Politoxikomán

A szolgáltatások igénybevételének alkalmait a következő ábra jól szemlélteti.
A tavalyi évhez hasonlóan jellemzően az egyéb kategória jelenik meg, mely az általunk nyújtott
ártalomcsökkentő csomagot, valamint a Drop-In-ban folyamatosan elérhető folyadékpótlást (tea,
limonádé) és élelmiszert (zsíros és lekváros kenyér) jelenti. Emellett magas arányban jelenik meg az
információnyújtás, valamint a melegedő/pihenő funkció és a klubszerű foglalkozás.
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Szolgáltatás igénybevétele/ alkalom
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Utcai megkereső tevékenységet a következő ellátási térkép szemlélteti.

II.1.3. Térítési díjak
A fenntartó a nappali ellátás működtetéséhez a 2013. évi Költségvetési Törvény III. fejezete, értelmében
állami normatív támogatást vesz igénybe.
2013. évben a nappali ellátás esetén az állami normatív támogatás összege: 310.000.-Ft/év/fő. A
vonatkozó Szociális Törvény és kapcsolódó rendeletek alapján a fenti szolgáltatást a fenntartó döntése
alapján az érintettek térítésmentesen vehetik igénybe.
II.1.4. Szupervízió
A Fenntartó döntése alapján - munkánkat segítve - 2013. október 1-től, kéthetente, keddi
napokon 17 – 19 órakor szupervízión veszünk részt, melyet Tenner Katalin szupervizor tart. A
szupervízión való részvétel kötelező a dolgozóknak, lelki egészségük megőrzése érdekében.
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II.1.5. Szakmai napok, képzések, konferenciák
Események:
- 2013-ban az előző intézményvezető munkáját folytatva, az új intézményvezető/ koordinátor,
Pócsi Adrienn a Belügyminisztérium NGO Kerekasztal megbeszélésén vett részt a Félúton Alapítvány
fenntartójával, Kovács Csabával és a szakmai igazgatóval, Komán Gabriellával. Kovács Csaba
Alapítványunk bemutatását követően megerősítette a további szakmai együttműködés szándékát az NGO
Kerekasztal tagjaival.
- 2013. október 10-én az intézményvezető, az Ébredések Alapítvány által szervezett „In
memorian Buda Béla” című konferencián vett részt, mely során hasznos szakmai információkról szerzett
tudomást.
- 2013. október 18-án az alapítvány dolgozói részére, Munka- és tűzvédelmi oktatást tartott Pálfy
Péter, munkavédelmi oktató a Félút Centrumban.
- 2013. őszén a Félúton Alapítvány dolgozói részére szervezett, 4 alkalomból álló előadást tartott
Dr. Szentesi Péter, addiktológus, pszichiáter a Félút Centrumban.
- 2013. november 22, 23-án a Magyar Addiktológiai Társaság Kongresszusán az Alapítvány
képviseletében részt vett Pócsi Adrienn, Gelsei Bernadett és Barabás Mónika.
- 2013. december 6-án, a Kürt Alapítványi Gimnázium Nyílt napjára meghívást kaptunk. A
felkérésnek eleget téve az intézményvezető, Pócsi Adrienn és Lőrincz Sándor, sajátélményű terápiás
munkatárs képviselte az Orczy Klubot. Ezen a napon lehetőségünk volt bemutatni az alapítványunkat és
szolgáltatásainkat, majd a diákok interaktív bevonásával workshopot tartottunk a szenvedélybetegségről.
II.1.6. Ellenőrzések
-

2013. március – Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (MÁK) ellenőrzés
– Orczy Klub 2011. évi alacsonyküszöbű ellátásának ellenőrzése megtörtént.
2013. május – MÁK ellenőrzés – Orczy Klub 2011. és 2012. évi nappali ellátásának ellenőrzése
megtörtént.
2013. szeptember – Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) ellenőrzés – Orczy
Klub 2012. és 2013. évi nappali és alacsonyküszöbű ellátásának ellenőrzése megtörtént.

A hatósági ellenőrzések gördülékenyen lezajlottak, hiányosságot nem tártak fel. Szakmai munkánk
magas színvonalát példaértékűnek találták.
-

2014. február – MÁK ellenőrzés – Orczy Klub 2012. és 2013. évi alacsonyküszöbű ellátásának
ellenőrzése megtörtént, melynek záró jegyzőkönyve májusban várható. Az ellenőrzést végző
szakemberek helyszínen történő visszajelzése szerint az előírásoknak megfelelően végeztük a
munkánkat, a kötelezően vezetendő dokumentációban nem találtak hiányosságot.

II.2. Egyéb szakmai munka
II.2.1. Egyéb programok – közösségi és szabadidős tevékenység
Korábbi évekhez hasonlóan a Klubunk alapszolgáltatásai között szerepel a kliensekkel folytatott
egyéni terápia. 2013. év első félévében jellemzően a következő klubfoglalkozások, szabadidős
programok és csoportfoglalkozások voltak: Filmklub, a „Gyere velünk az Orczy Kertbe” nevű
mentálhigiénés és szabadidős program, mely a közeli Orczy Kertben került megrendezésre, a
„Hullámtörő” visszaesés megelőző csoport, a „QTT” önismereti és pszichodráma csoport, az „Orczy
Kör” életvezetési csoport és a „Motivációs csoport”. Emellett rendszeresen tájékoztatást kaptak a
klienseink a közelben megrendezésre kerülő állásbörzékről, egyéb kulturális és szabadidős
lehetőségekről. Az álláskeresés támogatásaként, klienseinknek lehetősége van internet és számítógép
használatra, valamint szociális,- lakhatási,- és álláskeresési ügyekben telefonálásra is. Mindebben
szükség esetén segítséget is nyújtanak munkatársaink (pl.: önéletrajzírás, e-mail cím létrehozása,
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kérelmek kitöltése, stb.). Ezen programjaink, szolgáltatásaink mindkét ellátásunkban megjelenő
klienseink számára biztosított, állapotuknak megfelelően. Továbbá a Klub helyet és eszközöket biztosít
A.A. csoport (heti rendszerességgel, folyamatosan), valamint G.A. csoport (heti rendszerességgel,
folyamatosan) gyűléseinek megtartásához is.
2013. év második felében a korábban említett új szakmai koncepció következtében számos olyan
csoportfoglalkozás került bevezetésre, mely a kliensek felépülési folyamatának megismerését, a józanság
megtartását, és életvitelbeli változások elindítását eredményezte. A csoportfoglalkozások és workshopok
mellett továbbra is heti rendszerességgel Filmklubot rendeztünk; ingyenes kulturális program
lehetőségéről, ingyenes ruha-, melegétel osztásáról és állásbörzékről tájékoztattuk a klienseket.
II.2.2. Megkereső tevékenységek, együttműködések
Az intézmény működésének kezdeti időszakától folyamatos tevékenységünk a különböző
egészségügyi és szociális intézmények, szervezetek tájékoztatása szolgáltatásainkról, végzett
tevékenységeinkről. Az év során további intézményekkel, szervezetekkel vettük fel a kapcsolatot,
melynek eredményeképp együttműködési megállapodások kötöttünk.

-

Új együttműködő szervezeteink:
Békés Megyei Körösmenti Szociális Centrum Szenvedélybetegek Rehabilitációs Részlege –
Nagyszénás,
Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány által működtetett Zsibrik Drogterápiás
Intézet – Mőcsény- Zsibrik,
Mérföldkő Egyesület – Kovácsszénája.

2013. évben is rendszeresen megjelentünk nagycsoportokon, illetve fogadóórát tartunk az alábbi
intézményekben:
Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálat
Péterfy Sándor Utcai Kórház-rendelőintézet - Krízisintervenciós és Pszichiátriai Osztálya
Bajcsy-Zsilinszky Kórház- 10. kerületi Addiktológiai Gondozó
Nyírő Gyula Kórház I. sz. Pszichiátriai Osztály
Merényi Gusztáv Kórház Addiktológiai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály.
II.2.3. Pályázatok
Folyamatában működő pályázatunk: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal – Szenvedélybetegek
Alacsonyküszöbű ellátásának befogadása, működésének biztosítása 2012-2014-ig tartó időszakra.
2013. év őszén az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család-és
Szociálpolitikai Intézet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kiírt, KAB-FF-13 pályázati
kódszámú, „Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására” című pályázatot adtunk be. A
pályázati elbírálás alapján nem nyert támogatást az alapítványunk.

III. ZÁRÁS
III.1. 2013. év értékelése
Összegezve a 2013. évet elmondhatjuk, hogy tartalmas, változásokkal teli évet tudhatunk magunk
mögött.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az Orczy Klub zavartalan működésében jelentős szerepet töltött be
Kovács Csaba, a Félúton Alapítvány fenntartója és Komán Gabriella, Szakmai igazgató. Munkájukkal
segítették az Orczy Klub folyamatos szakmai működését.
2013. év júliusától történt változásokkal új, pozitív irányú lendületet kapott az Orczy Klub. A szakmai
team egysége megerősödött, és újra növekvő tendenciát mutat a kliensek beáramlása a Klub
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programjaiba. Olyan visszajelzéseket kaptunk tőlük, hogy szívesen járnak a klubba, örömmel vesznek
részt a csoportfoglalkozásokon, workshopokon.
A hatékonyabb munka érdekében fontosnak tartottuk az alap- és szakellátást nyújtó szociális,
egészségügyi és felsőoktatási intézmények közötti jelzőrendszeres hálózat kialakítását. Ennek érdekében
több szervezettel felvettük a kapcsolatot. A kórházakkal és a rehabilitációs intézményekkel történt újabb
együttműködésekkel nagy lépést tettünk a kliensek elő- és utógondozása területén, viszont a Családsegítő
szolgálatok felé tett együttműködési kezdeményezés nem járt eredménnyel. 2013. év végén levelünkkel a
Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetőjét kerestük fel együttműködési szándékkal, melyet
örömmel fogadott. A közös munka kialakítása folyamatban van.
A Félúton Alapítvány 2013-ban a dolgozók juttatásáról is gondoskodott a nagyon lecsökkent
finanszírozási lehetőségek mentén is, így Budapest Közigazgatási területén belül érvényes havi bérleten
kívül, a terepen dolgozó munkatársak céges telefont is használhatnak szakmai munkavégzéshez. Az év
folyamán minden dolgozó cafetéria juttatás keretén belül kapott munkaruhát, év végén Erzsébet- és
Kultúra utalványt.
III.2. 2014. évi tervek
További terveink a 2014. évre:
- Nyílt napok további rendszeres szervezése különböző szervezetek részére
- Együttműködések bővítése más szervezetekkel
- Motivációs csoportok és Mindent a függőségről workshopok szervezése és elindítása a
Merényi Gusztáv és a Nyírő Gyula Kórházakban
- Motivációs csoport és Színház terápiás foglalkozás szervezése és elindítása a Fővárosi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat Alföldi utcai intézményében
- Közösségi tér átalakítása – nagyobb tér kialakítása, helyiségek felújítása, festése
- Számítógép használati lehetőség bővítése a kliensek részére
- Számítógéppark megújítása a dolgozók részére
- Filmklub működésének elősegítése érdekében egy TV vásárlása
- Pályázatírás a szakmai programok és közösségi tér fejlesztése továbbá a dolgozók
juttatásának bővítésére
- Pályázatírás az Alacsonyküszöbű ellátás következő 3 éves periódusának (2015-2017)
biztosítására.
Szakmai munka fejlesztése az Alapítványnál
Alapítványunk az elmúlt évtizedekben a kliensek körében szerzett tapasztalatai alapján, illetve a
szociális jogszabályok lehetőségeinek figyelembe vételével 2013-ban hangsúlyt fektetett az un.
„Támogatott lakhatás”, kiépítésére, fejlesztésére, azon kliensek számára, akiknek az életében segítséget
jelentene. Ezért felkértük az Együtt az Unióban Alapítványt, hogy készítsen, részünkre egy részletes és
mindenre kiterjedő Megvalósíthatósági tanulmányt (Mvt.). A tanulmány célja, hogy kockázat elemzés
mentén vizsgálat alá kerüljön minden olyan szakmai, pénzügyi változat, amely egyértelművé teszi a
reális és gazdaságos működtetés lehetőségét.
E témakörhöz kapcsolódóan ingatlan hasznosítás ügyében megkerestük a Nemzeti Eszközkezelő Zrtt, továbbá a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t, illetve a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ
Zrt-t. Jelenleg 2014-ben is a MNV Zrt-vel és a BFVK Zrt-vel folynak az egyeztetések és a tárgyalások, e célra hasznosítható helyiségek tekintetében.
Önkéntes munka az Alapítványnál
A Félúton Alapítványnál 2013. évben is a közhasznú feladatok hatékony végzése céljából 14 fő önkéntes
dolgozott, összesen 2002 munkaórában. Az önkéntes tevékenység, önkéntes szerződés és munkaóra
elszámolás történt, a jogszabályi előírások alapján. Az önkéntesek által végzett munkák
adminisztrációban történő segítés, adatgyűjtés, rendszerezés, rendrakás, takarítás és a szociális gondozást
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segítő szabadidős tevékenységek közös végzése. Az önkéntesek a végzett önkéntes munkájukért étkezési
utalványt kaptak, összesen 1.255.500.- Ft értékben.
Összefoglaló
A Félúton Alapítvány 2013. évben is a gazdasági helyzet nehézségei ellenére, szigorú pénzügyi
fegyelem mentén teljesítette az Alapítvány Alapító Okiratában szereplő közhasznú- és közcélú feladatait.
A megfelelő szakmai munkánkat az ellenőrző hatóságok is méltatták. A Félúton Alapítvány 2013. évi
pénzügyi elszámolását a 2013. évi Közhasznúsági jelentés és kötelező mellékletei mutatják be (OBH-nak
2014. május 30-ig kell beküldeni). A közhasznúsági jelentés, illetve a kötelező mellékleteken kívül a
2013. év tételes pénzügyi elszámolását, - a bevételek és kiadások tükrében, az „FA-2013-KIEMELTBESZÁMOLÓ” tartalmazza, a kötelező elszámolási területeknek (jogcímek) megfelelően.
Az Alapítvány 2013. évben a munkatársak juttatásáról is gondoskodott a lecsökkent finanszírozás
mentén is, így Budapest Közigazgatási területén belül érvényes havi bérleten kívül, a terepen dolgozó
munkatársak céges telefont is használhatnak szakmai munkavégzéshez. Az év folyamán minden dolgozó
cafetéria juttatás keretén belül kapott munkaruhát, év végén Erzsébet- és Kultúra utalványt.
Nehéz, küzdelmekkel és feladatokkal teli évet hagyunk a hátunk mögött. A Szociális törvény
változása nyomán működésünk anyagi biztonsága megingott, és az év folyamán ezt nem sikerült
megnyugtató módon stabilizálni. Bízunk abban, hogy az állami fenntartóval (SZGYF) folyó tárgyalások
eredményeképpen 2014. évre aláírt ellátási szerződéssel rendelkezünk majd.
Az év egyfajta visszaemlékezéssel, számvetéssel is telt az Alapítvány 20. születésnapja
alkalmából. 1994. január 26. óta végezzük hivatalosan a leginkább kiszolgáltatott, hátrányos helyzetű
réteg segítését, a szenvedély- és pszichiátriai betegek ellátását. Akkoriban egy álom volt egy intézmény
létrehozása, ahol emberséges körülmények között épülhetnek fel, az alkoholbetegek és hozzátartozójuk.
Sok áldozatos munka eredményeképpen mára három intézmény keretein belül összesen, 7 szolgáltatással
naponta 330-340 fő gondozásával segítjük klienseink mentális állapotának javulását. Az eltelt két évtized
örömeiről, sikereiről egy közös karácsonyhoz közeli estén emlékeztünk meg.
A 2013. évi szakmai beszámolót egységes szerkezetbe foglalta:
Komán Gabriella
Szakmai igazgató
Budapest, 2014. április 24.
Jóváhagyta:

Kovács Csaba
Fenntartó
Kuratórium titkára
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