
Adoszarn: 18057966-1-42

, ,
FELUTON, ,

ALAPITVANY

2015. evi

SZAKMAI, ,
BESZAMOLOJA

, , c~~ockn J!:AG, os; I~,
FELUTON ALAPITVANY rf
1172 Budapest, Liget sor 26. g

Telefon: 253-5199
Add.zam: 18057966-1-4,)~ , -,J:->:nlas:rzm: 10404065-40611037

- - - - - -----------



,
, .

Fehiton Alapitvany a 2015. evi kozhaszmi tevekenysegel

I. FeInt Centrum - Szenvedelybetegek Integralt Intezrnenye
(Koman Gabriella Intezmenyvezeto, Barabas Monika Intezmenyvezeto-helyettes]

Ellatasl formak Kezdete Engedelyezett
letszam (fo)

Szenvedelybetegek nappali ellatasa 1999.07.01. 50 f6
Szenvedelybetegek kozossegi ellatasa
1.,3., 5.,8., 10., 13. keriiletekben 2015.01. 01. 59 fo
Szenvedelybetegek atmeneti ellatasa 2003.02.07. 12 f6
Pszichiatriai rendelf - nem OEP finanszirozott 2013.06. 19.

II. Your Self Centrum - Pszichiatriai betegek Integralt Intezmenye
(Koman Gabriella lntezmenyvezeto)

Ellatast formak Kezdete Engedelyezett
Ietszam (to)

Pszlchiatriai betegek nappali ellatasa 2005. 02. 15. 50 f6
Pszichiatriai betegek atmeneti ellatasa 2005.02. 15. 16 f6
Pszichiatriai rendelf - nem OEP finanszirozott 2013. 06. 19.

III. ADTK- Orczy Szenvedelybetegek Nappali Klub
(Pocs! Adrienn Intezmenyvezeto)

Ellatasi formak Kezdete Engedelyezett
letszam (to)

Pszichiatriai rendelf - nem OEP finanszirozott 2007. 11. 23.
.Orczy" Szenvedelybetegek Nappali Klub 2008. 06. 11. 150 re
.Orczy" Alacsonykuszobti ellatas 2010.04.01. 1 szolgalat

A szocialls feladatokra 2014-ben ervenyes ellatast szerzodesunk volt:

Megnevezes Ellatas tinusa Ellatas kezdete Ellatas vege
Budapest, XVII. ker. Szenvedely- es pszichiatriai 1999. 07. 01.
Onkormanyzata betegek nappali ellatasa
Budapest, XV. Ker. Szenvedely- es pszichiatriai 2006. 10.01.
Onkormanyzata betegek nappali es atmeneti

ellatasa
Budapest, XVIII. ker. Szenvedely- es pszichiatriai beteg 2006.01. 01.
Onkormanyzata nappali (atmeneti) ellatasa
Budapest, VIII. ker. Szenvedelybetegek kozossegi 2007. 12. 15.
Onkormanyzata ellatasa
Budapest, VIII. ker. Szenvedelybetegek 2014.01. 01.
Onkormanyzata alacsonykiiszobu ellatasa
Budapest, XIII. ker. Szenvedelybetegek kozossegi 2007.06.01.
Onkormanyzata ellatasa
Szocialis es Szenvedely- es pszichiatriai beteg 2015.01. 01. 2015.12.31.
Gyermekvedelmi atmeneti ellatasa
Foigazgatosag
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"Fi[ilt Centrum"
Szenvedelybetegek Integralt Intezmenyenek

TARTALOMJEGYZEK

I. A 2015. evi miikodes

1. Szakmai munka bemutatasa

2. Belso szakmai valtozasok

3. Ellenorzes

4. Szakmai napok, kepzesek, konferenciak

5. Media

6. Kliensekkel vegzett szakmai munka

II. Kapcsolattartas

1. Halozati kapcsolatok

2. Egyuttmukodesek

3. Terepintezmenyi /onkentes tevekenyseg

III. Zaras

1. A 2015. ev ertekelese

2. A 2016. eyre vonatkozo tervek, celok

I. A 2015. evi miikodes

1. Szakmai munka bemutatasa
A Felut Centrum atrneneti es nappali ellatasaban komplex re-szocializacios, rehabilitacios program
valosul meg, mely a helyi (keruleti) igenyekre, lehetosegekre, illetve a kliensek egyeni szuksegleteire
alapoz. Cel, hogy minel szelesebb szolgaltatas jelenjen meg, melybe az ad hoc, idoszakos, es a
rendszerszemleletu kozep-, rovidtavu programok tudnak mukodni.
A kezelesi programunk intenziv 12 hetet mel at, mely az egyen teljes bio- pszicho- szocialis allapotanak
fejleszteset, eletminosegenek javitasat, onismereti szernelyisegfejleszteset tiizte ki celul. A re
szocializacio fontossagat szem elott tartva csaladi rendszer szemleletu gondolatok menten zaj lik
terapiank, melyben lehetoseg van a hozzatartozoknak is bekapcsolodni programunkba.
Kezelesi programunkat az ugynevezett Minnesota-modell alapgondolata hatarozza meg, amelyben a
Nevtelen Alkoholistak (AA) onsegito csoportjainak mukodeset, filozofiajat ismerheti meg a kliens. Az
onsegito csoportokon va16 reszvetel es a program bensove tetele reven letrejohet egy olyan
gondolkodasbeli es eletmodbeli valtozas, mely kepesse teszi a szenvedelybetegeket egy uj, jozan,
felelossegteljes eletvitel kialakitasara, megtanulasara,
Terapias programunk celja, hogy klienseink megismerjek betegsegUket, igy lehetoseget adva, hogy ujra
strukturaljak eletliket, megelozzek visszaesesUket es hatekony megkuzdesi strategiakat sajatitsanak el.
A Feluton Alapitvciny 2006. januar I-tol kozossegi ellatast biztosit szenvedelybetegek reszere Budapest
I. III. V. VIII. X. XIII. kertileteiben. A kozossegi szenvedelybeteg ellcitas celja, hogy az altala gondozott
szenvedelybetegek integralt es teljes tagjai maradjanak a tarsadalornnak, illetve, ha betegsegukb61
ad6d6an mar kirekeszt6dtek a tarsadalomb61, reintegra16djanak a kozossegbe. Ennek erdekeben a
gondozas es a pszicho-szocialis rehabilitaci6 minden formajat a szenvedelybeteg otthonaban, illetve
lak6komyezeteben biztositja.
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2. Belsf szakmai valtozasok
A kozossegi ellatas kereten belul a 2015. evben 59 fore emelkedett a kapacitasszarnunk, es a kliensek
reszere az ellatast hatarozatlan idore nyujtjuk,
E kapacitasszam menten a kozossegi gondozo munkavallalok letszama is valtozott, A 2015. ev elejen 3
f6 kozossegi gondozo vegezte a kliensellatast, majd az egyik gondozo varandos lett, es emiatt
athelyezesre kerult az Orczy Klubba, vedve az utcai munka nehezsegeitol, Majd novemberben ismet
valtozott a gondozoi letszam, ugyanis a Felut Centrum megiiresedett terapias munkatars helyet a sajat
elmenyu kozossegi gondozo vette at. A kozossegi ellatast pedig 1 fO teljes allasu, es 2 f6 megbizasos
jogviszonyban !evo kollegakkal latjuk el 2015. november l-tol, A koordinatori feladatokat a Fehit
Centrum intezmenyvezetoje, az Alapitvany szakmai igazgatoja kozosen vegeztek.
A Felut Centrum nappali ellatasa ebben az evben is mindennapos (365 nap) nyitva tartassal mukodott. A
hetvegi nyitva tartas 6 oraban tortenik 9-15 craig. Tovabbra is az atmeneti ellatasunkban 12 f6t, nappali
ellatasunkban pedig 50 fot tudunk ellatni, gondozni.
Alkalmazkodva a betegek kett6s diagnozisu korkepehez, belso tovabbkepzest tartottunk a munkavallalok
reszere Dr. Szentesi Peter eloadassorozataval, ahol a kettos diagnozis volt a fo tema. Az eloadason a
terapias segitok, az apolo szemelyzet tagjai, valamint a vezet6k vettek reszt. Osszesen 5t alkalommal
rendeztiik meg a bel so tovabbkepzest, az alabbi id6pontokban: 2015. aprilis 07; aprilis 21; majus 05;
majus 19; jtinius 02.
Modszertani kepzest biztositottunk az OH kcirtyak hasznalatarol a terapias kollegak reszere. Ezzel a
tovabbkepzessel lehetoseget teremtettUnk a kollegak reszere az egyeni tanacsadas modszerenek,
tarhcizanak bovitesere, ujitasara.
Odafigyelve a dolgozok lelki egeszseg megovasara szuperviziot biztositunk a teljes team reszere. A
2015. evben a szuperviziot Selmeczi Lajos vezette, aki decemberig tudta vallalni a kepzest, de
gondoskodtunk a folyamatos szupervizio biztositasarol a 2016. eyre vonatkozoan is.
Az Alapitvany a lelki egeszsegmegorzes mellett a munkavallalok testi egeszsegvedelmere is hangsulyt
fektet, igy a kollegak influenza elleni oltast, HEPA elleni is kaphattak, valamint a teli id6szakban C
Vitamin tablettakat juttattunk a dolgozok reszere.

3. Ellenorzes
A Nemzeti Rehabilitacios es SzociaIis Hivatal 2015. februar 24-en ellen6rzest tartott, melyben
megallapitasra keriilt, hogy intezmenyilnk jogszabalyi el6irasok menten mi.ik5dik, a szakmai programban
a megvalositando celok kidolgozottsaga kimagaslo minosegii. Az ellenorzes a nappali ellatasra terjedt ki.
A Magyar Allam Kincsar 2015. 02. 24-27. k5z5tt a 2014. eYre vonatkozo 5sszes jogcim szerinti
szolgaltatasunkat ellen6rizte, valamint 2015. 03. 30-04. 01-ig kiterjesztettek ellen6rzesiiket a 2013. eYre
IS
A Budapest F6varos Kormanyhivatal SzociaIis es Gyamhivatal 2015. marcius ll-en tartott ellen6rzest,
mely soran mindent rendben talaltak szolgaItatasunkban.
A Budapest Fovaros Kormanyhivatal- Budapest X. keriileti NepegeszsegUgyi Intezete 2015. marc ius 25-
en k5zegeszsegiigyi- jarvanyUgyi ellen6rzest hajtott vegre. Az intezmeny miik5deseben mindent
szakszeriinek talaltak.
A Budapest F6varos Kormanyhivatala Budapest X. Keriileti NepegeszsegUgyi Intezete 2015. oktober 20-
an "Az alap es szakapolasi feladatokat ellcito bentlakasos szociaIis intezmenyek jarvanyUgyi es higiem:s
vizsgalata" -t vegezte el nalunk. A vizsgalat soran megallapitottak, hogy intezmenyilnk megfelel a
jarvanyUgyi jogszabalyok el6irasanak.

4. Szakmai napok, kepzesek, konferenciak
2015. 03. 30-an es 2015. 10. 19-en reszt vettUnk a Budapest XIII. keriileti Onkormanyzat Prevencios
K5zpont HiD Csaladsegito szolgalat altaI szervezett jelzorendszeri megbeszeiesen.
2015 szeptembereben a Nyir6 Gyula Korhaz addiktologiai osztcilya ketnapos szakmai-kulturcilis
k5z5ssegi programnapot tartott, melyben Alapitvanyunk is reszt vett. Egyreszt bemutattuk ellatasainkat,
szolgaltatasaink teriileteit, masreszt lehet6seg adodott arra, hogy b6vitsiik szakmai ismeretinket,
kapcsolatainkat.
2015. november 26-28. k5z5tt keriilt megrendezesre a Magyar Addiktologiai Tarsasag X. Orszagos
Kongresszusa, ahol Biro Judit k5z5ssegi gondozo is el6adast tartott a "Szenvedelybetegek K5z5ssegi
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gondozasanak bemutatasa a Minnesota modell szemlelet tukreben az onsegito csoportok bevonasaval"
cimmel.
2015. november 18-20. kozott Bertalan Zs6fia szakiranyu tovabbkepzesen vett reszt - "Amikor a
terheimtol roskadozom - A kieges megelozese, felismerese es legyozese" cimmel.
A munkatarsak ebben az evben is reszt vettek kulonbozo onsegito csoportok (AA, GA, ACA) gyulesein
IS.

5. Media
Kommunikacios feluletunk szenvedelybetegek elettorteneteinek megjelenitesevel is bovult, amit
kommunikacios munkatarsunk keszitett el interjuk formaban. A 2015. evben megjelent Terapium 1.
kiadvanyunkban a terapias programunkat, egyeni eletutakon keresztiil ismertetjtik meg az erintett
celcsoporttal, a kliensekkel.
Az Alapitvany honlapjat modernizaltuk, alkalmazkodva az uj digitalis kihivasokhoz. Intezmenyunk
Facebook oldalat is elkezdtuk megujitani, ennek vegelegesitese meg hatra van. Ezen ujitasoknak
koszonhetoen n6tt latogatottsagunk, szelesebb klienskort tudunk megsz6latni.

5. Kliensekkel vegzett szakmai munka
A 2015-ben tajekoztato beszelgetesre eljott kliensek szama: 69 f6, tobbsegeben kettos diagnozissal
erkeztek,
A 2015. evben az atmeneti ellatasban mindosszesen 31 klienst lattunk el, ami az el6z6 evhez (2014.)
kepest 10%-os csokkenest mutat (34 [6). A nemek aranya 75%ban ferfiakat tesz ki (23 [6), es 25%-ban
n6ket (8 f6). Az elmult evi statisztikai adatokhoz viszonyitva a nok letszamaban csokkenest latunk, a
ferfiak pedig nagyobb szammal vesznek reszt kezel6programunkon.
A nappali ellatasban az ev folyaman osszesen 87 klienssel alltunk szerz6deses viszonyban, ami 53 f6vel
kevesebb az el6z6 evhez (140 [6) viszonyitva. A nemek kozotti aranyban megmaradt az evek 6ta tart6
tendencia, miszerint a n6k majdnem ketszer annyian kerulnek ellatasunkba, mint a ferfiak.
Az alabbi tciblcizatb61leolvashat6, hogy 2013, 2014, es 2015. evben milyen volt a nemek aranya a
nappali es atmeneti ellatasunk teren.

2013. evi 2014. evi 2015. evi 2013. evi 2014. evi 2015. evi
nappali nappali nappali atmeneti atmeneti atmeneti

ferfiak: 48 47 25 25 24 23

n6k: 70 93 62 21 10 8
osszesen: 118 140 87 46 34 31

Tovabbra is fenna1l6 statisztikai eredmeny, hogy az ellatott kliensek tobbsege alacsony jovedelemmel
rendelkezett, vagy egyaltalan nincs jovedelme. Ez sajnos betudhato a betegseg lefolyasanak is, ugyanis
az alkoholbetegseg kovetkezteben egyre t5bben veszitettek el munkajukat, csaladjukat. Ezert is fontos,
hogy ellatasunk soran semmilyen tarsadalmi reteget sem hagyunk gondozas nelkiil, igyekszunk
mindenkinek segitseget nytijtani.

II. Kapcsolattartas

1. Hal6zati kapcsolatok
A Feluton Alapitvanyon beltil miikod6 intezmenyeket (Felut Centrum, Your Self Centrum, Orczy Klub)
erint6 kerdesekben kozos szakrnai team dont. Ellatasainkat minden munkateirsunkismeri, igy a kliensek
atjeirhat6sagatbiztositjuk az egyes intezmenyi ellatasok kozott.

2. Egyiittmiikodesek
Egytittmiikodestink van szocialis es egeszsegugyi dolgoz6kkal, intezmenyekkel, valamint civil
szervezetekkel. Rendszeresen tartunk fogad66rakat a Nyir6 Gyula K6rhcizban,a Budapest XIII. keriileti
Onkormanyzat Prevenci6s Kozpont HiD Csaladsegit6 Szolgalatncil, es a III. kerulet Csahidsegit6
Kozpontban.
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2015. evben a 17. keriileti Onkormanyzattal kotott ellatasi szerzodes keretletszama nappali ellatas
tekinteteben 1 fo, mig a 15. es a 18. keriilettel kotott ellatasi szerzodes valtozatlan formaban segitette a
szakmai munkat.
A Szocialis es Gyermekvedelmi Foigazgatosaggal 2015. eyre vonatkozoan is megkotesre kerult az
atmeneti ellatasra vonatkozo, Ellatasi Szerzodes hatarozott idotartammal.

Az alabbi tablazatban olvashato, hogy az ellatasi szerzodessel rendelkezo keruletbol a 2015. evben hany
fo kerult felvetelre nappali es atmeneti ellatasunkba.

Ellatasi szerzodessel rendelkezd keriiletek

Elhitottak szama
Szerzdddtt keriilet

Atmeneti ellatas Nappali ellatas

Budapest xv. keriilet 2 fo 1 fo

Budapest XVIII. keriilet 1 fo 4 fo

Budapest XVII. keriilet 1 fo 29 fo

A szakmai programokon kivul az alkoholbeteg kezeloprogramunk hangsulyt fektet az eletmod
valtoztatasra, melynek resze a kulturalis programok atstrukturalasa, uj elmenyek felfedezese. Igyeksztink
a klienseket megismertetni a kulonfele szabadidos programokkal, kulturalis lehetosegekkel. A 2015.
evben ellatogattunk a Fovarosi Allar es Novenykertbe, ahol a kliensek hozzatartozoi is veluk tartottak.
Igy a csalad integraltan tudott reszt venni az esemenyen,
A Fovarosi Nagycirkusz kedvezmenyes belepest biztosit az ujonnan indulo musoraira, amely nagy
segitseg klienseink reszere.

3. Terepintezmenyi / onkentes tevekenyseg
Felsooktatasi tanulmanyokat folytato hallgatok reszere tovabbra is gyakorlati helyszint biztositunk, akik
tObbsegeben szocialis teriiletrol erkeznek es az eloirt gyakorlati oraszamot naIunk teljesitik.

A 2015. evben egy fo hallgato teljesitette naIunk a 120 oras terepintezmenyi gyakorlatat. Ezzel a
lehetoseggel a hallgato megismeri intezmenytink miikodeset, belatast nyer az alkoholizmus, mint
betegseg megismeresebe, es ennek terapias kezelOfolyamataba.
Intezmenytinkben lehetoseg van kozerdekii onkentes munka vegzesere is. Az intezmeny szakmai
programjahoz kapcsolodoan az onkentesek, mind a szabadidos programunkban, mind az adminisztnicios
munkaban vallaltak reszfeladatokat.

III. Zaras

1.A 2015. evertekelese
2015. evi f6 szakmai celkitiizestink volt, hogy orszagos szinten szinte egyedtilalloan kettos diagnozissal
fogadjunk betegeket. igy a szenvedelybetegseg mellett tudjuk fogadni azokat a klienseket, akik
pszichiatriai korkeppel is rendelkeznek. Ez a teriilet nagy hianyt mutatott a szakmaban, ugyanis aki
kettos diagnozisu (pszichiatria es addiktologiai) korkeppel rendelkezett, nem tudott egyszerre ellatast
kapni a betegsegeire. Ezzel a szakmai iranyvonallal lehetoseget adunk azon betegek felepiilesere, akik
pszichiatriai korkeppel is rendelkeznek addiktologiai betegsegtik mellett. Ehhez a valtozashoz a kollegak
reszere is megadtuk a szakmai tamogatast, ugyanis Dr. Szentesi Peter vezetesevel belso tovabbkepzest
tartottunk.

A kliensellatas teriileten megfigyelheto, hogy az elmult evekhez kepest csokkeno letszamot latunk az
ujonnan bekeriilo kliensek eseteben. Ez a csokkenes arra osztonoz minket, hogy a 2016.evben atfogo
szakmai programot dolgozzunk ki a jovobeli ellatasra vonatkozoan, az aktualis igenyekhez igazodva.

2. A 2016. eyre vonatkoz6 tovabbi tervek, celok
1. Az atmeneti (12 fo) es a nappali ellatas (50 fo) miikodesenek biztositasa.
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2. Atfogo szakmai felulvizsgalat, szukseg szerint a terapias programunk megujitasa, modemizalasa a
szukseges at- es tovabbkepzesek menten,
3. Modszertani kepzes biztositasa (OH Kart yak) a terapias kollegak reszere. Ezzel a tovabbkepzessel
lehetoseget biztositani a kollegak reszere az egyeni tanacsadas modszerenek bovitesere, ujitasara.
4. Tovabbi belso kepzes biztositasa a dolgozoknak Dr. Szentesi Peter eloadasainak megtartasaval,
5. A kollegak mentalhigienenek megorzese celjabol a szupervizio folyamatos biztositasa.
6. Terapias programunkat egyeni eletutakon keresztul szeretnenk megismertetni az erintett celcsoporttal.
A 2015. evben megjelent Terapium kiadvanyunkat szeretnenk az elkovetkezo evekben is megjelentetni.
7. A 2016. evben szeretnenk az allomanymegovasra forditani, es a fcldszinten talalhato nyilaszarokat
korszerii ablakokra, ajt6kra cserelni.

YOUR SELF CENTRUM - Pszichiatriai Betegek Integralt Intezmenye
Pszichiatriai betegek nappali es atmeneti ellatasa

I.BEVEZETES

A Feluton Alapitvany fenntartasaban mukodo Your Self Centrumban - Pszichiatriai Betegek Integralt
Intezmenye - nappali ellatast biztositunk 50 fO szamara, atmeneti otthonunkban pedig 16 fO
elhelyezeserol gondoskodunk.
Szolgaltatasainkban a kliensek allapotanak javitasa, stabilizalasa van fokuszban kulonfele terapias
eszkozok alkalmazasaval. Az elmult evekhez hasonloan komoly eredmenyeket sikerult elernunk,
ellatottjaink es hozzatartozoik nagy megelegedettsegere,

11.2015. EVI MUKODES

2015. ev folyaman az atmeneti ellatasban osszesen 11 beteggel kotOttfulk gondozasi szerzodest (2014.
evben 13 fO). 2015. december 31-en 16 betegnek biztositottuk ellatasat, mint ahogy egy evvei korabban
is. Az ev folyaman a bentlak6k szama 14-16 fO kozott ingadozott (eves atlagban naponta 15,63 fO). Az
intezmenyUnk altaI osszesen ellatott atmeneti gondozottak szama az ev soran osszesen 27 fo volt (2014-
ben 29 fO). 2015. december 31-en 9 fo varakozott atmeneti elhelyezesre (2014-ben 11 fO).
Atmeneti gondozottjaink atlageletkora az elmult evekben nem valtozott. 2009. es 2010. december 31-
en is 45 ev, 2011. eves 2012. ev zarasakor 44 ev volt, 2013. eves a 2014. ev zarasakor 45 ev, 2015. ev
zarasakor pedig ujra 44 ev. 2014. evben hasonl6an az elozo evhez 1 fo volt 30 ev alatti, 3 fO 30-35 ev
kozotti, tovabbi 3 fo 36-40 ev kozotti. 2015. evben a legfiatalabbak aranya novekedett, 3 fO volt 30 ev
alatti, 1 fo 30-35 ev kozotti, tovabbi 3 fO 36-40 ev kozotti.
Az elmult evekhez hasonl6an a lak6ink tulnyom6 tobbsege szkizofren beteg, mely betegseg jellemzoen a
fiatal felnottkorban alakul ki. A fiatal jovoje szempontjab61 kulcsfontossagu, hogy a betegseg
karbantartasa mielobb megkezdodjon, ugyanis a betegseg elhanyagolasa, kezeletlensege
visszafordithatatlan, maradand6 karosodast okozhat. A rehabilitaci6s cellal miikodo szakmai programunk
segitsegevel, az egyeni tanacsadas es a csoportos foglalkozasok menten a klienseink allapota
stabilizal6dik, zajlik a felkeszitesuk az ona1l6 eletre, a tarsadalomba val6 visszailleszkedesre. A
nehezsegiink klienseink visszailleszkedese kapcsan a tovabbi lakhatasuk megteremtese. lellemzoen ing6
es ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek, a legtobben csaladjuk segitsegere nem szamithatnak.
A terapia es a gy6gyszeres kezeles eredmenyekeppen a betegeknek minden eselyuk megvan a j6
minosegii eletre, es a munkaeropiacra val6 visszateresre. 2013. evben a gazdasagi valsag ellenere, a
korabbi alacsony foglalkoztatottsaghoz kepest december vegere lak6ink 37 ,5%-a munkaviszonyt
letesitett. Ez a magas arany 2014. ev vegere 25%-ra merseklodott, mely valtozatlanul szep eredmeny. A
2015. ev a foglalkoztatottsagi mutat6ink tekinteteben az intezmeny fennallasanak legszebb eredmenyet
hoztak. December vegere a lak6ink 56%-a a nyilt munkaeropiacon elhelyezkedett, bejelentett
munkaviszonyt letesitett, tobben a for-profit szferaban allnak helyt.

Az atmeneti ellatottjaink koziil az elmult evekben egyre nagyobb aranyban erkeztek szerzodott
keriiletbol (2010. ev 31%,2011. ev 46%, 2012. ev 64%, 2013. 65,2%). A 2015. evben, a XV. XVII. es a
XVIII. keriilettel kotOtt ellatasi szerzodesek nem valtoztak. A Szocialis es Gyermekvedelmi
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Foigazgatosaggal Ztll S. eyre is hatarozott ideju ellatasi szerzodest kotottunk. Bizunk abban, hogy a 2016.
ev finanszirozasa is megoldast nyer, 2015. ev vegen megkezdtuk az ezzel kapcsolatos egyezteteseket.

Szerzodott keriilet
2015. evben ellatottak szama

Atmeneti ellatas Nappali ellatas

Szakmai szolgaltatasunk szinvonala kiemelkedo a szocialis szolgaltatasok teruleten, melynek
koszonhetoen evek ota stabil az intezmeny ismertsege es elismertsege, A nappali ellatasban hetekig
tarto varakozast kovetoen tudtunk uj klienseink szamara els6 talalkozasra, felvetelre idopontot adni.
2015. evben 34 uj beteg kerult ellatasba. A korabbi evekben szerzodott klienseink kozul is tobben
igenyeltek a terapia folytatasat. 34 kliensnek fejezodott be a terapiaja (2014-ben 29 fonek) , veluk
szerzodesbontas torrent, igy december 31-en az ervenyes szerzodesek szama 50 volt, tehat az ev
folyaman osszesen 84 kliens vette igenybe nappali ellatasunkat.
A XVII. keruleti lakosok nagy aranya nappali ellatasunkban valtozatlan, december 31-en 29 keruleti
kliensnek volt ervenyes gondozasi szerzodese. Ellatasi szerzodesunk szerint a keruleti onkormanyzat
csupan 1 fO erejeig tamogatja nappali ellatasunkat. Az ev folyaman a XVII. keriiletb61 osszesen 47 kliens
vette igenybe a nappali ellatasunk szolgaltatasait!
A XV. keruletbol a nappali ellatasban december 31-en 2 kliensnek volt ervenyes gondozasi szerzodese,
az ev folyaman 3 klienst lattunk el. Az atmeneti ellatasban december vegen 1 kliens, az ev folyaman
osszesen 3 kliens ellatasarol gondoskodtunk
A XVIII. keriiletb612015. evben a nappali ellatasban 1 klienst, az atmeneti ellatasban szinten egy klienst
lattunk el.
A nappali eHatasunkban a munkanapok mellett, minden munkaszuneti- valamint iinnepnapon is allunk
klienseink rendelkezesere, tehat az ev minden napjan. Hetvegenkent a bejaro betegeink szamara kulOn
onismereti csoportot miikodtetiink, mely az egyeni terapia, valamint a szabadid6s programok mellett
ujabb lehet6seget jelent klienseink szamara, hogy allapotuk javitasan dolgozzanak.

Klienseink eletkor es nemek szerinti osszehasonlitasa kapcsan megfigyelhet6, hogy nappali
ellatasunkban a n6k tobbsege evekig egyre hangsulyosabb volt, majd 2013-ban es 2014-ben nemi
mersekl6des volt tapasztalhato (2009-ben az ellatottak 58%-a n6, 2010-ben 64%, 2011-ben 67%, 2012-
ben 69%, 2013-ban 66%, 2014-ben 62%). 2015-ben megmaradt a nemek kozti tendencia, a kliensek 63%
n6.
Atmeneti ellatasunkban eveken keresztiil a ferfiak voltak tulnyomo tObbsegben (2009-ben az ellatottak
80%-a ferfi, 2010-ben 72%, 2011-ben 75%, 2012-ben 68%, 2013-ban 61%), azonban 2014. evben a
nemek aranya megfordult, az ellatottak mindossze 45%-a volt ferfi (2014. 12. 31-en pedig csupan 38%).
2015. evben az aranyok tovabb tolodtak, az ellatottak mindossze 30%-a volt ferfi, 2015. 12. 31-en pedig
mar csak 25%.
Nappali ellatasunkban a koroszmlyok tekinteteben a fiatal n6k (18-39 eves) evekig feliilreprezentaltak
voltak, majd 2012-ben a kozepkorU n6k (40-59 eves) nagyobb aranyat tapasztaltuk, 2013-ban es 2014-
ben pedig ujra a fiatal n6k vannak nemi tObbsegben. 2009-ben az ellatottak 28%-a, mig 2010-ben a 32%
a, 20 II-ben pedig mar a 38,5%-a fiatal n6 volt, 20 12-ben azonban csupan 21%, a kozepkorU n6k 31%-os
aranyahoz kepest. 2013-ban az ellatottak kozul a fiatal n6k aranya 30%, a kozepkorU n6k 24,5%-os
aranyahoz kepest. 2014-ben a fiatal n6k aranya valtozatlanul 30%, a kozepkorU n6k aranya pedig szinten
magas: 28%. A fiatal ferfiak szama korabban csokkenest mutatott: 20 II-ben az ellatotti letszamnak
9,5%-a fiatal ferfi, mig 2012-ben csupan 7,7%, majd 2013-ban 13,2%-ra n6tt. 2014-ben a fiatal ferfiak
aranya mersekl6dott, az ellatottak mindossze 10%-a 39 ev alatti ferfi. 2015. evben a fiatal ferfiak
aranyanak novekedeset tapasztaltuk, a tObbi korcsoport es a nemek aranya szamottev6en nem vaItozott.
A fiatal ferfiak aranya 18%-ra emelkedett, a fiatal es a kozepkorU n6k egyenl6 aranyban, 26-26%-ban
voltakjelen a kliensek kozott. (Az adatok minden ev december 31-i ellatotti letszamait ttikrozik.)

2015. evben mind az atmeneti, mind a nappali eHatast erinto feladatokat sikeriilt maradektalanul
megval6sitani, mindket ellatasunk teljes kapacitassal, maximaIis terheltseggel miikodott, a szakmai
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munka a korabbiakhoz hasonl6an magas szinvonalon folytat6dott. A csoportos- es egyeni terapia mellett
2015. evtol nappali ellatasunk kereteben par- illetve csaladterapiara is van lehetoseg intezmenyunkben,
A segitsegnyujtas e formaja uj elem szakmai programunkban, es nagy lehetoseg a parkapcsolati es
csaladi problemakkal kuzdok szamara.
Intezmenyunk mukodesehez tobb onkentes nyujt aktiv segitseget. Nehanyan adminisztrativ teruleten
segitenek feladataink ellatasaban, tovabba vannak, akik a klienseink szabadidos programjaiban,
csoportos foglalkozasaikban vallalnak szerepet.
2015. evben 1-1 onkentesunk lelkes reszvetelehez kapcsol6d6an ket uj program bevezetese tortent
klienseink szamara. Onkentesunk iranyitasaval, heti rendszeresseggel tanccsoport mukodik
intezmenyunkben klienseink szamara, kulon kezd6 es kulon halad6 csoportban. A tanc es a zene terapias
hatasa jo kiegeszitese a modulprogramunkban zajl6 csoportos foglalkozasoknak,
Szinten heti rendszeresseggel egy uj, jelenleg pszichol6gia tanulmanyokat folytat6 onkentesunk 6sz 6ta,
terapias kutyas csoportot mukodtet intezmenyunkben, A terapias segitokutya kepzesben resztvevo kutyus
tide szinfolt lett lak6ink eleteben. Nagyon szeretik, varjak csutortokonkent Milo nevii kutyust, aki a
csoportfoglalkozasok kereteben, iranyitott reszvetelevel fokozza egy-egy feladat hatasat, klienseink
erzelmi bevonodasat, motivaciojuk erosodeset, a szocialis kontaktusok melyseget.

2015. ev nagy eredmenyekent megjelent Terapium cirmi sajat kiadvanyunk 1. szama, Ebben egyreszt
klienseink sajat tortenetei, masreszt szakembereinkkel tortent beszelgetesek, riportok kaptak helyet. A
Terapiummal azt a celt val6sitottuk meg, hogy a betegek egy sorstars peldajan kereszttil remenyt
kapjanak, es feleptilesi utat ismerhessenek meg, valamint miikodestink es sikereink szelesebb korben
val6 megismerteteset biztositjuk. Fontos volt szamunkra a tartalom mellett, hogy egy min6segi, szep
kiadvanyt alkossunk, amit j6 kezbe venni, j6 olvasni. Sokakt61 kaptuk visszajelzeskent (szakemberekt61,
kliensekt61, nyomdat61...stb), hogy a Terapium mind tartalmaban, mind ktillemeben min6segi kiadvany
lett. 2016 tavaszara tervezztik a 2. szam megjelenteteset, melynek az el6keszitese mar 2015. ev nyaran
elkezd6dott.

A ktils6 kommunikaci6nk hatekonysaganak noveIesehez a Terapium megjelentetese mellett egy uj
honlap elkeszitesenek tervet dolgoztuk ki. Alapitvanyunk honlapja regi volt mar, es ugyan kot6dttink
hozza, de belattuk, hogy erdemes haladni a korral, az informatika fejl6desevel es egy modemebb
kontosbe csomagolni szervezettinkkel kapcsolatos informaci6kat, valamint megujult tartalommal
feltolteni a feltiletet. Celunk volt, hogy az uj honlap szebb es atlathat6bb legyen, az Alapitvanyunkkal
kapcsolatos informaci6k konnyebben elerhet6ek legyenek, az erdekl6d6k egyszeriibben eligazodjanak. A
mentipontok ujragondolasaval, ujrastrukturalasaval, az uj, dinamikus honlap felepitesevel lehetove valt
szamunkra a celzott informaci6aramlas megteremtese, a szervezettinkkel kapcsolatos uj informaci6k,
hirek megosztasa.

Atfog6 penziigyi es szakmai ellenorzesek id6szaka volt a 2015. ev mind az atmeneti, mind a nappali
ellatasra vonatkoz6an. Intezmenytinkben ellen6rzest vegzett:

- Magyar Allamkincstar Budapesti es Pest Megyei Igazgat6sag
- Nemzeti Rehabilitcici6s es SzociaIis Hivatal
- Budapest F6varos Kormanyhivatala SzociaIis es Gyamhivatala
_Budapest F6varos Kormanyhivatal Nepegeszsegtigyi Szakigazgatasi Szerve

A szakmai ellen6rzesek tekinteteben megallapitasra kerult, hogy a jogszabaIyi eloirasoknak megfeleloen
miikodtink, tovabba kiemelesre kerult, hogy szakmai munkank kimagasl6 min6segii.

Napi jelentesi kotelezettsegtinket is teljesitetttik a Kozponti Elektronikus Nyilvantartas a SzolgaItatast
Igenybevev6kr61 (KENYSZI) elektronikus rendszerben, mely az igenybe veheto szocialis szolgaltatasok
gondozasi es ellatcisi alapjat jelenti. A kliensek altaI parhuzamosan igenybevett szolgaltatasok
titkozesenek problematikaja iden is fennallt. Szolgaltatasok titkozese eseten a finanszirozast csak az
egyik szolgaltat6 kapja meg, a masik az adott titkoz6 napra finanszirozas nelktil marad.
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III.zARAs

A 2015. ev soran a szakmai feladatainkat maradektalanul ellattuk, Szakembereink a napi munka soran
rendkivul sokat tettek klienseink allapotanak stabilizalasaert, mikozben az erintettek bevonodasanak,
motivaciojanak hullamzasaval is megkuzdottek, A szakembereink lelki, szellemi es fizikai megterhelese
nagymerteku, melyet vezetokent fontosnak tartok ellensulyozni, amennyire a lehetosegek engedik.
A 2 hetenkenti szupervizi6 iden is folytat6dott a team szamara, kulso szupervizor vezetesevel. A
szupervizorunk maganeletenek valtozasa miatt 2015. ev vegen lezartuk a 8 evig tart6 kozos munkat,
elkoszont intezmenyunktol. Uj szupervizort keresttmk es talaltunk, akivel 2016. januartol folytatjuk a
szakembereink szuperviziojat. A szakmai ismeretek bovitesenek fontossagarol sem feledkeztunk el a
2015. evben, Alapitvanyunk szakemberei szamara Dr. Szentesi Peter belso kepzest tartott. Az 5
alkalomb61 allo tematikus eloadassorozat melyitette munkatarsaink ismereteit elsodlegesen a kettos
diagnozisu betegek ellatasa temajaban,
Munkavallaloink szamara a fenntart6 juttatasokrol is gondoskodott. Biztositott Budapest Kozigazgatasi
teruleten belul ervenyes havi berletet, ev vegen Ajandek- es Kultura utalvanyt. Ezen felul az ev folyaman
minden munkavallalo a jogszabalyi eloirasokhoz igazitva reszesult agazati, valamint kiegeszito
potlekban (Ktv. alapjan). A munkatarsak igeny eseten Hepatitis B es influenza elleni oltast is kaptak,
valamint a teli id6szakban C-vitamin tablettakat biztositottunk szamukra,
Osszessegeben az elmult evekhez hason16an sikeres evet zartunk. A szocialis szferaban egyedUla1l6
intezmenyrendszert miikodtetve (a Feluton Alapitvany 3 intezmenyben osszesen 7 szolgaItatas
pszichiatriai-, valamint szenvedelybetegek szamara), ellatasunk komplexitasa es atjarhat6saga nyoman a
betegek sziiksegleteire, allapotara, igenyeire pontosan tudunk reagaIni. Multiprofesszionalis team vegzi a
szakmai munkat (szakorvos, pszicho16gusok, szocialis munkas, szakapo16k), melynek celja a valtozas
elinditasa, klienseink allapotanak stabilizaIasa. Pszichiatriai betegkent lehet j6 min6segii eletet elni,
melyhez a szakembereink elhivatottsaga, er6feszitese mellett a kliensek idejere, igyekezetere, bels6
munkajara is legalabb annyira szukseg van.
A miikodesiink es sikereink szelesebb korben val6 megismertetesenek celjab61 a kUls6 kommunikaci6nk
hatekonysaganak novelesebe iden sok energiat fektettUnk. A teljes even at tart6 munka
eredmenyekeppen a honlapunk megujult, a Terapium cimii sajat kiadvanyunk 1. szama megjelent,
valamint a 2. szam e16keszitese is nagy er6kkel halad.
Orommel es elegedettseggel tekintek az elmult ev munkajara, eredmenyeire. J6 erzes forgatni a
Terapiumot, bongeszni a megujult honlapunkat, melyek menten klienseink tOrteneteire kiemelt hangsulyt
helyeziink. Szeretek megallni es ranezni arra, hogy egy-egy kliens honnan indult, milyen nehezsegekkel
kuzdott, milyen traumakat elt at, es hoI tart most a javulas utjan szakembereink segitsegevel. Minden
apr6 valtozas siker, es az apr6 lepesekb61 all ossze a felepUles elethosszig tart6 utja. Fontosnak tartom,
hogy az elert celokat akar szakemberkent, akar klienskent azonositsuk, megalljunk, ranezzUnk, kepesek
legyUnk oriilni, es csak ezutan menjiink tovabb az uton, hiszen e nelkiil a siker megelesenek elmenye, az
e16rehaladas erzese elmarad.

"Orczy Klub"
Szenvedelybetegek Nappali Intezmenye

Szenvedelybetegek Alacsonykiiszobii ellatasa

Tartalomjegyzek

1. BEVEZETBS
11. Az intezmeny miikodesenek es szolgaltatasainak bemutatasa

II. 2014. BVI SZAKMAI MUNKA
11.1.Bels6 szakmai munka

III.I.a. Az Drczy Klub szervezetiJelepitese
III.I.b. (ij szakmai koncepcio
II.I.2. Kliensekkel vegzett szakmai tevekenyseg
II.1.3. Teritesi dijak
II.1.4. Szupervizio
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IlI.5. Szakmai napok, kepzesek, konferenciak
111.6. Ellendrzesek

II.2. Egyeb szakmai munka
Il2.1. Egyeb program ok - kozossegi es szabadidds tevekenyseg
Il2.2. Megkeresii tevekenysegek, egyuumiikodesek
112.3. Pdlydzatok

III. zARAs
III. 1. 2015. ev ertekelese
II1.2. 2016. evi tervek

I. BEVEZETES

1.1. Az intezmeny miikodesenek es szolgaltatasainak bemutatasa

2015. evben a Feluton Alapitvany onallo egysege, az Orczy Klub ket fo alapszolgaltatast nyujtott a
szenvedelybetegek es hozzatartozoik reszere: a szenvedelybetegek nappali es alacsonykuszobu ellatasat.

SZENVEDEL YBETEGEK NAPPALI KLUB

Az "Orczy" Szenvedelybetegek Nappali Klubja 2009. januar 01.-en kezdte meg rmikodeset
Budapest VIII. keruleteben, jogeros mukodesi engedely alapjan 50 f6 ellatasat biztositva.

2012. evtol 150 fO ferohelyre lettunk jogosultak. A celcsoport, es az igenybevetel felteteleiben
alapveto modositas nem torrent, tovabbra is 16 ev feletti, Budapest kozigazgatasi teruleten elo/tartozkodo
(rejtozkodo) szenvedelybetegeket es hozzatartozoikat tudjuk fogadni. Ellatasunk teritesmentesen, onkent
veheto igenybe,

Valtozast, a 226/2006. (XI. 20.) Kormanyrendelet jelentett, melynek ertelmeben a nappali
ellatasunkat igenybevevo kliensek szemelycs adatait a Kozponti Elektronikus Nyilvantartas a
Szolgaltatast Igenybevevokrol (tovabbiakban: KENYSZI) elektronikus rendszerben rogzitjuk az
adatvedelemre vonatkoz6 szabalyok menten. E nyilvantarto rendszer napi hasznalata kepezi az igenybe
veheto szocialis szolgaltatasok gondozasi es ellatasi napjat az elszamolhat6sag alapjat.

A kliensekkel tOrteno szakmai munkat 5 fO fOallasu terapias munkatars es 3 fo sajatelmenyii,
vallalkoz6i jogviszonyban levo munkatars vegzi, az intezmenyvezeto es a m6dszertani referens
iranyitasaval.

SZENVEDEL YBETEGEK ALACSONYKUSZOBU ELLATAsA

A szenvedelybetegek alacsonykuszobii ellatasat sikeres aIlami befogadast kovetoen 2010. aprilis
oI-tol miikodtetjiik a nappali ellatashoz integraltan. Ez a palyazati ciklus 2011. december 31.-ig tette
lehetove az ellatas biztosimsat. A kiirasnak megfeleloen, meg 2011. ev vegen beny(tjtottuk paIyazatunkat
a kovetkezo 3 eves ciklusra vonatkoz6an.
A rendkivtili kozponti forrascsokkentesek ellenere paIyazatunk befogadast nyert, igy az alacsonykuszobii
ellatast 2015. december 31-ig ny(tjthattuk, majd a vonatkoz6 jogszabalyok alapjan a palyazati ciklust
2016. december 31-ig meghosszabbitasra kerUlt. Igy a 2016-os evben az NRSZH altaI, az
alacsonykuszobii szolgaltatasunkat tovabbra is biztosithatjuk a kliensek reszere.
Az altalunk biztositott tevekenysegi formak":

• Pszicho-szociaIis intervenci6k
• Informaci6s, felvilagosit6 szolgaItatasok
• Megkeres6 munka
• Drop In "toppanj be kozpont"

A celcsoport, es az igenybevetel felteteleiben alapveto vaItozas nem tOrtent, az alacsonykuszobii ellatas
tovabbra is anonim, onkentes, teritesmentes, kiemelten kezeljiik a szerhasznalatban es az utcai
prostitUci6ban egyarant erintettek koret. Az ellatassal kapcsolatba kertilo kliensek szamara nem elvaras
az absztinencia, az anonimitas biztositasa menten nincs sem eletkori, sem lak6helyi megkotes.
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A kliensekkel torteno szakmai munkat 2 fO szocialis segito vegzi az intezmenyvezeto/koordinator
es a m6dszertani referens iranyitasaval.

Az ellatasok igenybevetelenek m6dja, nyitva tartas
Az erdeklodok/kliensek a nyujtott ellatasokat az Orezy Klub nyitva tartasi ideje alatt vehetik igenybe a
VIII. kerulet, Orczy ut 27. szam alatt. A nappali ellatas eseten a tajekoztatast kovetoen a terapias
munkatarsak elkeszitik a felveteli dokumentaciot, melyet a kliens az alairasaval jovahagy, majd az
intezmenyvezeto hitelesit. Az alacsonykuszobu ellatas eseten az anonimitast figyelembe veve az
elszamolas es tevekenyseg dokumentacios adatlap kerul kitoltesre, majd a napi esemenynaplo.
A j6l bevalt nyitva tartas szerint mukodtunk 2015-ben is. Kedden es penteken az eloirasnak megfeleloen
6 oraban; hetfon, szerdan es csutortokon 8 oraban fogadjuk a klienseinket.
Nyitva tartasunk:
Hetfo: 9 - 17; Kedd: 11 - 17; Szerda: 12 - 20; Csutortok: 9 - 17; Pentek: 8 - 14.
Munkaidf beosztas:
Hetfo: 8 - 17; Kedd: 8:30 - 17; Szerda: 11:30 - 20; Csutortok: 8 - 17; Pentek: 8 - 15:30.

II. 2015. tVI SZAKMAI MUNKA

11.1.BeIs6 szakmai munka

II.l.l.a. Az OrczyKlub szervezetifelepltese
Nappali ellatasban 5 foallasu terapias munkatars-vegzettseguket tekintve 2 fO szocialis munkas, 1 fO
emberi eroforras tanacsado, 2 f6 pszichol6gus- foglalkozik a klienseinkkel. Ezen kivul heti 20-20 oraban
3 f6 sajatelmenyu munkatars is egyuttmukodik a teammel. Az alacsonykuszobu ellatasban 2 foallasu
szocialis segito munkatarsunk van, vegzettseguket tekintve szocialis asszisztens es vegzos
szociol6gushallgat6. 2015 novembereben intezmenyvezeto valtas tortent, P6csi Adrienn helyere Berke
Zsoltne keriilt, aki korabban a Feluton Alapitvany ket intezmenyeben, a Your Self Centrumban, es a
szenvedelybetegekkel fogiaIkoz6 Felut Centrumban terapias munkatarskent szerzett tapasztalatot.
Munkajat addiktol6giai konzultansi vegzettseggel rendelkezo, szakmai vezeto Geisei Bemadett segiti.

II.l.l.b. Szakmai koncepcio

Cilcsoport
Szakmai koncepci6nkban a celcsoportunk ismervei a kovetkez6k:
o 30-50 eves alkohol, gy6gyszerfugg6 es drogfogyaszt6 feIn6ttek
o Zommel kett6s diagn6zisuak
o Munkanelktiliek, allaskeres6k
o HosszU ideig tappenzen lev6 vagy leszazalekolas alatt a1l6k
o N6k specialis helyzete (esaladanyak, elvaltak, nines munkatapasztalat, elethelyzet krizis)
o Azok a fiataIok, 30-40 ev koriiliek, akik kilatastalannak erzik eletuket (szu16kkel egyutt el6,

kepzetlen, munkanelktili, stb.).

Harompillires szakmai koncepcio
1. Alaesonykuszobii szoigaltatasunkban celunk, hogy minel tobb szinterrol behivjuk a klienseket. A
nagyobb hangsuIyt a megkereso programokra, es online megjelenesre fektettUk. Speeialis esoportokat
inditottunk, kifejezetten a valtozas el6tti es valtozas szakaszaban lev6 kliensek reszere.

2. Nappali ellatasunkban a terapias kozosseg kiepiteset tiiztUk ki celul. Celunk, hogy a valtozas
elinditasat, a eselekves szakaszait er6sitsiik es tamogassuk meg a ktilonboz6 tenipias, altemativ
esoportokkal es a workshopokkal.

3. J6zansag fenntartasa, reszocializaci6. Celunk, hogy a kliensek meg tudjak tartani j6zansagukat, es
kepesek Iegyenek munkat talaIni, onall6an fenntartani magukat. Tematikus esoportok es specialis
workshopok segitik 6ket ebben.
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Csoportjainkat es workshopjainkat ugy allitottuk ossze, hogy azok a fuggosegek barmely szakaszaban
segitseg legyen.

CSOPORTJAINK
1, Terapias Csoport
Ide varjuk azokat a szenvedelybetegeket, akik erzik, megelik es beismerik, hogy fuggoseguk kezeleset
egyedul nem kepesek megoldani. A csoport a valtozas elindulasaban, a fuggoseg, mint betegseg melyebb
megismereseben, a jozansag eleresben ad tamogatast.
Terapias csoport idopontok:
hetfo: 11.00-12.30es 14.00-15.30 kozott
szerda: 16.30-18.00
pentek: 11.00-12.30

2, Hozzatartozoi csoport
Ez a csoport szerhasznalo gyermek(ek) sznlojenek, fUgg6szulok gyermekenek, szenvedelybetegseggel
kuzdo elettarsanak, egyeb rokonanak, ismerosenek illetve baratjanak szol. A csoport celja a
szenvedelybeteg csaladtaggal val6 egyutteles sajatos jellegzetessegeinek - rogzult viselkedesmodok,
jatszmak - megismerese, a valtozas utjara lepo fUgg6 szemely tamogatasanak lehetseges formainak
feltarasa,
Idopont: Telefonos egyeztetes alapjan,

3, Adaptacios csoport
Azokat az alkohol- es gyogyszerfuggoket varjuk, akik korhazbol, rehabilitacios intezmenybol jonnek ki.
A csoport programjai segitenek beilleszkedned uj tarsadalmi kozegedbe. Ez a folyamat tapasztalati es
szocialis tanulasra epul, melynek eredmenyekent kepesse valhat egy teljesebb, tisztalj6zan elet
kialakitasara es fenntartasara. A reszvetel lehetoseget teremt a szabadid6 hasznos eltoltesere, uj tarsas
kapcsolatok kialakitasara, valamint a kozos elmenyeken keresztiil a csoporthoz tartozas erzesenek
megelesere is.
Idopontja: Csiitortok 9.00-11.30
Helyszine: Nyir6 Gyula K6rhaz Addiktol6giai Osztalya, Budapest, XIII. ker. Lehel utca 59.

4, Motivacios noi csoport
Egy rendhagy6 n6i csoport, ahol bcirmilyen elmenyt megoszthatjak akar az anyagozassal, akar
n6iseggel kapcsolatban. N6i segit6ink kotetlen beszelgetes soran tamogatast adnak abban, hogy a
tapasztalatokat, nehezsegeket, mindennapi gondokat, gondolatokat, esetleges multbeli traumakat el
tudjak mondani, meg tudjak osztani. Az er6sebb, egysegesebb csoport kialakitasat olykor atmozgat6
gyakorlatok is segitik.
Idopontja: Minden utols6 h6nap csiitortokje 15.30.l7.00-ig
Helyszine: J6zan Babak Egyesiilet Budapest, VIII. ker. Baross utca 118.

WORKSHOPOK
Workshopjainkra varjuk azokat, akik szeretnenek ujra tanulni, vagy eletiik egy bizonyos teriileten
fejl6dni szeretnenek. A foglalkozasok celja az informaci6nyUjtas, ezaltal a felepiileshez vezet6 ut
hatekonyabba tetele es segitese.

1.Mindent a jol miikijdo parkapcsolatokrol
Varjuk azokat a szenvedelybetegeket es parjukat, hazastarsukat, akik j6zan, jatszmamentes kapcsolatra
vagynak, de ugy erzik, egyediil nem tudjak megoldani parkapcsolati prob!emaikat, nem tudjak, merre
induljanak el. A leggyakoribb parkapcsolati, hazassagi problemak helyrehozasahoz sziikseges elmeleti
hatteret sajatithatja el, valamint kiilonboz6 gyakorlati keszsegeket is szerez (pI. ot szeretet-nyelv, a
bocsanatkeres nyelve, stb.), amelyek segitenek uj alapokra helyezni kapcsolatotokat. Ismerkedesi
technikak segitsegevel a parkeresesben is segitseget adunk.

2. Filmklub kedd
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Filmklubunkra olyan filmekkel keszulunk, amelyek tartalmilag es erzelmileg is hitelesen jelenitik meg a
fuggoscget, szenvedelybeteg mukodesenek lelektanat. Ezekkel a csoportokkal celunk az erzekenyites es
a problemara val6 f6kusz megteremtese,
Idfipontja: kedd 13.00-14.00-ig

3. Mindent a fiiggosegekrol
Ha szeretne tudni, mi az oka a fuggoseg kialakulasanak, mi tortenik az agyban, amikor eros sovargas
van, vagy akar azt, hogy az elvonas milyen fiziol6giai es psziches tuneteket okoz. Itt mindent megtudhat
a szenvedelybetegsegekrel, a leepulesi es felepulesi szakaszokr6l, es mindezt sajat magan is
vegigkovetheti, A workshop celja, hogy minel melyebb es hitelesebb informacioval lasson el, amely
segit megerteni a fuggoseget es hozzasegit a jozansag eleresehez,
Iddpontja: szerda 8.30-9.30
Helyszine: Nyiro Gyula Korhaz Addiktol6giai Osztalya , 13. ker. Lehel utca 59.

4. Relaxacki, meditacf»
Ezen a foglalkozason megtanuljak elengedni magukat a csoport tagjai. Elsajatitjak es gyakoroljak azt a
technikat, amivel oldhatjak a stresszt es elengedhetik a zavar6 gondolatokat, ezaltal hosszu tavon is
kiegyensulyozottabb, jobb kozerzetet, hangulatot erhetnek el. A relaxacio segit feszultsegeket letenni,
sovargast csokkenteni es novelni az elegedettseg erzest. Ebben az oldottabb allapotban dolgozni tudnak
onbizalmukon es hatarozottsagukon is.
Idfipentja: csutortok 14.00-15.00-ig

5. Allaskereso
Azokat a szenvedelybetegeket es hozzatartozoikat varjuk, akik allaskeresesuk soran sorozatos
csalodasokkal szembesiiltek. Az allasra felkeszito workshopon megtanulhatjak, hogyan kell sikeres
oneletrajzot es motivacios levelet imi. Segitunk kommunikacios keszsegek fejleszteseben, beszelgettmk
arr6l, hogyan erdemes megjelenni, viselkedni az allasinterjun, segitunk celiranyosan, rovid ido alatt
megtalalni a megfelelo allast a kiilonbozo intemetes portalokon. Ha ingyenes weboldalat vagy blogot
szeretne, ennek letrehozasaban is segitiink.
Idopontja: szerda 13.00-15.00-ig

6. Hetkoznapokat segito
A nevenek megfeleloen hetkoznapokat erinto kerdesek megbeszelesere van lehetoseg. Ilyen az
idobeosztas, napirend kialakitasa, penzbeosztas, de akar a lakhatas biztositasa.
A csoportfoglalkozasoknak es a workshopoknak az Orczy Klub, a Nyiro Gyula K6rhaz es a J6zan Babak
Egyesiilet biztositott helyet.
Tovabbra is helyet biztositottunk hetfOi napon, 9:30 - 10:30 6raig a Nevtelen Szerencsejatekosok
onsegito (G.A.) csoportja es szerdai napon, 18:30 - 19:30 6raig az Anonim Alkoholistak (A.A.) onsegito
csoportja gyiileseinek, valamint kethetente szerdan 19-20 6ra kozott az Anonim Dohanyosok onsegito
csoportj anak.

11.1.2.Kliensekkel vegzeUszakmai levekenyseg
A toV(ibbiakban a Nappali es az Alacsonykiiszobii ellatasunkat mutatjuk be.

1.Nappali ellatas

2015. januar 5-en 166 kliensiink volt, nemek tekinteteben 99 ferfi es 67 no. Az ev elso negy h6napjaban
ez a magas letszam alacsony fluktuaci6 mellett meg is maradt, majd fokozatosan csokkenni kezdett, es
atlagosan 145 es 155 kozott mozogva, alSO fOs atlagot tartva maradt az ev vegeig. Az ev soran 138 uj
klienst vettiink fel az ellatasunkban es kezdtiink el gondozni.

Osszehasonlitva az elozo ket ev letszaroaval es a nemek aranyaval a 20 IS-os eyre elmondhatjuk, hogy
egy novekedesi tendenciat mutatott.
20 13-ban 224 fot lattunk el (141 ferfi, 83 no),
2014-ben 14-el tObbet, 238 fot.
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2015-ben osszesen 304 fos volt a kliensforgalmunk, a nemek aranya: 188 ferfi es 116 no.
Az ev sonin 157 befejezett esetiink volt, igy letszamunk 2015. december 31-en 147 fOvolt.

Klienseink letszamanak alakulasat es nemek szerinti megoszlasat jol erzekelteti az alabbi tablazat
es diagram:

Ferfi No Osszesen
2013 141 83 224
2014 143 95 238
2015 188 116 304
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2015. december 31-i adatok szerint a 147 COellatott kiiziil nemek szerint 78 ferfi es 69 no.
Az eletkori megoszlas szempontjabol a ferfiak es nok jelentos resze az elozo evhez hason16an a
40 - 59 ev kozotti korcsoportb61 jon.
A ferfiak 61 %-a, nok 47 %-a 40 es 59 ev kozotti.
20 14-ben a 60 ev feletti kliensek szama magasabb volt, mint 2015-ben.
Korabban 12 ferfi es 13 no, osszesen 25 fo 60 evnel idosebb embert lattunk el. 2015-ben ez a szam l1-el
kevesebb, 14 fo.
Kor es nem szerinti megoszlas 2015. ev vegen (KSH adatok: 2015. december 31.)

Ferfi No Osszesen

18-39 ev 24 fo 28 fO 52 fo

40-59 ev 48 fO 33 fO 81 fo

60-64 ev 3 fo 5fO 8fO

70-74 ev 3 fo 3 fo 6fO

osszesen 78 fO 69 fo 147 fo

A kdvetkezd diagram a nappali ellatast lgenybevevdk eletkori megoszlasat mutatja a 2015.
december 31-i adatok figyelembe vetelevel:
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Foldrajzi elhelyezkedes
Klienseinket Budapest egesz teruleterol, valamennyi keruletebol latjuk el. A teriileti ellatottsag
kimutatasanal a tartozkodasi helyet vettuk iranyadonak, Legkevesebben az I es a XVIII. keriiletben elok
kerestek fel az Orczy Klubbot, legtobben a VIII. es XIII. keruletbol jottek a 20 IS-os evben, oket koveti a
X., a IX., a IV., XI. kerulet. Harem kliensunk lakcim nelkuli volt.
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Addikci6s jellemz6k
A 2015-os evben 304 klienst lattunk el, ebbol174 fO, azaz 57 % alkoholbetegsege miatt fordult hozzank,
23 %-a kabitoszerfuggo volt. Kozel azonos aranyban voltak azok, akik a dohanyzas abbahagyasa, illetve
nyugtat6k es altat6k okozta dependencia miatt kertek a segitsegunket, Az osszes kliensunk 7 %-a volt
szenvedelybeteg hozzatartozo, tarsfuggo. Legkevesebben a k6ros jatekszenvedely miatt hozzank fordult
kliensek voltak, osszesen ket fo, mindketto ferfi,

Nemek szerint

Szenvedely Arany Ellatottak szdma Ferfiak »s«
Alkohol 57% 174 119 55

Kabitoszer 23% 71 54 17
Gy6gyszer 6% 17 5 12
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Kodependencia 7% 21 8 13
Dohanyzas 6% 19 2 17

Koros jatekszenvedely 1% 2 2 0
Osszesen 100% 304 190 114

.Alkohol

Addikci6s [ellemzok (%)

• Kabftoszer

• Gyogyszer

• Kodependencia

• Dohanvzas

• Koros [atekszenvedelv

.Osszesen

Kabitoszer hasznalat az alabbi szerek forma'aban fordul elo:

• hallucinogenek

Kcibitoszer

.6piat

• cannabis

.cocain

• egveb stimulansok

1

L__ ~ ---~------ ------------ ---------- -----------------------

2. Alacsonykiiszobii ellatas
Az alabbiakban 2015. ev soran a szolgaltatassal kapcsolatba keriilt kliensekkel kapcsolatos informaciok
keriilnek bemutatasra. Fontos hangsulyozni, hogy az alacsonykuszobu ellatas anonim szolgaltatas, igy
kliensekrol jellemzoen nem rendelkezUnk pontos informaciokkal, pl.: eletkor.
A kovetkezo grafikon a 2015. ev soran a szolgaltatasban rnegjeleno kliensek szamat, illetve e kliensekkel
valo kapcsolattartasok (kontakt) szamanak alakulasat mutatja.
Osszesen 151 fo klienssel keriiltUnk kapcsolatba, akik az ev folyaman 1508 alkalommal vettek igenybe
szolgaltatasunkat az utcai helyszineken, illetve az Orczy Klub kozossegi tereben.
A 151 fObo187-en korabban meg nem kertek segitsegunket, oket ujkent regisztraltuk,
Klienseink eletkorat tekintve altalaban 24 ev felettiek az ellatottjaink.

17



A nemek aranyat illetoen a 151 f6 kliensbol Sf ferfi, 93 no klienssel vettuk fel a kapcsolatot
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Eletkori megoszlas 2015. evben
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21
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57
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24-70

Addikci6 szempontjabol a kliensek nemenkenti (ferfi - no) csoportositasa a kovetkezo szazalekos
adatokat mutatja: 90%-a kabitoszer fogyaszto es 2 %-a politoxikoman.
Jellemzo a kliensekre 4-6 %-ban az alkohol addikcio, 0-2%-a gyogyszerfuggo es jatekszenvedelye a
kliensek 0-2 %-nak van.
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A kovetkezo ket abra jol mutatja a ferfl es no kliensek addikciomak %-os megoszlasat,
Ferfi

3 6

76

• Alkohol

• Gy6gyszer

IIJatek

• Szer

• PoIitoxlkomAn

No

3

A szolgaltatasok lgenybevetclenek alkalmai

• AIkohoI
• Gy6gyszer
a Jat6k

.Szer
• PoIitoxlkot'Mn

A tavalyi evhez hasonloan jellemzoen az egyeb kategoria jelenik meg, mely az altalunk nyujtott
artalomcsokkento csomagot, valamint a Drop-Inban - nyartol a kozossegi terben folyamatosan elerheto
folyadekpotlast (tea, limonade) es elelmiszert (zsiros kenyer) jelenti. Emellett magas aranyban jelenik
meg az informacionyujtas, valamint a melegedo/piheno funkcio es a klubszerii foglalkozas.
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Szolgaltatas igenybevetele/alkalom

Konzultact6.tan(lcsad~s

Eletvezet8s $8Qitese

•

Utcai megkeresd tevekenyseget a kiivetkezo 2 ellatasi terkep szemlelteti.

II.l.3. Tirltisi dijak

A Fenntarto a szocialis ellatasok mukodtetesehez a 2015. evi Koltsegvetesi Torveny ertelmeben allami
normativ alapu tamogatast vesz igenybe,
2015. evben a nappali ellatas eseten az allami normativ tamogatas osszege: 310.000.-Ft/ev/fo. A
vonatkozo Szocialis Torveny es kapcsolodo rendeletek alapjan a fenti szolgaltatast a fenntarto dontese
alapjan az erintettek teritesmentesen vehetik igenybe,
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11.1.4. SzuperviziO
2013. oktober I-t61 kethetente, keddi napokon 9:00 - 11:00 orakor csoportos szupervizion veszunk reszt,
melyet Tenner Katalin szupervizor vezet. A szupervizion minden alkalommal a foallasu es a
reszmunkaidos munkatarsaink is reszt vesznek.
2015. evben tovabb folytattuk a megkezdett onismereti munkat, a rendszeres csoportozas segitseget adott
egymas es onmagunk megismereseben es a team koheziojanak kialakulasaban. A munkatarsak kozott
kialakult egy asszertiv kommunikacio, mely segiti a kliensekke1 valo munkankat is. A szuperviziot
pszicho-drama elemekkel is sikeriilt szinesiteni.

11.1.5. Szakmai napok, kipzisek, konferencidk
Esemenyek:

Januar 5-en, I2-en es I9-en, a Feluton Alapitvany 8 munkatarsa, az Orczy Klubbol Gelsei
Bemadett szakmai vezeto es Nogradi Zoltan terapias munkatars "OH kdrtyds" kepzesen vett
reszt a Felut Centrumban. Ez egy asszociaciora epulo, a ket agyfeltekere egyiittesen hato
pszichologiai modszer, me1y az egyeni- es csoport terapiakat tudja elmelyiteni,
Ezt kovetoen januar 27-t61 kethetente keddi napokon "OH kartyas" belso kepzes kezdodott a
dolgozok reszere, osszesen 3 alkalommal.
Marcius 2-an a Szexmunkdsok Erdekvedelmi Egyesuletenek Konferenciajdn vett reszt Toth Daniel
es Szucs Dorottya.
Marcius I2-en. Petofi Sandor Gimnazium - MAS-NAP rendezvenyen vettunk reszt. 2 x 1,5 oras
workshopot tartottunk "A szenvedelyekrol maskepp" cimmel.
Marcius 25-en a koml6i Leo Amici Alapitvany szinhazterapias bemutat6jan vetttink reszt.
Aprilis 7-en indult a Dr. Szentesi Peter pszichiater, addiktologus ot reszes el6adas sorozata,
melyen minden terapias munkatarsunk reszt vett, a munkank soran felmerul6 aktualis kerdeseket
tudtuk megbeszelni, kulOnos tekintettel a szenvedelybetegsegek sajatossagaira.
Aprilis 28-an az egyiittmukodes melyitese erdekeben egy "Nagy Team"-et szerveztunk.
Intezmenyiinkben fogadtuk es lattuk vendegiil a Nyir6 Gyula Korhaza Addiktologiai osztaly
osztalyvezet6 f6orvosat, Dr. Petke Zsoltot, a Megallo intezmenyben dolgozo kollegakat, a
TAMASZ es a Drogstop munkatarsait. A talalkozon reszt vett az alapitvanyunk fenntartoja,
Kovacs Csaba es a szakmai igazgato, Koman Gabriella.
Majus I5-en az Orczy Klub biztositott helyet a Feluton Alapitvany eves taggyii1esenek.
Majus 2I-en a jozsefvarosi LELEK-Program bemutat6 rendezvenyen vettunk reszt: Pocsi
Adrienn es Meszaros Laszlo.
JUnius II-en "Herbal Para" szakmai konferencicJn vett n!szt Szucs Dorottya es Toth Daniel. A
konferencia f6 temaja az uj szintetikus szerek.
JUniusban b6vitettiik az informatikai gepparkot, 4 db szamitogepasztalt es 3 komplett
szamitogepet kaptunk. Igy a klienseink onalloan tudjak haszna1ni munkakeresesre es
kapcsolattartasra az intemetet. Kes6bbiekben munkavallalasi treningre is szeretnenk hasznalni
ezeket az uj eszkozoket.
JUniusban felvetelt keszitett az Orczy Klubban a Lanchid Radio. Interjuban szerepelt Gelsei
Bemadett, Moreno Sindy es Szucs Dorottya, tovabba egy klienstink, va1amint az Alapitvany
fenntartoja, Kovacs Csaba. A felvetel a Lanchid Radi6 prevencios musoraban, a Drogoszk6pban
julius 5-en volt hallhato.
Szeptember I7-en SZEXE 15. evforduloja, melyen Szucs Dorottya es Toth Daniel vettek reszt
Szeptember 24-25. - Nyir6 Gyula Korhaz Nyilt napjan vettiink reszt: Gelsei Bemadett, Bajzath
Sandor, L6rincz Sandor, Moreno Sindy, Nogradi Zoltan, Molnar Anna
Oktober 8-an az eves kotelez6 munkavedelmi oktatas volt a Felut Centrumban, el6ado: Patfi
Peter
Oktober 20-an Az "Munkavallalasra felkeszit6" szamitogepes program oktatasa kezd6dott a
dolgozok reszere. Oktato: Dr. Zuti Pal
November 26 - 28. Magyar Addiktologiai Tarsasag X. Orszagos Kongresszusan vettunk reszt,
el6adast tartott Gelsei Bemadett es Toth Daniel Fokuszban a Szexmunkasok cimmel, melyben az
Orczy Klub alacsonykuszobu szolgaltatas szakmai programjanak, gyakorlati mukodesenek
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bemutatasa tortent, kulonos tekintettel a Nepligetben dolgoz6 prostitualtak koreben vegzett
artalomcsokkento tevekenysegre,
November 17-tol ket munkatarsunk, Stimeczne Lukacs Kitti es Racz Andras kulso helyszinen, a
13. keriiletben levc Mandy Ivan Szakkepzo Iskola es Specialis Iskolaban onismereti
csoportmunkat kezdett el a diakokkal,
November 30-an Nyilt napot szerveztunk a Kek Vonal 13 munkatarsa reszere, akikkel ez altal a
jovoben egyuttmukodesi kapcsolat melyulhet, Nagyon tetszett nekik a szakmai nap, lehetoseguk
volt kiprobalni a terapias csoportot.
December 3-an az egyuttmukodes remenyeben Szt. R6kus Korhaz Csaladterapias Ambulanciajan
jartunk tajekoztatot tartani munkankrol, csoportjainkr6l, vittunk Terapium magazint es
sz6r6anyagot tovabbitas celjabol,
December 7-en a Szt. R6kus Korhazban Orvosi teamen reszt vettunk es ismertettuk 6ket
munkankrol, a kliensek lehetosegeirol, A fogadtatas kedvez6 volt.
December 10-en az Emberkereskedelem ellen fellepo szervezetkent NGO Kerekasztal
beszelgetesen vett reszt Berke Zsoltne es Toth Daniel, itt felvettuk a kapcsolatot a Nevtelen Utak
Alapitvannyal.
December lti-an a Nevtelen Utak Alapitvany a Karacsonyra va16 tekintettel adomanyozott 20 db
kozmetikai csomagot klienseink reszere, mel yet a Gubacsi uton atvettunk, December 18-an a ket
Alapitvany vezet6i az Orczy Klubban targyaltak a 2016-os tervekr6l, kozos lehetosegekrol,
honlap-terkeprol.
December 23-an Karacsonyoztunk a kliensekkel
December 31-en J6zan Szilvesztert tartottunk a kliensekkel.

II. 1.6. Ellendrzesek
Februar 25-en Nemzeti Rehabilitacios es Szocialis Hivatal (NRSZH): Orczy Klub nappali
ellatasanak ellen6rzese. Vizsgalt id6szak: 2014. es 2015. ev az ellen6rzes napjaig
Februar 24 - 25. Magyar Allarnkincstar Budapesti es Pest Megyei Igazgat6saga (MAK): Orczy
Klub nappali ellatasanak ellen6rzese. Vizsgalt id6szak: 2014. ev
Februar 26. Magyar Allarnkincstar Budapesti es Pest Megyei Igazgat6saga (MAK): Orczy Klub
alacsonykuszobii ellatasanak ellen6rzese. Vizsgalt id6szak: 2014. ev
Marcius 30 - aprilis 1. Magyar Allamkincstar Budapesti es Pest Megyei Igazgat6saga (MAK):
Orczy Klub nappali ellatasanak ellenorzese. Vizsgalt id6szak: 2013. ev.

Az NRSZH reszerol a szakmai ellenorzest vegzo szakemberek helyszinen t5rteno visszajelzese szerint az
eloirasoknak megfeleloen vegeztUk a munkankat, hianyossagot nem tartak fei. Szakmai munkank magas
szinvonalat peldaertekiinek talaltak.

11.2. Egyeb szakmai munka

II.2.1. Egyib programok - kozossigi is szabadidlfs tevikenysig
2015. evben az uj szakmai koncepci6nak koszonhetoen nagyobb hangsulyt fektettUnk a
csoportfoglalkozasokra, mely a kliensek felepiilesi folyamatanak megismereset, a j6zansag megtartasat,
es eletvitelbeli valtozasok elinditasat eredmenyezte. A csoportfoglalkozasok es workshopok mellett
tovabbra is heti rendszeresseggel Filrnklubot rendeztUnk; ingyenes kulturalis program lehet6seger6l,
ingyenes ruha-, meleg etel osztasar6l es allasborzekr61 tajekoztattuk a klienseket. Az allaskereses
tamogatasakent, klienseinknek lehet6sege volt internet es szamit6gep hasznalatra, valamint szocialis,
lakhatasi,- es allaskeresesi ugyekben telefonalasra is. Mindebben sziikseg eseten segitseget is ny1ijtottak
munkatarsaink (pI.: oneletrajziras, e-mail dm letrehozasa, kerelmek kit5ltese, stb.). Okt6ber 20-t6l az
"Munkavallalasra felkeszit6" sajat fejlesztesii szamit6gepes program oktatasaval, a dolgoz6k
megismerve a programot, nagy segitseget tudnak ny1ijtani a klienseknek. Ezen programjaink,
szolgaltatasaink mindket ellatasunkban megjeleno klienseink szamara biztositott, allapotuknak
megfele16en. Tovabba a Klub helyet es eszkozoket biztosit A.A. csoport (heti rendszeresseggel,
folyamatosan), G.A. Csoport (heti rendszeresseggel, folyamatosan) gyiileseinek megtartasahoz is.
A Kozossegi Ter ad lehet6seget a terapias kozosseg kialakitasara a kozossegi szocialis munka
m6dszerevel, az onsegit6 csoportok miikodtetesevel. A szenvedelybetegek leghatekonyabb kezelese a
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kozossegi es csoportos m6dszertan alkalmazasa, Ezert tartjuk nagyon fontosnak a Kozossegi Ter
letrejottet es azt a lehetoseget, hogy a meg kevesbe motivalt klienseink egyutt lehetnek a mar jozanodas
utjara lepett kliensekkel, igy a mentoralas es szponzoralas, valamint pozitiv mintakovetes lehetoseget
adja meg az alacsonykuszobu ellatottak szamara,

II.2.2. Megkereslf tevekenysegek, egyiittmiikodisek
Az intezmeny mukodesenek kezdeti idoszakatol folyamatos a megkereso tevekenysegunk a kulonbozo
egeszsegugyi es szocialis intezmenyekben. Celunk a szervezetek es a szenvedelybetegek tajekoztatasa
szolgaltatasainkrol, vegzett tevekenysegeinkrol.

A bovitett egyuttmukodesunk a Nyiro Gyula Korhaz Orszagos Pszichiatriai es Addiktol6giai Intezet
Addiktol6giai osztalyaval, szenvedelybetegek elo- es utogondozasat segitve tovabbra is j6l mtikodik.
Ennek koszonhetoen egyre tobb szenvedelybeteg felepuleseben nyujtottunk segitseget.
2015. evben is heti rendszeresseggel tartottunk csoportokat ("Mindent a fuggosegrol" es az .Adaptacios"
c.) a Nyiro Gyula Korhaz Addikto16giai Osztalyanak es a Merenyi Gusztav Korhaz Addikto16giai es
Pszichiatriai Rehabilitacios Osztalynak betegei reszere,
2015 augusztusatol a Merenyi Gusztav Korhaz Addikto16giai es Pszichiatriai Rehabilitacios Osztallyal
kotott egyuttmukodesunk megsziint a korhaz szervezeti atalakulasa miatt.
Relaxacios treninget vezettunk be uj munkatarsunk, Racz Andras pszichol6gus vezetesevel.
Mandy Ivan Szakkepzo Iskola es Specialis Iskolaval egyiittmiikodve kiilso csoportokat tartunk.
Munkavallalasi tanacsadast vegziink uj szolgaltataskent, tervezzuk ennek boviteset a Munkaugyi
Kozponttal va16 egyiittmiikodessel. J6zan Babak Egyesiilettel kozosen Noi Csoportot tartunk havonta
egy alkalommal csUtortokon.
A Feluton Alapitvany intezmenyei kozotti atjarastj61 mutatja, hogy tObb klienst is atiranyitottunk a Felut
Centrumba, hogy j6zanodasi munkajat kizar61agos figyelemmel, bentlakasos formaban, Minnesota
m6dszerrel tudja melyiteni.
IntezmenyUnkben tObb onsegito Csoport is kapott helyett, az Anonim Alkoholistak es a Nevtelen
Szerencsejatekosok, valamint decembertol Magyarorszagon jelenleg egyetlenkent a Dohanyosok
onsegito csoportja-kiserleti jelleggel.

11.2.3. Pdlydzatok
A Nemzeti Rehabilitaci6s es Szocialis Hivatal - Szenvedelybetegek Alacsonykuszobii ellatasanak
befogadasa, miikodesenek biztositasa 2012-2015-ig tart6 idoszakra vonatkoz6 palyazatot az idei evben is
meghosszabbitottak, igy 2016. december 31-ig az Alacsonykuszobii ellatasunk folytathatja a megkezdett
szakmai munkajat.

A 2015-ben elnyert es megvalositas alatt allo palyazatok:
• KAB-FF-15-22178 - Mindent a fiiggosegekrol csoport
• KAB-FF-15-22178 - Adaptaci6s csoport
• KAB-ME-15-B-22180 - Motivaci6s csoport
• KAB-ME-15-B-22180 - Noi csoport

III. zARAs

111.1.2015. evertekelese
2015. evben szamos olyan esemeny tOrtent, mely az aktiv munkcink eredmenyenek koszonheto.
A kliensek szama nott, foleg a nok kezelesbe keriilesi aranya emelkedett, ami azert is fontos, mert az
alkoholizmust, gy6gyszerfiiggoseget a nok eseteben mindig a rejtozkodes jellemzi, ezert nagy
elorelepesnek erezzUk ezt a fajta tetszamemelkedest.
A masik jelentos elorelepes a tavalyi evhez kepest, hogy a regi klienseink kezdik megerteni, hogy miert
fontos a kiilonbozo csoportokon es workshopokon val6 reszvetel, hogyan tudja elosegiteni a
j6zanodasukat az egyeni konzultaci6k mellett. Visszajelzeseik es tapasztalataink alapjan latjuk, hogy
szivesen jamak a kozossegi terbe, orommel vesznek reszt a csoportfoglalkozasokon, workshopokon,
vagyis elkezdtek hasznalni a hazat, mint a felepiilesUk biztonsagos helyszinekent.
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A hatekonyabb munka erdekeben fontosnak tartottuk az alap- es szakellatast nyujto szocialis,
egeszsegugyi es felsooktatasi intezmenyek kozotti jelz6rendszeres halozat kialakitasat. Ennek erdekeben
tobb szervezettel felvettuk a kapesolatot. A korhazakkal, kifejezetten a Nyir6 Gyula Korhaz
Addiktologiai Osztalyaval ujabb, modositott egyuttmukodessel nagy lepest tettunk a kliensek e16- es
utogondozasa teruleten. Az egyuttmukodes kapcsan nagy letszamban segitseget nyujtottunk es nyujtunk
a felepulo szenvedelybeteg szamara. Ez iden elkezdett valoban jol bejaratott medon mukodni, heti
tobbszori alkalommal jonnek ki hozzank terapias esoportra a kliensek illetve maradnak nalunk a korhaz
utan mintegy utogondozasban. A csoportletszam novekedese is azt mutatja, hogy a megkereso
programok elertek celjat, es jol mukodnek.
A Fovarosi Gyermekvedelmi Szakszolgalattal kotott egyuttmukodessel a 16-18 eves lanyok terapiajat
kezdtuk meg, heti rendszeresseggel "Motivacios" esoportot tartunk szamukra. Alacsonykuszobu ellatasa
kiemelked6 fontossaggal bir a fiatal lanyok eleteben, valamint a prostitualt n6kkel valo uteai munkank is
jelent6sen felerosodott. A .Motivacios lany" esoport immar ket eve mukodik, es elmondhato, hogy a
lanyok biznak a kollegakban, varjak oket, illetve e16szeretettel hasznaljak az artalomcsokkento
esomagjainkat is. Ez azert fontos, mert ezek a lanyok az atmeneti otthon elhagyasa utan, s6t meg kozben
is, gyakran mennek ki az uteara prostitualodni, es az uteai munkank soran, sokat jelent nekik, a kollegak
ismer6s area kint is.
A VIII. kerulet Kozepiskolai fele nyitottunk, els6 helyszine a Mandy Ivan Szakkepz6 es Speeialis
Szakiskola, ahol kethetente onismereti esoportot tartunk 15 diaknak.
Az Alaesonykuszobu ellatottak kozul atkerultek nehanyan a Nappali ellatasunkba, esoportba is be tudtuk
vonni 6ket, egyeni tanaesadast is igenybe vettek, ami nagy jelent6seggel bir, mivel felejuk az elvaras
valoban alaesony, szinte semmi, motivaeiojuk is nagyon keyes, ezert nehez velUk bcirmilyen vciltozast
el6idezni. Ezert van nagy jelent6sege, hogy az alaesonykuszobos kollegak kepesek voltak motivaei6
novelesere, valtozas el6idezesere oly modon, hogy klienseik egy resze fel tudott zarkozni a nappali
ellatas kovetelmenyebe es egy uj eletre kaphattak lehet6seget, amire nagyon buszkek vagyunk.

111.2.2016. evi tervek

Tovabbi terveink a 2016. eyre:
Megel6z6 es felvilagosito munkat, ugynevezett Elterelis els6sorban esoportos, lehet6seg szerint
egyeni konzultcieio formajaban az alkalmi droghasznalok reszere, akik a blintetest a programban
valo reszvetellel szeretnek kivaltani.
A Jozan Babak EgyesUlettel egylittmiikodve tartott N6i esoportok helyszinet a jov6ben tervezzuk
cithozni az Orezy Klubba, sutemenykeszitessel es mas programokkal kiegeszitve.
A Nevtelen Utak Alapitvannyal tovabbi kapesolattartas, egylittmukodes b6vitese.
A Kek Vonalhoz hasonloan mas Telefonos Lelkisegely Szolgalattal is szeretnenk felvenni a
kapesolatot es reszUkre is Nyilt Szakmai Napokat szerveznenk.
A Felut Centrummal a megkezdett egylittmiikodest a kozos kliensek reven tovabb szelesitenenk.
A Munkavallalasi tanaesadast, - munkavallalasi treningek bevezetesevel szeretnenk b6viteni.

Osszefoglal6

Szakmai munka 201S-ben az Alapitvanynal

I. Az Alapitvany 2015 evben vegzett munkajahoz kapcsol6d6 ellenorzesi esemenyek.
A vonatkozo jogszabalyok alapjan 2015 evben februar es mare ius honapban zajlott Ie a 2013-2014-evek
teljes korU szakmai es penzugyi ellen6rzese, a MAK, az NRSZH es a Kormanyhivatal es az ANTSZ
reszer61.
A Magyar Allamkinestar Budapesti es Pest Megyei Igazgat6saga visszafizetesre kotelezte
intezmenyUnket a kovetkez6k menten. Atmeneti otthoni elhelyezesre a 1993 evi III. tOrveny (Szoe. Tv.)
80.§-a rendelkezese ertelmeben 1+1 evig kerulhet sor, azonban arra vonatkoz6an nines korlatozas, hogy
a kliensek ujra kerhetik felvetelUket, amennyiben 2 ev alatt nem oldodott meg a jov6jUk, lakhatasuk.
Kimondja tovabba az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 85.§-a, hogy az ellatast valtozatlan feltetelekkel
biztositani kell addig, amig a tartos intezmenyi elhelyezesre nem kerul sor. A MAK azon kliensek
eseteben rendelt el visszafizetest, akik evek ota varakoznak tartos intezmenyi elhelyezesre, azonban nem

24



keriiltek sorra a varolistarol a Szoc. Tv. altal rogzitett 2 even belul. 2013. evben mar tortent ebben a
temaban visszafizetes 2011-2012. eyre vonatkoz6an. A jogszabalyi ertelmezest alapul veve kitartottunk
amellett, hogy nem teszunk utcara ellatasra szoru16 pszichiatriai betegeket, on- es kozveszelyes allapotba
sodorva oket, ezert az erintettek ujra kertek hozzank felveteluket, s nem kerultek utcara a 2 ev lejartakor,
A MAK dontesevel nem ertettunk egyet, megtettuk az eszreveteleinket, majd a visszafizcteshez
kapcso16d6 donteseket megfellebbeztiik. 2016. ev januar 15-en szuletett meg a masodfoku hatosag
hatarozata, amely a jogertelmezesunket helyben hagyva, megvaltoztatta a visszafizetesi kotelezettseget
megalapoz6 elsofoku hatarozatokat. Vegso donteskent mind a tart6s intezmenyi varakozast, mind a ket
ev leteltet koveto minimalisan 30 nap szuneteltetest elfogadja a hatosag jogosan igenybevett allami
tamogatas jogalapjakent.
A Budapest Fovaros Kormanyhivatala Szocialis es Gyamhivatala, valamint a Budapest Fovaros
Kormanyhivatal Nepegeszsegugyi Szakigazgatasi Szerve intezmenyunkben mindent rendben talalt,
mukodesunk megfelel a jogszabalyi eloirasoknak.
A szakmai ellenorzesek tekinteteben megallapitasra keriilt, hogy a jogszabalyi eloirasoknak megfeleloen
miikodiink, tovabba kiemelesre keriilt, hogy szakmai munkank kimagas16 minosegii.

A 2015. ev jelentosebb fejlesztesei
1. 2015-ben befejezodott az Orczy Klub teljes koni ftiteskarbantartasa, melyhez az uj kazant az

alacsonykuszobu szolgaltatas palyazati felhalmozasabol biztositottuk.
2. Intezmenyeinket 2015. evben is folyamatosan karbantartottuk (festes, mazolas, viz, gaz, villany

es futes) Racz Zoltan viz-gazszerele folyamatos rendelkezesre allasaval.
3. Az Orczy Klub minosegi szakmai programjat tovabb erositette a miikodesi korehez kapcsol6d6

elnyert ket KAB-os palyazat (1.9 milli6 Ft), amely segiti a k6rhazi csoportos munkankat, az uj
tipusu terapias foglalkozasok megtartasat, (zene, szinhaz), illetve a GYIVI-ben tart6zkod6
ka1l6d6 fiatal lanyok tamogatasat es az utcan dolgoz6 prostitualtak segiteset. A paIyazatok 2016.
marc ius 31-vellezarultak es elszamolasra keriiltek.

4. A 2015. ev folyaman a Felut Centrum es a Your Self Centrum szakmai ellatasat nagyban segitette
a Fogyatekos Szemelyek Eselyegyenlosegeert Kozhasznu Nonprofit Kft. palyazatan elnyert
tamogatas (1.371.181.- Ft), melyet a dolgoz6k munkaber es jaruh!k koltsegeire forditottunk.

II. Szocialis es Gyermekvedelmi Foigazgat6sag altai megkotott Ellatasi szerzodes ismertetese
2013. januar I-tol ervenybe lepett az a Kormany rendelet, melyben a bennlakasos intezmenyek
fenntart6ja a magyar allam, illetve a bennlakasos intezmenyek miikodtetesi kotelezettsege kikeriilt az
onkormanyzati kotelezo feladatellatas a161, igy a tovabbiakban a Szocialis es Gyermekvedelmi
Foigazgat6sag (SZGYF) a kotelezett, az allami feladat ellatasara, szervezesere. Ezert 2015-ben is
hivatalosan az Alapitvany megkereste az SZGYF-et ellatasi szerzodes megkotese celjab6I. Grommel
vettiik, hogy 2015 eyre is megkotesre keriilt az SZGYF-el, egy hatarozott idejii Ellatasi szerzodes
(2015.01.01 - 2015.12.31), osszesen 9 100000.- Ft ertekben, melyet munkaberekre es dologi kiadasokra
hasznaltunk feI.

III. Vj ellatasi forma, az un. "Tamogatott lakhatas" bevezeteset akadalyoz6 tenyezok bemutatasa
A 2015 ev folyaman is rendszeresen napirenden volt, a szakmai megbeszeleseken a Tamogatott lakhatas
beinditasa Alapitvanyunknal, elsosorban a pszichiatriai betegek szocialis ellatasa teriileten.
Igen fontos lenne azon klienseink tovabb lepese erdekeben, akik mentalis allapotukat tekintve
alkalmasak lennenek egy lazabb kornyezetben, a tamogat6i hatter biztonsagaval a kiegyensulyozott
allapotuk megtartasaval intezmenyen kiviili kornyezetben elni. Sajnos a vonatkoz6 jogszabalyok,
felveteli kovetelmenyek (pI.: NRSZH), illetve a biztonsagos penziigyi fenntarthat6sag szamos mag as
kockazati eleme nem teszi lehetove a stabil intezmenyi miikodtetest, nem is beszelve, hogy az elso,
egyszeri beruhazasra Alapitvanyunknakjelenleg nines penziigyi fedezete.
Termeszetesen, folyamatosan vizsgaIjuk a kerdest a jogszabalyi valtozasok fiiggvenyeben.

IV. 2015 evben a Munkavallal6knak nyujtott tamogatasokr61
Iden is megvizsgalasra keriilt, a dolgoz6k anyagi elismerese, ev vegi jutalom es cafeteria tekinteteben. A
2015 evben minden dolgoz6 idoaranyosan a vonatkoz6 jogszabalyok alapjan Ajandek utalvanyban
atlagosan (120.000.- FtifO/ev) es Kultura utalvanyban (20.000.- Ftlfo/ev) reszesiiltek. Iden is kiemelt
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szempont volt, a dolgoz6k es munkavallalok lelki es testi egeszsegi allapotanak figyelemmel kiserese, a
megfelel6 egeszseg allapot megtartasa erdekeben a folyamatos es magas szintii szurese es ellatasa.
Alapitvanyunk a dolgoz6k reszere megszervezte es biztositotta a kulonbozo vedooltasokat, egyeni,
fert6tlenit6 eszkozoket, szereket. A dolgoz6k a megfelelo mentalis allapotuk megtartasa erdekeben
rendszeresen (2 hetenkent) kulso szakember altal vegzett szupervizi6n vesznek reszt. Mindazon
dolgoz6k, akiknek munkavegzesehez szukseges a BKK berlet, azok minden h6napban megkaptak. A
2015 evben 5 alkalmas kepzesen (Dr. Szentesi Peter) vettek reszt a dolgoz6k, amely kepzes val6s esetek
feldolgozasaval zajlottak.
Tovabbi segitseget jelentett a dolgoz6k reszere, hogy az Allam a szocialis teruleten dolgoz6k reszere, un.
"Agazati Ber- es Kiegeszito potlektamogatast" nyujtott (2015. 01. 01 - 2015. 12. 31.) a
kozalkalmazotti besorolas alapul vetelevel.

Onkentes munka az Alapitvanynal

A Feluton Alapitvanynal 2015. evben is a kozhaszmi feladatok hatekony vegzese celjabol Id fO onkentes
dolgozott, osszesen 1391 munkaoraban, Az onkentes tevekenyseg, onkentes szerzodes es munka6ra
elszamolas torrent, a jogszabalyi eloirasok alapjan. Az onkentesek altal vegzett munkak
adminisztracioban torteno segites, adatgynjtes, rendszerezes, rendrakas, takaritas es a szocialis gondozast
segito szabadidos tevekenysegek kozos vegzese. Az onkentesek a munkavegzes soran eltoltott idore a
jogszabalyok alapjan 900.000.- Ft ertekben kaptak teritest.

Adomany

Ervenyes Adomanyozasi szerz6desUnk volt 2015-ben a Returpack Kft-vel es Metfab Kft-vel, amely
gazdasagi szervezetek egyetertettek szakmai celjainkkal es a vegzett munkankkal es altaluk felajanlott
osszeggel (540.000.- Ft) tamogattak Alapitvanyunkat.

2016. evi szakmai tervek az Alapitvanynal

2016. ev Szakmai iranyai
1. 2016-os ev elejet61, a mar ismert megoldaskozpontu un. OH kartyas esetkezelest tov<ibb

b6viteni uj kartyillal, illetve az uj dolgoz6k reszere folyamatos kepzest biztositani.
2. A 2016 ev fontos feladata, hogy az elert magas szakmai szinvonalat megorizztik, illetve

tovabbi lehetosegeket keressUnk a Tamogatott lakhatas beinditasara.
3. Fontos feladat, hogy az SZGYF-eI2016. eyre is szeretnenk az Ellatasi szerzodes megkoteset

az atmeneti ellcitasokra vonatkoztatva es egyben megtartani a nappali es kozossegi
ellatasainkhoz kapcsol6d6 Onkormanyzati (VII!., XIII., XVII., XV. VVIII.) ellatasi
szerzodeseket.

Osszefoglal6

A Feluton Alapitvany 2015. evben is a gazdasagi helyzet allapotahoz igazodva, penzUgyi
fegyelem menten teljesitette az Alapitvany Alapit6 Okirataban szerepl6 kozhasznu- es kozcelu feladatait.
A Feluton Alapitvany 2015. evi penzUgyi elszamolasat a 2015. evi Kozhasznusagi jelentes es kotelezo
mellekletei mutatjak be (OBH-nak 2016. majus 30-ig kell bekUldeni).

A 2015. evi szakmai beszamol6t egyseges szerkezetbe foglalta es jovahagyta:

Budapest, 2016. aprilis 20.

J&s~ '.
Fenntarto FELUTON ALAPIT '
Kurat6rium titkara I J 72 Budapest, Liget s~ 1~Y

TeJefon: 253-5199 .
Sza~d6sz8m: 18057966-1_42
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