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Félúton Alapítvány a 2014. 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
Pszichiátriai rendelő - nem OEP finanszírozott
II.

1999. 07. 01.
2015. 01. 01.
2003. 02. 07.
2013. 06. 19.

56 fő
12 fő

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

Kezdete

Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
Pszichiátriai rendelő - nem OEP finanszírozott
III.

Engedélyezett
létszám (fő)
50 fő

2005. 02. 15.
2005. 02. 15.
2013. 06. 19.

Engedélyezett
létszám (fő)
50 fő
16 fő

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

Kezdete

Pszichiátriai rendelő - nem OEP finanszírozott
„Orczy” Szenvedélybetegek Nappali Klub
„Orczy” Alacsonyküszöbű ellátás

2007. 11. 23.
2008. 06. 11.
2010. 04. 01.

Engedélyezett
létszám (fő)
150 fő
1 szolgálat

A szociális feladatokra 2014-ben érvényes ellátási szerződésünk volt:
Megnevezés
Budapest, XVII. ker.
Önkormányzata
Budapest, XV. Ker.
Önkormányzata
Budapest, XVIII. ker.
Önkormányzata
Budapest, VIII. ker.
Önkormányzata
Budapest, VIII. ker.
Önkormányzata
Budapest, XIII. ker.
Önkormányzata
Budapest, XVI. ker.
Önkormányzata
Szociális
és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

Ellátás típusa
Szenvedélyés
pszichiátriai
betegek nappali ellátása
Szenvedélyés
pszichiátriai
betegek nappali és átmeneti
ellátása
Szenvedély- és pszichiátriai beteg
átmeneti ellátása
Szenvedélybetegek
közösségi
ellátása
Szenvedélybetegek
alacsonyküszöbű ellátása
Szenvedélybetegek
közösségi
ellátása
Pszichiátriai
beteg
átmeneti
ellátása
Szenvedély- és pszichiátriai beteg
átmeneti ellátása
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Ellátás kezdete
1999. 07. 01.

Ellátás vége

2006. 10. 01.

2006. 01. 01.
2007. 12. 15.
2014. 01. 01.
2007. 06. 01.
2011. 09. 01.

2014. 12. 31.

2014. 01. 01.

2014. 12. 31.

Félút Centrum – Szenvedélybetegek Integrált Intézménye
Szenvedélybetegek nappali és átmeneti ellátása
TARTALOMJEGYZÉK
I.

A 2014. évi működés
1. Szakmai munka bemutatása
2. Belső szakmai változások
3. Szakmai napok, képzések, konferenciák
4. Média
5. Kliensekkel végzett szakmai munka

II.

Kapcsolattartás
1. Hálózati kapcsolatok
2. Együttműködések

III.

Zárás
1. A 2014. év értékelése
2. A 2015. évre vonatkozó tervek, célok

I. A 2014. évi működés
1. Szakmai munka bemutatása
A Félút Centrumban az alkoholbetegeket, játékszenvedély betegeket és a hozzátartozóikat a
Minnesota-modell 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.
A Félúton Alapítvány 2006. január 1-től közösségi ellátást biztosít szenvedélybetegek részére Budapest
I. III. V. VIII. X. XIII. kerületeiben. A közösségi szenvedélybeteg ellátás célja, hogy az általa gondozott
szenvedélybetegek integrált és teljes tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve, ha betegségükből
adódóan már kirekesztődtek a társadalomból, reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a
gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció minden formáját a szenvedélybeteg saját otthonában,
illetve lakókörnyezetében biztosítja.
2. Belső szakmai változások
A közösségi ellátás keretén belül idén 70 főre csökkent a kapacitásszámunk, és a 252/2014. (X. 2.)
Korm. rendelet értelmében a kliensek részére az ellátást 2015. december 31-ig biztosíthatjuk a jelenlegi
pályázati formában.
A Félút Centrum nappali ellátása ebben az évben is mindennapos (365 nap) nyitva tartással működött. A
hétvégi nyitva tartás 6 órában történik 9-15 óráig. Az átmeneti ellátásunkban, továbbra is 12 főt, nappali
ellátásunkban pedig 50 főt tudunk gondozni.
2014 februárjában ellenőrzést tartott a Magyar Államkincstár, a 2012-2013. évi közösségi ellátás
tekintetében. Az ellenőrzés gördülékenyen zajlott, és rendben találták az ellátásunkat.
Ebben az évben is lehetőséget kaptak a munkavállalók Dr. Szentesi Péter tematikus előadásain való
részvételre, amit a fenntartó szervezett. A tavaszi előadássorozat 2014. április 10-én kezdődött, az őszi
pedig 2014. október 16-án. Mindkét előadássorozat 5-5 alkalmat ölelt fel, amelyek tematikusan
összeállított szakmai ismeretek voltak.
2014 márciusától Selmeczy Lajos vezetésével ismét szupervízió indult a munkatársak lelki
egyensúlyának megőrzése érdekében.
2014 márciusában egy napos elsősegélyképzésben vettek részt a terápiás munkakört ellátó kollégák,
mely képzésről tanúsítványt is kaptak. A képzést Dr. Szabó Eszter üzemorvos tartotta.
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Az Alapítvány a lelki egészségmegőrzés mellett a munkavállalók testi egészségvédelmére is hangsúlyt
fektetett, így lehetőséget kaptak a kollégák a tavaly megkezdett Hepatitis A elleni vakcina második körös
oltásának biztosítására. Ezen kívül Hepatitis B, és influenza elleni oltást is kaptak, valamint a téli
időszakban C- Vitamin tablettákat juttattunk a dolgozók részére.
A belső szakmai változások mellett figyelmet fordítottunk az állománymegóvásra is. Az intézmény
bádogtetőjét felújítottuk, valamint az egész házat kifestettük. A közösségi ellátás dolgozói új irodát
kaptak. Ezen felül pedig a mindennapos használatban lévő ingóságokat felújítottuk/lecseréltük. A
kliensek minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében vettünk új mosógépeket, konyhai- fürdőszobai
eszközöket, függönyöket, terítőket, lakószobai eszközöket (paplan, párna, huzatok, lepedők).
3. Szakmai napok, képzések, konferenciák
2014. február 12 – november 14-ig (300 óra) Szociális vezetőképzés – Nemzeti Családi- és
Szociálpolitikai Intézet (A képzésen részt vett: Komán Gabriella)
2014. március 26.. Budapest XIII. kerület Gyermekjóléti szolgálat, szakmai megbeszélés.
2014. március. NCSSZI továbbképzés- Az online tanácsadás módszere, gyakorlata a pszichiátriai és
szenvedélybeteg klienseknél (A képzésen részt vettek: Bertalan Zsófia, Bíró Judit, Smidné Ragó
Krisztina)
2014. május 10. Ifjú Pszichológus Kutatók Országos Konferenciája (IPSZILON 2014)
2014. június 26. A Kerekasztal beszélgetés a TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-0001 „A fogvatartottak
többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje”
2014. június- szeptember. SRS (Social Reporting Standard) - ASHOKA Magyarország
2014.november 10. Budapest XIII. kerület Gyermekjóléti szolgálat, szakmai megbeszélés
2014. november 26. Szakmai támogató hálózati tagok helyi rendezvénye
Az intézmény munkatársai ebben az évben is részt vettek különböző önsegítő csoportok (AA, GA, ACA)
gyűlésein is tapasztalatszerzés céljából.
A szakmai programokon kívül a Nemzeti Színház előadásait (János Vitéz, Fodrásznő), valamint a
Fővárosi Nagycirkusz műsorait tudtuk látogatni kedvezményes áron.
4. Média
• Modernizáltuk intézményünk Facebook oldalát, melyet napi rendszerességgel frissítünk. Ennek
köszönhetően nőtt látogatottságunk és növekszik, a hozzászólok száma, aminek hatására egyre
többen beszélnek a szenvedélybetegségről, valamint intézményünkről.
• Kommunikációs felületünk szenvedélybetegek élettörténeteinek megjelenítésével is bővült, amit
belső kommunikációs munkatársunk készített el interjú formában. Ezek az interjúk a
honlapunkon, és más online felületeken jelentek meg. További terv, hogy ezt kiadvány
formájában is megjelentetjük.
5. Kliensekkel végzett szakmai munka
A 2014-ben tájékoztató beszélgetésre eljött kliensek száma: 109 fő, ebből alkoholbeteg: 102 fő,
játékszenvedély-beteg: 3 fő, egyéb függőség: 4 fő. A 2014. évben az átmeneti ellátásban 34 klienssel
álltunk szerződéses viszonyban, amely az előző évhez (2013.) képest több mint 30%-os csökkenést mutat
(46 fő). A nappali ellátásban az év folyamán összesen 140 klienst láttunk el, ami 22 fővel több az előző
évhez (118 fő) viszonyítva, azaz majdnem 30%-kal nőtt az ellátott kliensek száma. A nappali ellátás az
elmúlt két évben majdnem 50 %-al megnőtt, a 2012 évi 88 fő, - 2014-ben 140 klienst jelentett.
A nemek közötti arányban is változás észlelhető. A nők tekintetében ebben az évben a 2012. évi ellátási
számmal (10) találkoztunk átmeneti ellátásunkban, azaz a tavalyi létszámhoz képest idén 50 százalékkal
csökkent a nők ellátása. A nappali ellátás tekintetében továbbra is növekszik a nők köre, a tavalyihoz
képest 30 százalékos növekedés tapasztalható.
A férfiaknál idén sem volt lényeges különbség, 2013-ben 48 főt láttunk el, míg 2014-ben 47 fő volt
nappali ellátásunkban. Átmeneti ellátásunkban pedig a tavalyi 25 fő, idén 24 főre módosult, így ez nem
volt számottevő eltérés.

Az alábbi táblázatból leolvasható, hogy 2012, 2013, és 2014. évben milyen volt a nemek aránya a
nappali és átmeneti ellátásunk terén.
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férfiak:
nők:
összesen:

2012. évi
nappali
40
48
88

2013. évi
nappali
48
70
118

2014. évi
nappali
47
93
140

2012. évi
átmeneti
28
10
38

2013. évi
átmeneti
25
21
46

2014. évi
átmeneti
24
10
34

A 2014 évben ellátott kliensek többsége alacsony jövedelemmel rendelkezett, vagy egyáltalán nem volt
jövedelme. Ez sajnos betudható a betegség lefolyásának is, ugyanis az alkoholbetegség következtében
egyre többen veszítették el munkájukat, családjukat. Ezért is fontos, hogy ellátásunk során semmilyen
társadalmi réteget sem hagyunk gondozás nélkül, igyekszünk mindenkinek segítséget nyújtani.
II. Kapcsolattartás
1. Hálózati kapcsolatok
A Félúton Alapítványon belül működő intézményeket (Félút Centrum, Your Self Centrum, Orczy Klub)
érintő kérdésekben közös szakmai team (intézményvezetők, szakmai referens) dönt. Ellátásainkat
minden munkatársunk ismeri, így a kliensek átjárhatóságát biztosítjuk az egyes intézményi ellátások
között.
2. Együttműködések
Együttműködésünk van szociális és egészségügyi dolgozókkal, intézményekkel, valamint civil
szervezetekkel. Rendszeresen tartunk fogadóórákat a Nyírő Gyula Kórházban, a Támasz Addiktológiai
gondozókban (Budapest 10., 17. kerület).
2014. évben a 17. kerületi Önkormányzattal kötött ellátási szerződés nappali ellátás keretlétszáma 1 fő
maradt, míg a 15. és a 18. kerülettel kötött ellátási szerződéseink változatlan formában és tartalommal
voltak hatályosak.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal hosszú ideig tartó tárgyalások eredményeképpen
ellátási szerződés kötöttünk az átmeneti ellátásra vonatkozóan. A szenvedélybetegek átmeneti
ellátásának megszervezése és biztosítása önkormányzati feladatkörből átkerült állami kézbe (2013.
január 01.). Ennek eredményeképpen az önkormányzatok közül többen felbontották ellátási
szerződéseinket, melynek helyébe határozott idejű (2014. évre vonatkozóan) ellátási szerződést kötött
velünk az állami fenntartó. Bízunk abban, hogy a 2015. év finanszírozása is megoldást nyer, 2014
decemberében megkezdtük az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket.
Az alábbi táblázatban olvasható, hogy az ellátási szerződéssel rendelkező kerületből a 2014. évben hány
fő került felvételre nappali és átmeneti ellátásunkba.
Ellátási szerződéssel rendelkező kerületek
Ellátottak száma
Szerződött kerület
Átmeneti ellátás

Nappali ellátás

Budapest XV. kerület

3 fő

2 fő

Budapest XVIII. kerület

1 fő

3 fő
56 fő

Budapest XVII. kerület
Közösségi ellátás

A szolgálat bemutatása
A Félúton Alapítvány 2006. január 1-je óta végzi a kerületben a szenvedélybetegek közösségi ellátását.
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.
2014-ben a közösségi ellátásunk 70 főre csökkent, továbbá a 252/2014. (X. 2.) Korm. rendelet
értelmében a kliensek részére az ellátás pályázati úton 2015. december 31-ig a meghosszabbításra került.
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2014-ban a kliensekkel végzett gondozási feladatokat 3 fő közösségi gondozó végezte, a koordinátori
feladatokat a Félút Centrum intézményvezetője végezte.
A közösségi ellátást 2014-ben 101 kliens vette igénybe, a befogadott 70 fő/év kapacitáshoz képest,
amely éves átlagban 82 főt jelentet.
Célcsoport:
Azon 16. életévüket betöltött, életvitelszerűen a XIII. kerületben élő szenvedélybetegek (elsősorban
alkohol-, kábítószer-, illetve gyógyszerfüggőséggel küzdő személyek), akik mentális és szociális
helyzetük javítása érdekében lakóhelyükön, vagy lakókörnyezetükben igényelnek segítséget.
A szenvedélybeteg közösségi ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, nem akut veszélyeztető
állapotú addiktív (elsősorban alkohol-, drog-, gyógyszerfüggőség) betegek, akiknek a betegsége
ambuláns és adott esetben kórházi szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben
valamint szociális helyzetük javításában igényelnek önkéntes segítséget.
Fontos további célcsoportunk volt, 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.
Közösségi programok, csoportfoglalkozások:
Az Alapítvány összes kliense számára elérhető programokat biztosított 2014-ban is az „Orczy”
Szenvedélybetegek Nappali Klub (1089. Budapest, Orczy u. 27.) és a Félút Centrum (1172, Budapest,
Liget sor 26.).
III. Zárás
1. A 2014. év értékelése
Fennállásunk óta a 2014. évben volt a legmagasabb kliensszámunk a nappali ellátásunkban (140fő). Az
elmúlt két évben másfél szeresére nőtt az ellátottak száma. Ez a fokozatos növekedés köszönhető a
nappali ellátásunk nyitva tartás bővítésének, valamint a kollégák magas fokú szakmai felkészültségének.
A szociális ellátórendszerben szinte egyedülálló módon kettős diagnózisú klienseket is fogadunk, így a
szenvedélybetegség mellett egyéb pszichiátriai kórképpel rendelkező betegeket is ellátunk.
Ebben az évben nagyobb hangsúlyt fektettünk a munkatársak szakmai ismereteinek bővítésére,
lehetőséget biztosítottunk belső és külső továbbképzéseken (NCSSZI képzések, Dr. Szentesi Péter
előadásai) való részvételre.
2. A 2015. 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. Módszertani képzés biztosítása (OH - kártyák) terápiás kollégák részére, melynek tervezett ideje:
2015. január 5., 12., és 19. Ezzel a továbbképzéssel lehetőséget biztosítani a kollégák részére az egyéni
tanácsadás módszerének bővítésére, újítására.
4. További belső képzés biztosítása Dr. Szentesi Péter előadásaival, amiben a szenvedélybetegségek,
valamint a pszichés rendellenességek ismereteibe, azok terápiás lehetőségeibe mélyednek el a
munkatársak.
5. A kollégák mentálhigiénének megőrzése céljából a szupervízió biztosítása.
6. További infrastrukturális fejlesztések, mint a fűtésrendszer és a meleg vízrendszer korszerű átkapcsoló
beépítése.
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YOUR SELF CENTRUM – Pszichiátriai Betegek Integrált Intézménye
Pszichiátriai betegek nappali és átmeneti ellátása
I. BEVEZETÉS
A Félúton Alapítvány fenntartásában működő Your Self Centrumban - Pszichiátriai Betegek Integrált
Intézménye – nappali ellátást biztosítunk 50 fő számára, átmeneti otthonunkban pedig 16 fő
elhelyezéséről gondoskodunk.
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. 2014. ÉVI MŰKÖDÉS
2014. év folyamán az átmeneti ellátásban összesen 13 beteggel kötöttünk gondozási szerződést (2013.
évben 7 fő). 2014. december 31-én 16 betegnek biztosítottuk ellátást, mint ahogy egy évvel korábban is.
Az év folyamán a bentlakók száma 14-16 fő között ingadozott (éves átlagban naponta 15,25 fő). Az
intézményünk által összesen ellátott átmeneti gondozottak száma az év során összesen 29 fő volt (2013ban 23 fő). 2014. december 31-én 11 fő várakozott átmeneti elhelyezésre (2013-ban 3 fő).
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 és a 2014. 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. 2014. évben hasonlóan a múlt évhez 1 fő volt 30 év alatti, 3 fő 30-35 év közötti,
további 3 fő 36-40 év közötti.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a lakóink túlnyomó többsége szkizofrén beteg, mely betegség jellemzően a
fiatal felnőttkorban alakul ki. A terápia és a gyógyszeres kezelés eredményeképpen a betegeknek minden
esélyük megvan a stabil, jó minőségű életre. Sajnálatos módon azonban több tíz éves elhanyagolt
betegségkarrier esetén a javulás valószínűsége csekély, így szakemberként örülünk a fiatal betegek
átmeneti ellátásba áramlásának.
A betegség szinten tartásával, az állapot stabilizálásával adott a lehetőség a társadalomba való
visszailleszkedésre, és a munkaerőpiacra való visszatérésre. 2013. év nagy sikere volt, hogy a gazdasági
válság ellenére, a korábbi alacsony foglalkoztatottsághoz képest december végére lakóink 37,5%-a a
nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedett, bejelentett munkaviszonyt létesített. Ez a magas arány 2014. év
végére 25%-ra mérséklődött, mely változatlanul szép eredmény.
Az átmeneti ellátottjaink közül az elmúlt években egyre nagyobb arányban érkeztek szerződött
kerületből (2010. év 31%, 2011. év 46%, 2012. év 64%, 2013. 65,2%).
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 XVI.
kerülettel kötött ellátási szerződést 2014. 12. 31-én mondta fel az önkormányzat. A XV. és a XVIII.
kerülettel kötött megállapodás jelenleg nem változott.
Ezzel párhuzamosan 2013. január 16-án a jogszabályi változások mentén egyeztetést kezdeményeztünk
az állami fenntartóval (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság), melynek eredményeképpen 2014.
évre határozott idejű ellátási szerződést kötött velünk. Bízunk abban, hogy a 2015. év finanszírozása is
megoldást nyer, 2014. év végén megkezdtük az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket.
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Szerződött kerület
Budapest XV. kerület
Budapest XVI. kerület
Budapest XVII. kerület
Budapest XVIII. kerület

2014. évben ellátottak száma
Átmeneti ellátás
Nappali ellátás
4 fő
3 fő
2 fő
42 fő
0 fő

Magas színvonalú szakmai munkánknak köszönhetően évek óta stabil az intézmény ismertsége és
elismertsége.
A nappali ellátásban hetekig tartó várakozást követően tudtunk új klienseink számára első találkozásra,
felvételre időpontot adni. 2014. évben 26 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. 29 kliensnek fejeződött be a terápiája (2013ban 38 főnek), velük szerződésbontás történt, így december 31-én az érvényes szerződések száma 50
volt, tehát az év folyamán összesen 79 kliens vette igénybe nappali ellátásunkat.
A XVII. kerületi lakosok nagy aránya nappali ellátásunkban változatlan, december 31-én 32 kerületi
kliensnek volt érvényes gondozási szerződése. Ellátási szerződésünk szerint a kerületi önkormányzat
csupán 1 fő erejéig támogatja nappali ellátásunkat. Az év folyamán a XVII. kerületből összesen 42 kliens
vette igénybe a nappali ellátásunk szolgáltatásait!
A XV. kerületből a nappali ellátásban december 31-én 2 kliensnek volt érvényes gondozási szerződése,
az év folyamán összesen 3 klienst láttunk el.
Nappali ellátásunkban a munkanapok mellett, minden munkaszüneti- valamint ünnepnapon is állunk
klienseink rendelkezésére, tehát az év minden napján. Hétvégenként a bejáró betegeink számára külön
önismereti csoportot működtetünk, mely az egyéni terápia, valamint a szabadidős programok mellett
újabb lehetőséget jelent klienseink számára, hogy állapotuk javításán dolgozzanak.
Klienseink életkor és nemek szerinti összehasonlítása kapcsán megfigyelhető, hogy nappali
ellátásunkban a nők többsége évekig egyre hangsúlyosabb volt, majd 2013-ban és 2014-ben némi
mérséklődés tapasztalható (2009-ben az ellátottak 58%-a nő, 2010-ben 64%, 2011-ben 67%, 2012-ben
69%, 2013-ban 66%, 2014-ben 62%).
Átmeneti ellátásunkban éveken keresztül a férfiak voltak túlnyomó többségben (2009-ben az ellátottak
80%-a férfi, 2010-ben 72%, 2011-ben 75%, 2012-ben 68%, 2013-ban 61%), azonban 2014. évben a
nemek aránya megfordult, az ellátottak mindössze 45%-a volt férfi (2014. 12. 31-én pedig csupán 38%).
Érdekesség, hogy az arányok további eltolódására számíthatunk, hiszen 2014. 12. 31-én átmeneti
ellátásra várakozó 11 beteg közül mindössze 2 férfi van.
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 és 2014ben 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. 2014-ben a fiatal nők aránya változatlanul 30%, a középkorú nők aránya pedig szintén
magas: 28%. 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. 2014-ben a fiatal férfiak
aránya mérséklődött, az ellátottak mindössze 10%-a 39 év alatti férfi (az adatok minden év december 31i 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 évek
óta gyakran találkozunk a túlterhelés okozta problémákkal (munkahely, háztartás, gyermeknevelés,…),
valamint nemtől függetlenül megélhetési krízisekkel. Az átmeneti ellátásunk tekintetében nagy változás
a nők megnövekedett aránya. Ők jellemzően családi háttér és támasz nélkül maradva, sok esetben
lakhatási problémával küszködve, rossz pszichés állapotban, rendkívül alacsony jövedelemmel vagy
jövedelem nélkül kérnek segítséget.
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2014. évben mind az átmeneti, mind a nappali ellátást érintő feladatokat sikerült maradéktalanul
megvalósítani, mindkét ellátásunk teljes kapacitással, maximális terheltséggel működött, a szakmai
munka a korábbiakhoz hasonlóan magas színvonalon folytatódott.
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.
2014. évben klienseink saját történeteinek megjelentetésébe kezdtünk egyrészt azért, hogy a betegek
egy sorstárs példáján keresztül reményt kapjanak, és felépülési utat ismerhessenek meg, másrészt
működésünk és sikereink szélesebb körben való megismertetése céljából. Az év folyamán elkészült
riportokat honlapunkon tettük közzé, majd terveink szerint 2015. első negyedévben, kiadvány
formájában is megjelentetjük azokat.
2014. évben sem pénzügyi és szakmai ellenőrzés nem történt.
Az év folyamán naprakész, jól átlátható adminisztrációt tett lehetővé a „Margaréta” online
adminisztrációs felület, melyet 2013-ban vezettünk be nappali ellátásunkban.
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. Sok esetben jelent nehézséget a kliensek párhuzamosan igénybe vett
szolgáltatásainak ütközése. Szakmailag nehezen érthető, hogy pl. az éjjeli menedékhely, vagy a
gyermekjóléti szolgáltatás, vagy a szociális étkeztetés miért nem vehető igénybe akár pszichiátriai
betegek akár szenvedélybetegek nappali ellátásával párhuzamosan. Ezek a szolgáltatások szakmailag,
valamint az ellátottak fizikai szükségleteit tekintve kiegészítik egymást. A betegeknek szükségük van a
nappali ellátásra, hogy a stabilizálódásra, talpra állásra megkapják az esélyt, miközben ételre vagy éjjeli
menedékre is szükségük van. Melyikről kell lemondaniuk? Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény megadja a választ. Szolgáltatások ütközése esetén a
finanszírozást csak az egyik szolgáltató kapja meg, a másik az adott ütköző napra finanszírozás nélkül
marad. Mi alapján dől el? A gyorsaság a döntő tényező, így a szakmai érveknek/ellenérveknek nincs is
helye. A támogatás szempontjából ütközés esetén egy ellátott csak annál a szolgáltatónál vehető
figyelembe, amelyik az ellátottról előbb teljesítette KENYSZI jelentést. Érdekes helyzetet teremt ez a
törvényi szabályozás a szociális ellátórendszerben.
III. ZÁRÁS
A 2014. év során a szakmai feladatok maradéktalan ellátása mellett munkatársaink – lelki, szellemi,
fizikai – egészségének megóvására is nagy hangsúlyt helyeztünk. A szakembereink megterhelése
nagymértékű, melyet vezetőként fontosnak tartok ellensúlyozni, amennyire a lehetőségek engedik. A két
hetenkénti szupervízió idén is folytatódott a team számára, külső szupervizor vezetésével. A
munkatársak igény esetén Hepatitis B és influenza elleni oltást kaptak, valamint a téli időszakban Cvitamin tablettákat biztosítottunk számukra. A munkatársak továbbképzésébe is sok energiát fektettünk,
hogy a napi munka során ne felejtkezzünk el a szaktudásunk bővítésének fontosságáról. Alapítványunk
szakemberei számára Dr. Szentesi Péter belső képzést tartott. A 2x5 alkalomból álló tematikus
előadássorozat mélyítette munkatársaink szakmai ismereteit. Ezen felül a továbbképzési rendszerben
akkreditált, napi szakmai munkában is jól hasznosítható képzések teljesítésével továbbképzési pontokat
gyűjtöttek szakembereink (intézményvezető: 300 pont, 1 fő terápiás munkatárs: 40 pont, 1 fő ápoló: 40
pont).
Munkavállalóink számára a fenntartó juttatásokról is gondoskodott. Biztosított Budapest Közigazgatási
területén belül érvényes havi bérletet, munkaruhát, év végén Erzsébet- és Kultúra utalványt. Ezen felül
az év folyamán minden munkavállaló pénz jutalomban részesült.
Intézményünk állagának megóvására is energiákat szántunk az év folyamán (pl. festés, vízszerelési
munkálatok, fűtésrendszer karbantartása). Az elhasználódott, tönkrement eszközöket, berendezéseket,
9

gépeket az év folyamán lecseréltük (pl. televízió, mosógép, mosogatógép, ágy, függönyök, evőeszközök,
vérnyomásmérő, hajszárító, lepedő, ágynemű, ágyhuzat).
Összességében az elmúlt évekhez hasonlóan sikeres évet zártunk. A szociális szférában egyedülálló
intézményrendszer (a Félúton Alapítvány 3 intézményben összesen 7 szolgáltatást működtet
pszichiátriai-, valamint szenvedélybetegek számára) oszlopos tagjaként stabilan működünk. A
jogszabályok változásihoz igazodva, biztonságot nyújtó környezetben és légkörben – mind klienseink,
mind munkatársaink számára – végezzük feladatainkat, hivatásként megélve munkánkat. A klienseink
állapotának javulása mutatja munkánk eredményességét, sikereit, mely erőt és kitartást ad számunkra.

„Orczy Klub”
Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű ellátása

Tartalomjegyzék
I.

BEVEZETÉS
I.1. Az intézmény működésének és szolgáltatásainak bemutatása

II.

2014. ÉVI SZAKMAI MUNKA
II.1. Belső szakmai munka
II.1.1.a. Az Orczy Klub szervezeti felépítése
II.1.1.b. Új szakmai koncepció
II.1.2. Kliensekkel végzett szakmai tevékenység
II.1.3. Térítési díjak
II.1.4. Szupervízió
II.1.5. Szakmai napok, képzések, konferenciák
II.1.6. Ellenőrzések

II.2. Egyéb szakmai munka
II.2.1. Egyéb programok - közösségi és szabadidős tevékenység
II.2.2. Megkereső tevékenységek, együttműködések
II.2.3. Pályázatok

III.

ZÁRÁS
III.1. 2014. év értékelése
III.2. 2015. évi tervek

I. BEVEZETÉS
I.1. Az intézmény működésének és szolgáltatásainak bemutatása
2014. évben a Félúton Alapítvány önálló egysége, az Orczy Klub két fő alapszolgáltatást nyújtott a
szenvedélybetegek és hozzátartozóik részére: a szenvedélybetegek nappali és alacsonyküszöbű ellátását.
SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI KLUB
Az „Orczy” Szenvedélybetegek Nappali Klubja 2008. június 11.-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, önként 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, főállású terápiás munkatárs és 3 fő sajátélményű,
vállalkozói jogviszonyban lévő munkatárs végzi, az intézményvezető és a módszertani referens
irányításával.

SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA
A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását sikeres állami 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 biztosítottuk.
2015. évben az NRSZH által, az alacsonyküszöbű szolgáltatásunkat továbbra is biztosíthatjuk a kliensek
részére.
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, térítésmentes, 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 szociális segítő végzi az intézményvezető/koordinátor
és a módszertani referens irányításával.
Az ellátások igénybevételének módja, nyitva tartás
Az érdeklődők az ellátásokat 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. A
jól bevált nyitva tartás szerint működtünk 2014-ben is. 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.
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II. 2014. ÉVI SZAKMAI MUNKA
II.1. Belső szakmai munka
II.1.1.a. Az Orczy Klub szervezeti felépítése
2013. 08. 01-től az intézményvezető Pócsi Adrienn, szociális munkás diplomával rendelkezik és az
idősek nappali ellátásában szerzett nagy gyakorlatot. Munkáját addiktológiai konzultánsi gyakorlattal
rendelkező, szakmai vezető Gelsei Bernadett segíti.
2014. évben 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló segítette munkánkat - 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.
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
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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. 01. 01-től intézményünk 150 fő férőhelyre kapott működési engedélyt.
2014. január 02-án 92 fő rendelkezett érvényes megállapodással, a nemek aránya: 57 férfi és 35 nő. Ez a
létszám szakmai munkánknak és a szakmai programunknak köszönhetően hónapról, hónapra növekedett.
Első félév végére már 181 főt láttunk el, 161 fő rendelkezett érvényes megállapodással, a nemek
aránya: 109 férfi és 72 nő.
További jelentősebb változást a szeptember hónap hozott: szeptember 30-ig 202 főt láttunk el, 166 fő
rendelkezett érvényes megállapodással, a nemek aránya: 99 férfi és 67 nő.
Az év hátralévő hónapjaiban tartottuk az elért létszámot.
Második félév végére, december 31-ig 238 főt láttunk el, 166 fő rendelkezett érvényes megállapodással,
a nemek aránya: 99 férfi és 67 nő.
Összehasonlítva a 2013-as és 2014-es évet a következők szerint alakultak az adatok a klienslétszám
tekintetében:
2013. 12. 31-i adatok szerint 224 fővel kötöttünk megállapodást, a nemek aránya: 141 férfi és 83
nő.
2014. 12. 31-i adatok szerint 238 fővel kötöttünk megállapodást, a nemek aránya: 143 férfi és 95
nő.

Nő
Férfi
Összesen

2013
83
141
224

2014
95
143
238

A nemek aránya és a megállapodások száma 2013. és 2014. évben
250
200
150

2013
2014

100

50
0
Nő

Férfi

Összesen

2014. 12. 31-i adatok szerint a 166 fő ellátott közül nemek szerint 99 férfi és 67 nő. Az életkori
megoszlás szempontjából a férfiak jelentős része 40 - 59 év közötti: 73 fő, míg a nők jelentős része 40-59
év közötti: 46 fő. Korábbi évekhez viszonyítva 2014-ben nagyobb létszámban vették igénybe
szolgáltatásunkat a 60 év feletti kliensek, nemek szerint: 12 férfi és 13 nő.
13

A következő diagram a nappali ellátást igénybevevők életkori megoszlását mutatja 2014. évben.

16-39 év
40-59 év
60 év felett

2014
72
77
17

A nappali ellátást igénybevevők életkori megoszlása 2014. évben

Földrajzi elhelyezkedés, kerületi megoszlás szempontjából klienseink elsősorban a 8., 9., és a 10.
kerületi lakcímmel rendelkeznek.
Klienslétszám megoszlás kerületenként
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Addikciós jellemzők
2014-ban a 238 fő kliens közül túlnyomórészt, 61 %-ban alkoholbetegeket illetve 22 %-ban
kábítószerfüggő betegeket láttunk el. A gyógyszerfüggő kliensek 7 %-ban, politoxikomán és
kodependens kliensek 5-5 %-ban vették igénybe szolgáltatásunkat.
Alkohol
Kábítószer
Gyógyszer
Politoxikomán
Kodependens

145
52
15
13
13
14

61 %
22 %
7%
5%
5%

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 és teljes körű információkkal.
A következő grafikon a 2014. év során a szolgáltatásban megjelenő kliensek számát, illetve e kliensekkel
való kapcsolattartások (kontakt) számának alakulását mutatja.
Összesen 146 fő klienssel kerültünk kapcsolatba, akik az év folyamán 911 alkalommal (kontaktszám)
vették igénybe szolgáltatásunkat az utcai helyszíneken, illetve az Orczy Klub közösségi terében.
A 146 főből új kliensként 109 főt regisztráltunk.
Kliens szám/kontaktszám

A nemek arányát illetően a 146 fő kliensből 79 férfi, 67 nő klienssel vettük fel a kapcsolatot.
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Nemek aránya (fő)
Életkori megoszlást tekintve a kliensek életkorát beazonosítva, általában 24 év felettiek az ellátottjaink.
Életkori megoszlás 2014. évben

Addikció szempontjából a kliensek nemenkénti (férfi – nő) csoportosítása a következő százalékos
adatokat mutatja: 50-51 %-a kábítószer fogyasztó és 1-6 %-a politoxikomán. Jellemző a kliensekre 28-33
%-ban az alkohol addikció, 10-16 %-a gyógyszerfüggő és játékszenvedélye a férfi kliensek 5 %-nak van.
A következő két ábra jól mutatja a férfi és nő kliensek addikcióinak %-os megoszlását.
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A szolgáltatások igénybevételének alkalmai.
A tavalyi évhez hasonlóan jellemzően az egyéb kategória jelenik meg, mely az általunk nyújtott
ártalomcsökkentő csomagot, valamint a Drop-Inban – nyártól a közösségi térben folyamatosan elérhető
folyadékpótlást (tea, limonádé) és élelmiszert (zsíros kenyér) jelenti. Emellett magas arányban jelenik
meg az információnyújtás, valamint a melegedő/pihenő funkció és a klubszerű foglalkozás.
Szolgáltatás igénybevétele/alkalom
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Utcai megkereső tevékenységet a következő 2 ellátási térkép szemlélteti.

II.1.3. Térítési díjak
A Fenntartó a szociális ellátások működtetéséhez a 2014. évi Költségvetési Törvény III. fejezete,
értelmében állami támogatást vesz igénybe.
2014. 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 9:00 – 11:00 órakor szupervízión veszünk részt, melyet Tenner Katalin szupervizor tart.
A szupervízión való részvétel kötelező a dolgozóknak, lelki egészségük megőrzése érdekében.
2014. évben több olyan szakmai helyzet adódott a munkánk során, mely kihatott mentális állapotunkra.
A szupervíziónak köszönhetően sikerült feldolgoznunk az elakadásokat.
II.1.5. Szakmai napok, képzések, konferenciák
Események:
- 2014. 01. 13-án együttműködési megállapodást kötöttünk a Fővárosi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat, Budapest, Alföldi úti Szakszolgálat Befogadó Otthonával.
- TÁMOP képzések – Molnár Anna és Szűcs Dorottya részt vett a ’„Tripla szaltó” Sokféle
rekreáció: bevezetés a szupervíziós, pszichodramatikus és művészetterápiás technikákba’ című
képzésen. Másik képzésen, melynek címe: „Határterületi problémák a pszichiátriai és
szenvedélybeteg ellátásban. Kettős diagnózis pszichiátriai zavarok és a szenvedélybetegség
kezelése” - Pócsi Adrienn, Molnár Anna és Szűcs Dorottya vett részt.
- Nyílt napok – Tervünket megvalósítva havonta egy alkalommal nyílt napot tartottunk különböző
szervezetek részére. Célunk az volt, hogy minél többen tudjanak munkánkról, illetve minél
többen együttműködjenek velünk.
- Meghívást kaptunk a „MÁS-NAP” című nyílt napra, a Petőfi Sándor Gimnáziumba.
„Függőségről másképp” címmel workshopot tartottunk a 17-18 éves diákoknak.
- 2014. 03. 13. NGO kerekasztal – Belügyminisztérium. Pócsi Adrienn, intézményvezető a
Belügyminisztérium NGO Kerekasztal megbeszélésén vett részt a Félúton Alapítvány
Fenntartójával, Kovács Csabával és a szakmai igazgatóval, Komán Gabriellával.
- 2014. 03. 27-28. - „Új szerek – Új (kliens) utak?” című Addiktológiai Konferencián Mészáros
László és Tóth Dániel képviselte az Alapítványunkat.
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2014. 04. 03. – Elsősegély oktatást tartott számunkra Dr. Szabó Eszter, foglalkozás egészségügyi
szakorvos a Félút Centrumban.
2014. 04. 10-től 5 egymást követő alkalommal, csütörtökön Dr. Szentesi Péter pszichiáter,
addiktológus interaktív előadást tartott számunkra a szenvedélybetegekkel és pszichiátriai
betegekkel végzett esetekről és terápiáról, az önsegítő csoportok működéséről, a Minnesotaprogramról illetve a dolgozók esetmegbeszélésében nyújtott segítséget.
2014. 04. 18-tól a Nyírő Gyula Kórház Osztályvezető főorvosa, Dr. Petke Zsolt PhD. kéthetente,
pénteki napokon 11:00 – 13:00 óráig rendelt intézményünkben. Rendelését 2015-ben is folytatja.
2014. 04. 22-től, 4 alkalommal, kéthetente keddi napokon 9:00 – 11:00 óráig Wirth Judit, a
NANE Egyesület tanácsadója tartott számunkra előadást a bántalmazásról esetek ismertetésén
keresztül, az ide kapcsolódó jogszabályokról, illetve a hatósági intézkedésekről.
2014. május hónaptól Hepke Bori, kommunikációs munkatárs segíti munkánkat. Alapítványunk
honlapján és az Orczy Klub facebook felületén friss információkkal, eseményekkel,
programokkal, a dolgozókkal és kliensekkel készített interjúkkal és szakmai tájékoztatókkal ad
rendszeresen híreket az érdeklődők számára. Továbbá a szórólapok és az alapítvány
kiadványainak szakmai összeállítását készíti elő.
2014. 05. 05-én – Együttműködési szerződést kötöttünk az SZKTT ESZI Dr. Farkasinszky
Terézia Ifjúsági Drog Centrummal.
2014. 05. 09-én - Együttműködési szerződésünket bővítettük a Nyírő Gyula Kórház Országos
Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Addiktológiai osztályával, szenvedélybetegek elő- és
utógondozása céljából.
2014. 05. 12-én részt vettünk az V. kerületi Általános iskola nyílt napján. Molnár Anna és
Mészáros László tartott workshopot a szerhasználatról és veszélyeiről 7. és 8. osztályos
tanulóknak.
2014. 05. 13-án, 16 órától intézményünk biztosított helyet az éves Alapítványi Közgyűlésnek.
Közösségi tér kialakítása történt a nyár elején. A Drop-In és az ügyeleti szoba felújításával egy
tágasabb, színesebb, barátságosabb közösségi teret alakítottunk ki.
Tárgyi fejlesztések történtek az év folyamán 6 db számítógéppel (így a kliensek 2 számítógépet
használhatnak) és 1 db lézernyomtatóval bővült a számítógép-állományunk. 1 db tálalószekrényt,
1 db kétajtós szekrényt, 1 db szétnyitható tárgyalóasztalt, 1 db dohányzóasztalt és 1 db
csocsóasztalt vásároltunk.
2014. 05. 28-án saját logóval és elérhetőséggel ellátott egészségügyi törlőkendőket rendeltünk,
ezzel bővítettük a klienseknek biztosított ártalomcsökkentő szereket.
A dolgozók kaptak: munkaruhát (3 db pólót), C vitamint és a fenntartó biztosította az influenza és
a Hepatitis B vírus elleni védőoltást.
2014. 06. 20-án és 08. 29-én, 2 alkalommal részt vettünk az SRS (Social Reporting Standard)
civil support/szervezetfejlesztő tréningen: Kovács Csaba fenntartó, Komán Gabriella szakmai
igazgató/intézményvezető, Barabás Mónika intézményvezető és Pócsi Adrienn intézményvezető.
A tréning megtartására az ASHOKA MAGYARORSZÁG biztosította a helyet.
2014. 07. 02-án részt vettünk a Szex munkások Érdekvédelmi Egyesülete által szervezett
konferencián – Komán Gabriella, Pócsi Adrienn, Szűcs Dorottya és Tóth Dániel.
2014. 09. 12. NGO kerekasztal – Belügyminisztérium. Pócsi Adrienn képviselte alapítványunkat.
Az év folyamán 6 fő, egyetemi hallgató töltötte nálunk a gyakorlati idejét és 4 fő, önkéntes
segítette munkánkat.
2014. 10. 09. – Az éves kötelező munkavédelmi oktatást tartott számunkra Pálfi Péter
munkavédelmi szakelőadó a Félút Centrumban.
2014. 10. 16-tól 5 egymást követő csütörtökön Dr. Szentesi Péter pszichiáter, addiktológus
interaktív előadást tartott számunkra a szenvedélybetegekkel és pszichiátriai betegekkel végzett
esetekről és terápiáról, az önsegítő csoportok működéséről, a Minnesota-programról illetve a
dolgozók esetmegbeszélésében nyújtott segítséget.
Dr. Szentesi Péter pszichiáter, addiktológus októbertől minden hónap utolsó hétfőjén
esetmegbeszélést tartott intézményünkben és munkáját 2015-ben is folytatja.
2014. 12. 12-én évzáró ünnepséget tartottunk a Vakvarjú étteremben. Az ünnepségen a
fenntartónk, Kovács Csaba jutalommal köszönte meg az éves munkánkat. A vacsora előtt Pély
Barna adott hangulatos koncertet.
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II.1.6. Ellenőrzések
-

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

A hatósági ellenőrzés gördülékenyen lezajlott, hiányosságot nem tártak fel. Szakmai munkánk magas
színvonalát példaértékűnek találták.

II.2. Egyéb szakmai munka
II.2.1. Egyéb programok – közösségi és szabadidős tevékenység
2014. évben az új szakmai koncepciónak köszönhetően nagyobb hangsúlyt fektettünk a
csoportfoglalkozásokra, 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-, meleg étel osztásáról és állásbörzékről tájékoztattuk a klienseket. Az álláskeresés
támogatásaként, klienseinknek lehetősége volt internet és számítógép használatra, valamint szociális,lakhatási,- és álláskeresési ügyekben telefonálásra is. Mindebben szükség esetén segítséget is nyújtottak
munkatársaink (pl.: önéletrajzírás, e-mail cím létrehozása, 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.
Az év közepén történt felújítási munkálatok során kialakítottuk a közösségi teret. Ezzel egy
időben elkezdődhetett a terápiás közösség kialakítása. A terápiás közösség megteremtésére a Közösségi
Tér ad lehetőséget, amelyben közösségi szociális munka módszerével, az önsegítő csoportok szintén
hatékony módszerével alakítjuk ki a terápiás közösséget. A szenvedélybetegek leghatékonyabb kezelése
a közösségi és csoportos módszertan alkalmazása. Ezért tartjuk nagyon fontosnak a Közösségi Tér
létrejöttét és azt a lehetőséget, hogy a még kevésbé motivált klienseink együtt lehetnek a már józanodás
útjára lépett kliensekkel, így a mentorálás és szponzorálás, valamint pozitív mintakövetés lehetőségét
adja meg az alacsonyküszöbű ellátottak számára.
II.2.2. Megkereső tevékenységek, együttműködések
Az intézmény működésének kezdeti időszakától folyamatos jelen vagyunk a különböző
egészségügyi és szociális intézményekben. Célunk a szervezetek és a szenvedélybetegek tájékoztatása
szolgáltatásainkról, a nyújtandó és végzett tevékenységeinkről.
Az év során további intézményekkel, szervezetekkel vettük fel a kapcsolatot, melynek
eredményeképpen együttműködési megállapodásokat kötöttünk.
Új együttműködő szervezeteink:
-

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Budapest, Alföldi úti Szakszolgálat Befogadó Otthona.
SZKTT ESZI Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drog Centrum.
Bővítette együttműködést hoztunk létre a Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és
Addiktológiai Intézet, Addiktológiai osztályával, szenvedélybetegek elő- és utógondozása
céljából.
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2014. évben heti rendszerességgel tartottunk csoportokat („Mindent a függőségről” és az „Adaptációs”
c.) a Nyírő Gyula Kórház Addiktológiai Osztályának és a Merényi Gusztáv Kórház Addiktológiai és
Pszichiátriai Rehabilitációs Osztályának betegei részére.
II.2.3. Pályázatok
Folyamatában működő pályázatunk: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal – Szenvedélybetegek
Alacsonyküszöbű ellátásának befogadása, működésének biztosítása 2012-2014-ig tartó időszakra,
ami 2015. december 31-ig meg lett hosszabbítva.
A 2014-ben elnyert és működtetett pályázatok:
- KAB-FF-14-14-908 - 2014. 04. 01 – 2014. 12. 31. Betegségtudat csoport
- KAB-ME-14-C-15019 - 2014. 04. 01 - 2015. 03. 31. Terápiás csoport, Hétköznapokat segítő
csoport, Hozzátartozói csoport, Párkapcsolati workshop
- KAB-ME-14-B-15018 - 2014. 04. 01 – 2015. 03. 31. Színház tréning, Motivációs csoport

III. ZÁRÁS
III.1. 2014. év értékelése
2014. évben számos olyan esemény történt, mely az aktív munkánknak is köszönhető.
Korábbi évhez hasonlóan sokat köszönhetünk Kovács Csaba, a Félúton Alapítvány Fenntartójának és
Komán Gabriella, Szakmai igazgató támogató munkájának. Együttműködésükkel segítették az Orczy
Klub szakmai működését.
2013. évben elindult pozitív irányú változások folytatódtak 2014. évben is az Orczy Klubban. A szakmai
team egységét megtartottuk, fluktuáció nem jellemezte ezt az évet. A kliensek rendszeresen felkeresték
klubunkat és azok foglalkozásait. Olyan visszajelzéseket kaptunk tőlük, hogy szívesen járnak a klubba, a
közösségi térbe, 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, kifejezetten a Nyírő Gyula Kórház
Addiktológiai Osztályával újabb, módosított együttműködéssel nagy lépést tettünk a kliensek elő- és
utógondozása területén.
A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal kötött együttműködéssel a 16-18 éves lányok gondozását
kezdtük meg, heti rendszerességgel „Motivációs” csoportot tartunk számukra. Alacsonyküszöbű
ellátásunk kiemelkedő fontossággal bír a fiatal lányok életében, továbbá a prostituált nőkkel való utcai
munkánk is jelentősen felerősödött.
A sikeres évnek köszönhetően a Félúton Alapítvány Fenntartója 2014-ben is gondoskodott a dolgozók
juttatásáról, 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 Sodexo Kultúra utalványt. A
havi kötelező munkabéren kívül december hónapban minden főállású dolgozó egyszeri pénzjutalomban
részesült.
III.2. 2015. évi tervek
További terveink a 2015. évre:
- További nyílt napok szervezése
- Együttműködések bővítése más szervezetekkel
- Terápiás közösség kialakításának megvalósítása
- Pályázat figyelés. Pályázatírás a szakmai programok és közösségi tér fejlesztése és a
dolgozók bérkiegészítésére.
Szakmai munka 2014-ben az Alapítványnál
I. Az Alapítvány 2014 évben végzett munkájához kapcsolódó ellenőrzési események.
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A 2014-es évben, december 31-ig MÁK, NRSZH SZGYF, Kormányhivatal, illetve ÁNTSZ hatósági
ellenőrzés nem volt.
A vonatkozó jogszabályok alapján 2015 évben február és március hónapban zajlott le a 2013-2014-évek
teljes körű szakmai és pénzügyi ellenőrzése, a MÁK, az NRSZH és a Kormányhivatal és az ÁNTSZ
részéről.
A 2014. év jelentősebb szakmai fejlesztései
Orczy Klub szakmai fejlesztése
Az Orczy Klub személyi összetételének 2013-ban történt teljes kicserélődése magával hozta az új stáb
tagok belső képzésének szükségességét, a beilleszkedésük támogatását, továbbá az új szakmai irány
beindítását és működtetését.
A vezetés az elmúlt évek szakmai tapasztalata alapján számolt azzal is, hogy a dolgozói kilépések
folytán igen nagymértékű lesz a kliensszám csökkenés 2013 év végére. Ezért újjá kellett szervezni a
szakmai munkát, a nagyobb számú kliens elérés érdekében. 2014 év elejétől egy jól behatárolható és
vizsgálható szakmai terv (koncepció) került megvalósításra és működtetésre, amely két szakmai területet
hangolt össze (eü. - szociális), az ellátandó kliensszám növelése céljából. 2014. március végétől a jól
felépített tervezés eredményes lett és a jelen időszakban az év eleji 91 főről, mára átlagosan 150 fő
között mozog stabilan az Orczy Klub kliensszáma. A szakmai fejlesztés egyik fő iránya lett, hogy
rendszeresen nyílt napokat tartottunk a különböző kapcsolódó szakmai szervezetek, hivatalok,
önkormányzatok részére. Növeltük az ADTK-ban dolgozó szakorvosok létszámát két pszichiáter
szakorvos (dr Szentesi Péter, dr Petke Zsolt) bevonásával, illetve öt szociális és egészségügyi
intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást. A szakmai együttműködés lényege, az Orczy
Klub nappali intézménye, elő- és utógondozó központként működik, a Nyírő Gyula Kórház
Addiktológiai Osztályával és további négy vidéki drog-rehabilitációs intézettel. Ezzel biztosítani tudjuk,
hogy a függőségek adott pillanatában be tudunk avatkozni és csökkenteni tudjuk a függőségre jellemző
nagymértékű lemorzsolódást, továbbá támogató hátteret biztosítunk a drog-rehabról kikerült kliensek
visszailleszkedésében, megtapadásában. A megtapadást erősíti, hogy számos új típusú csoportos
foglalkozást és workshopot indítottunk be a szakmai programfejlesztés keretében.
További fejlesztések:
1. Jelenleg utolsó fázisában tart az Orczy Klub teljes körű fűtéskarbantartása, melyhez az új kazánt
(730.000.- Ft) az alacsonyküszöbű szolgáltatás pályázati felhalmozásából határoltuk el.
2. Intézményeinket 2014. évben folyamatosan karbantartottuk (festés, mázolás, víz, gáz, villany- és
fűtés), melyhez nagy segítséget kaptunk a TÁMOP 1.1.1. elnyert pályázata (MMK) révén, illetve
Rácz Zoltán víz-gázszerelő folyamatos rendelkezésre állásával.
3. Szintén 2014. évben az Orczy Klub épület belső karbantartása (500.000.- Ft) során megszépült a
kliensek szakmai munkájához szorosan kapcsolódó Közösségi tér, ahol egy új asztali foci is segíti
a szabadidő hasznos eltöltését.
4. Az alacsonyküszöbű szolgáltatásunkat is fejlesztettük, ahol az utcán dolgozó kollégák világító
mellényt és karszalagot kaptak a személyes biztonságuk fokozása érdekében, illetve az utcán
ellátandó kliensek eü. csomagját, kiegészítettük un. Intim törlőkendővel, amely a visszajelzések
mentén nagyon nagy segítséget jelent a potenciális klienseknek.
5. Az Orczy Klub minőségi szakmai programját tovább erősítette a működési köréhez kapcsolódó
elnyert három KAB-os pályázat (2.3 millió Ft), amely segíti a kórházi csoportos munkánkat, az új
típusú terápiás foglalkozások megtartását, (zene, színház), illetve a GYIVI-ben tartózkodó
kallódó fiatalok támogatását, segítését.
A pályázatok 2015. március 31-vel lezárultak és elszámolásra kerültek.
II. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megkötött Ellátási szerződés ismertetése
2013. január 1-től érvénybe lépett az a Kormány rendelet, melyben a bennlakásos intézmények
fenntartója a magyar állam, illetve a bennlakásos intézmények működtetési kötelezettsége kikerült az
önkormányzati kötelező feladatellátás alól, így a továbbiakban a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság (SZGYF) a kötelezett az állami feladat ellátására, szervezésére. E rendelet értelmében az
átmeneti ellátásainkhoz kapcsolódó önkormányzati ellátási szerződéseket az érintett önkormányzatok
(Képviselő-testület) sorra mondták (II., XII., XVII.) fel. Ezért hivatalosan az Alapítvány megkereste az
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SZGYF-et (2013. 01. 18.), ellátási szerződés megkötése céljából. Örömmel került tájékoztatásra, hogy
2014. 10. 15-vel megkötésre került az SZGYF-el, egy határozott idejű Ellátási szerződés (2014.01.01 2014.12.31), összesen 17 550 000.- Ft értékben, melyet munkabérekre és dologi kiadásokra lehet
felhasználni.
III. Új ellátási forma, az un. „Támogatott lakhatás” bevezetését akadályozó tényezők bemutatása
A 2014 év folyamán is rendszeresen napirenden volt, a szakmai megbeszéléseken a Támogatott lakhatás
beindítása Alapítványunknál, elsősorban a pszichiátriai betegek szociális ellátása területén.
Igen fontos lenne azon klienseink tovább lépése érdekében, akik mentális állapotukat tekintve
alkalmasak lennének egy lazább környezetben, a támogatói háttér biztonságával a kiegyensúlyozott
állapotuk megtartásával intézményen kívüli környezetben élni. Sajnos a vonatkozó jogszabályok,
felvételi követelmények (pl.: NRSZH), illetve a biztonságos pénzügyi fenntarthatóság számos magas
kockázati eleme nem teszi lehetővé a stabil intézményi működtetést, nem is beszélve, hogy az első,
egyszeri beruházásra Alapítványunknak jelenleg nincs pénzügyi fedezete.
Természetesen, folyamatosan vizsgáljuk a kérdést a jogszabályi változások függvényében.
IV. 2014 évben a Munkavállalóknak nyújtott támogatásokról
Idén is megvizsgálásra került, a dolgozók anyagi elismerése, év végi jutalom és cafetéria tekintetében.
Titkár úr tájékoztatta a Kuratórium tagjait, hogy idén már 3 alkalommal került sor jutalom kiosztásra a
munkavállalók részére. Az SZGYF-el kötött szerződés, továbbá az éves gazdálkodás lehetővé teszi, hogy
a dolgozók várhatóan karácsonyra (novemberi havi bérrel) és továbbá a decemberi bérrel együtt,
nagyobb összegű jutalomban (átlagosan bruttó 200.000.- Ft/fő) részesülhessenek. E mellett minden
dolgozó a jogszabály alapján teljes mértékű Erzsébet utalványban (96.000.- Ft/fő/év) és Kultúra
utalványban (50.000.- Ft/fő/év) részesül átlagosan. A Kuratórium titkára e témakörben tájékoztatta a
tagokat, hogy idén is kiemelt szempont volt, a dolgozók és munkavállalók lelki és testi egészségi
állapotának figyelemmel kisérése, a megfelelő egészség állapot megtartása érdekében a folyamatos és
magas szintű szűrése és ellátása. Alapítványunk a dolgozók részére megszervezte és biztosította a
különböző védőoltásokat, egyéni, fertőtlenítő eszközöket, szereket. A dolgozók a megfelelő mentális
állapotuk megtartása érdekében rendszeresen (2 hetenként) külső szakember által végzett szupervízión
vesznek részt. Idén is minden dolgozó kapott munkaruhát (pólót) az Alapítvány lógójával ellátva.
Mindazon dolgozók, akiknek munkavégzéséhez szükséges a BKK bérlet, azok minden hónapban
megkapták. A 2014 évben 2 x 5 alkalmas képzésen (Dr. Szentesi Péter) vettek részt a dolgozók
csütörtöki napokon, amely képzés valós esetek feldolgozásával zajlottak.
További segítséget jelentett a dolgozók részére, hogy az Állam a szociális területen dolgozók részére, un.
„Ágazati Bérpótlék támogatást” nyújtott (2014. 01. 01 – 2014. 11. 30.) a közalkalmazotti besorolás
alapul vételével.
Önkéntes munka az Alapítványnál
A Félúton Alapítványnál 2014. évben is a közhasznú feladatok hatékony végzése céljából 15 fő önkéntes
dolgozott, összesen 1839 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
segítő szabadidős tevékenységek közös végzése. Az önkéntesek a munkavégzés során eltöltött időben
étkezési ellátásban részesültek, mely étkezési utalvány formájában lett teljesítve. Ennek összege 2014.
évben 1.159.500.- Ft.

Adomány
Adományozási szerződést kötöttünk 2014. május 29-én a Returpack Kft-vel, amely gazdasági szervezet
egyetértett szakmai céljainkkal és a végzett munkánkkal és általuk felajánlott összeggel támogatták
Alapítványunkat.
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2015. évi szakmai tervek az Alapítványnál
2015. év Szakmai irányai
1. 2015-ös év elejétől, egy újfajta megoldásközpontú un. OH kártyát (segítségével fejleszthető a
kommunikáció, a kreativitás és az önérzékelés; (http://www.oh-kartya.hu) vezetünk be
intézményeinkben a klienseink részére. Az OH kártya játékos formában hozza közelebb az
egyéni lehetőségek feltérképezését, illetve azok megoldási lehetőségeit. A kártyákkal történő
munkavégzést megelőzte egy 3+2 napos képzés, melyet az elsajátító dolgozók részben
munkaidőben, részben szabadidejükben vettek részt.
2. 2015. évben fontosnak ítéljük szakmailag, hogy az Orczy Klub-an gondozott kliensek
számára az addiktológiai vonatkozású terápiás elemeket magukba foglaló csoportos és
egyéni foglalkozások mellett, olyan speciális képzéssorozatban (6 témakört magába foglaló)
is részt vehessenek, amely nagymértékben segíti a józanódásuk mellett a munkavilágába
történő vissza integrálódásukat, növelve az egyéni munkavállalásuk esélyüket.
3. 2015. év második félévére tervezzük, hogy az igen felgyorsult és állandóan változó szakmai
és gazdálkodási feladatok megfelelő szinten tartása és biztosítása céljából kidolgozzuk,
illetve kidolgoztatjuk, - Alapítványunk szakmai és gazdálkodását támogató
„Minőségirányítási rendszert”.
4. A 2015 év egyik legfontosabb feladata, hogy az elért magas szakmai színvonalat
megőrizzük, illetve tovább erősítsük és a lehetőségek függvényében beindítsuk a Támogatott
lakhatást.
5. Fontos feladat, hogy az SZGYF-el 2015. évre is szeretnénk az Ellátási szerződés megkötését
az átmeneti ellátásokra vonatkoztatva és egyben megtartani a nappali és közösségi
ellátásainkhoz kapcsolódó Önkormányzati (VIII., XIII., XVII., XV.) ellátási szerződéseket.
6. 2014. utolsó negyedévében Hepke Bori kommunikációs munkatársunk el kezdte összeállítani
a „TERÁPIUM” című, Alapítványunk szakmai munkáját bemutató kiadványt, amelyben
négy kliens esetet dolgozzunk fel az intézmények életéből, bemutatva az egyes intézmények
munkáját az irányító vezetők interjús beszélgetése alapján.
Önálló kiadványként szeretnénk 2015-ben megjelentetni, a nemzetközi standardokon alapuló
SRS jelentést, amely bemutatja a Félúton Alapítvány céljait, feladatait, struktúráját, elért
szakmai eredményeit és az utolsó 3 év gazdálkodási és pénzügyi eredményét, a
közhasznúsági jelentések számai alapján. Az SRS jelentés egy nemzetközileg is elfogadott
civilszervezeti átvilágítási formát jelent.
Összefoglaló
A Félúton Alapítvány 2014. évben is a gazdasági helyzet állapotához igazodva, pénzügyi
fegyelem mentén teljesítette az Alapítvány Alapító Okiratában szereplő közhasznú- és közcélú feladatait.
A Félúton Alapítvány 2014. évi pénzügyi elszámolását a 2014. évi Közhasznúsági jelentés és kötelező
mellékletei mutatják be (OBH-nak 2015. május 30-ig kell beküldeni).
A 2014. évi szakmai beszámolót egységes szerkezetbe foglalta és jóváhagyta:
Budapest, 2015. április 24.

Kovács Csaba
Fenntartó
Kuratórium titkára
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