
 Elıterjesztés 11. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2014. február 27-i rendkívüli ülésére 

 
 
 
 
Tárgy:  RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2013. évrıl  

 szóló szakmai beszámolójának elfogadása 
  
 
               
Az elıterjesztést készítette:                     Nagy Judit  
       intézményi referens 

     
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:           -- 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska 
   aljegyzı 
          
                                                                                     
 
         
                    
 
       dr. Balogh László sk. 
        jegyzı    
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 2

 
Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
2014. február 27-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:  RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2013. évrıl  

szóló szakmai beszámolójának elfogadása 
 

Iktatószám: I/517/8/2014. 
 
 
 Tisztelt Képviselı-testület!  
 
 
 A RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) Önkormányzatunkkal 
kötött feladat-ellátási szerzıdés alapján évek óta végzi településünkön a pszichiátriai betegek, illetve 
szenvedélybetegek nappali, a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi, valamint a 
szenvedélybetegek alacsonyküszöbő közösségi ellátását. A feladat-ellátási szerzıdés alapján a 
Szolgálat 2014. január 31. napjáig köteles a 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig tartó 
idıszakra vonatkozóan a feladat-ellátáshoz kapcsolódó szakmai tevékenységérıl és a támogatás 
felhasználásáról írásban beszámolni. A beszámoló elkészítésének alapjául a 2013. február 21-én és 
2013. szeptember 13-án aláírt szerzıdések szolgálnak. Ennek megfelelın Molnár Ferenc 
intézményvezetı a szakmai beszámolót elkészítette, mely az elıterjesztés melléklete. A beszámoló 
alapján megállapítható, hogy a Szolgálat ellátási területe kiterjedt. A feladatokat széleskörő szakmai 
ismertekkel rendelkezı felkészült munkatársak látják el. A beszámoló részletesen kitér a szerteágazó 
tevékenységek bemutatására. Lajosmizsén az Egészségház épületében a Szolgálat részére keddenként 
9,30-12,30 óráig az intézmény ügyeleti helyiséget biztosít, a Szolgálat munkatársai idıpont egyeztetés 
alapján az ügyeleti idıtıl függetlenül biztosítják az ügyfelek ellátását. 
 

Tájékoztatom T. Képviselı-társaimat, hogy 2014. évre vonatkozóan a pszichiátriai betegek, 
illetve szenvedélybetegek nappali ellátására, és határozatlan idıre a pszichiátriai betegek és 
szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbő közösségi 
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerzıdések a Képviselı-testület 2013. decemberi döntésének 
megfelelıen 2014. január 14. napján aláírásra kerültek. 
 

Fentiek alapján kérem T. Képviselı-testületet a szakmai beszámoló megvitatására és annak 
elfogadására. 

Határozat-tervezet 
 
……../2014. (…….) ÖH 
RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2013. évrıl  
szóló szakmai beszámolójának elfogadása 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 
2013. évrıl szóló szakmai beszámolójának elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. február 27. 
 
Lajosmizse, 2014. február 20. 
        Basky András sk. 
        polgármester 
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Intézményi adatok 

A TÁMOGATOTT FENNTARTÓ NEVE, CÍME: 
Fıplébániai Karitász Alapítvány, 6000 Kecskemét, Plébánia köz 1. 
 
BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS KELTE, SZÁMA: 
2000. május 8., Pk. 61009/2000. 
 
AZ ALAPÍTVÁNY KIEMELKED İEN KÖZHASZNÚ CÉLKITŐZÉSE: 

a) "A mőködési területén lévı Önkormányzatokkal és a Magyar Karitásszal, mint a 
Magyar Katolikus Egyház önálló jogi személyiséggel rendelkezı országos szervezetével 
szorosan együttmőködve, szenvedélybeteg-segítı szolgálatot mőködtet Rév 
Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat néven." 
b) Kiemelkedıen közhasznú tevékenysége: szociális tevékenység. (Alapító Okirat) 

Az alapítvány kiemelten közhasznú tevékenységét a Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 
szociális alapellátási intézmény fenntartásával látja el. 
 
AZ INTÉZMÉNY NEVE:  
Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 
 
SZÉKHELYE: 
6000 Kecskemét, Fecske u. 20. 
Tel./fax: 76/415-466; 30/289-5127 
E-mail: revkmet@t-online.hu Honlap: www.revkecskemet.hu 
 
 
ÁGAZATI AZONOSÍTÓ: S0062220 
 
AZ INTÉZMÉNY SZOCIÁLIS TÖRVÉNY SZERINTI BESOROLÁSA: 

1. Szenvedélybetegek közösségi ellátása (1993. III. tv. 65/A. §.) 
2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása – alacsony küszöbő ellátás (u.a.) 
3. Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali intézménye (1993. III. tv. 65/F. §.) 
4. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása (1993. III. 65/A. §.) 

 
EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

1. Megelızı-felvilágosító szolgáltatás (a 42/2008. [XI. 14.] EüM-SzMM együttes 
rendeletben szabályozott ún. „elterelés”) 

2. Drogprevenciós tevékenység 
3. Kortárs-segítı képzés 
4. Kortársképzés 
5. Ártalomcsökkentı tevékenység (tőcsere szolgáltatás) 
6. Megkeresı tevékenység és utcai szociális munka 
7. Ingyenes és anonim Hepatitis és HIV szőrés 

 
ELLÁTÁSI TERÜLET: Kecskemét, Ágasegyháza, Ballószög, Felsılajos, Fülöpháza, Helvécia, 
Jakabszállás, Kerekegyháza, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Lakitelek, Nyárlırinc, 
Orgovány, Szentkirály, Tiszakécske, Tiszaug, Városföld közigazgatási területe. A megkeresı 
tevékenység, alacsony küszöbő ellátás, iskolai és iskolán kívüli drogprevenciós tevékenység, 
az oktatás és akkreditált, pontszerzı (ingyenes) képzések kiterjednek Bács-Kiskun megye 
egész területére.  
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MŐKÖDÉSI ENGEDÉLY SZÁMA: BKC/001/442-3/2013 
KIÁLLÍTÓJA : Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

A Fıplébániai Karitász Alapítvány Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálata integrált szociális 
alapszolgáltató intézmény. 

Személyi feltételek 

a./ Munkaviszonyban foglalkoztatott munkatársak 
1. Integrált intézmény vezetıje: szociális munkás, tanár, teológus 
 
2. Nappali intézmény: 
 a) Terápiás munkatárs: szociális munkás 
 b) Terápiás munkatárs: óvodapedagógus 
 
3. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása: 
 a) Közösségi koordinátor: szociális munkás (heti 4 óra munkaidıben) 
 b) Közösségi gondozó: szociális munkás 
 c) Közösségi gondozó: pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló 
  
4. Szenvedélybetegek közösségi ellátása: 
 a) Közösségi koordinátor: szociális munkás (heti 4 óra munkaidıben) 
 b) Közösségi gondozó: szociális munkás 
 c) Közösségi gondozó: addiktológiai konzultáns, pedagógus, pszichiátriai szakápoló 
   
5. Szenvedélybetegek alacsony küszöbő közösségi ellátása: 
 a) Közösségi koordinátor: szociális munkás 
 b) Konzultáns: szociálpedagógus (március 5-étıl pszichológus) 
 c) Segítı: szociális munkás 
 d) Segítı: pedagógus  
 e) Segítı: szociális gondozó és ápoló 
 f) Segítı: pedagógus, ifjúságsegítı 
  
 
b./ Megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak 

1. Orvos konzultáns: pszichiáter, addiktológus szakorvos 
2. Klinikai szakpszichológus: klinikai és addiktológiai szakpszichológus 
3. Szupervízor: diplomás szupervízor 
 
 
Az intézményben foglalkoztatott munkatársak szakképzettsége és a szakmai létszám egész 
évben megfelelt az 1/2000. SzCsM rendelet 2. és 3. számú Mellékletében foglaltaknak. 
Szakképzett munkatársak aránya: 100 %. 

 

Tárgyi feltételek 

A Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat a Kecskemét Megyei Jogú Város által 
rendelkezésére bocsátott épületben alakította ki az intézményt, ahol a kliensek ellátás zajlik. 
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A különbözı helyiségek kialakítása a többféle funkció megfelelı ellátására alkalmas. Így a 
többfunkciós csoportszoba és a klubszoba mind a csoportos tevékenységek, mind az egyéni 
konzultációk számára megfelelı hely. A pihenı szoba, a mosókonyha, zuhanyzó, ill. az elıtér, 
váró pedig a nappali és az alacsonyküszöbő ellátásban résztvevık ellátásához szükséges 
feltételeket biztosítja. A dolgozók számára kialakított helység az adminisztrációs munkára ad 
lehetıséget, és az iratok megfelelı tárolását teszi lehetıvé. Az udvarban elhelyezkedı raktár 
részben az adományok tárolására is szolgál. Az épület akadálymentesített, ebben az évben 
tisztasági festése ismételten megtörtént.   
A nappali ellátáshoz szükséges tárgyi eszközök (sportszerek, játékok, audio-video stb., könyv, 
újság) is a kliensek rendelkezésére álltak. 
Az alapítvány három Opel Astra személygépkocsit mőködtet. 
Kecskemét M. J. V. Önkormányzata a 154//2012 (V. 31.) számú Határozatával az Alapítvány 
rendelkezésére bocsátott a Fecske u. 20. sz. alatti ingatlanában összesen 291 négyzetméteres 
ingatlanrészt a Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat mőködtetésére.  
 
„A” Épület: 
 

 

 

 

 

 
 
 
„B” Épület 
 

 

 

 

 

 

 
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK 
 
A Rév tiszta profilú integrált intézmény (szociális alapellátási feladatok integrálásával). Az 
integrált intézményben az ellátási formát az ellátottak ellátási szükségletei határozzák meg, a 
szükségletek változásával átjárás lehetséges az egyes ellátások között. A motiválatlan 
szenvedélybetegekkel való foglalkozás gyakran az alacsony küszöbő ellátással kezdıdik, 
majd a közösségi ellátással folytatódik és a nappali intézményben fejezıdik be. A folyamat 
másik irányban megvalósulhat akkor, ha pl. a nappali intézmény ellátottja munkát kap, az 
ellátása a közösségi ellátás keretében folytatódik.  Az ellátási terület településein Kecskemét 
kivételével értelemszerően a közösségi ellátást részesítjük elınyben, mivel az ellátottak 
nehezebben változtatnak helyet, mint a szolgáltató. Különösen a szenvedélybeteg ellátásra 
érvényes, hogy a segítı kontaktok száma többszöröse is lehet az érvényes megállapodások 
számának, illetve alacsony küszöbő ellátásban az ellátott lakóhelye indifferens. Az alacsony 
küszöbő ellátás megkeresı tevékenysége az ellátási terület minden településére eljut, az egyes 
települések ellátottainak száma elsısorban az ellátásba vételi kérelmek számától függ. A Rév 

Funkció Alapterület (nm) 
Többfunkciós csoportszoba 52 
Dolgozói iroda 30 
Pihenı szoba (a nappali intézményben 
szükséges) 

17 

Révbe Értek Klub-szoba 19 
Mosókonyha, zuhanyzó 6 
Személyzeti, férfi, nıi WC, pissoire 10 
Elıtér, váró, folyosó 39 

Funkció Alapterület (nm) 
Kiscsoportos terápiás szoba 22 
Terápiás szoba 17 
Iroda 22 
Iroda 14 
Kiszolgálóhelyiségek 27 
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az ellátási igény növekedésével párhuzamosan folyamatosan növelte finanszírozott 
kapacitását. Ennek ellenére a pszichiátriai közösségi ellátásban kénytelenek voltunk várólistát 
is bevezetni. A szenvedélybetegek közösségi ellátásában nincs várólista, az alacsony küszöbő 
ellátásban pedig az ellátást kapacitáshiány miatt nem lehet megtagadni. 

 

I. Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali intézménye 

Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátására ellátási szerzıdést kötött 
Kecskemét M. J. Város, Lajosmizse és Tiszakécske önkormányzata. 
Nappali ellátást nyújtó intézményünkben elsısorban a saját otthonukban élı pszichiátriai és  
szenvedélybetegek részére biztosítunk lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, melynek során 
módjuk van alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, valamint társas kapcsolatok 
fenntartására, közösségi, szabadidıs tevékenységek végzésére, pszicho-szociális tanácsadás 
igénybevételére. Az intézményben elsısorban azokat gondozzuk, akiket pszichiátriai és 
szenvedélybetegségük miatt - korábban fekvıbeteg-gyógyintézetben kezeltek, vagy 
rehabilitációs intézményben gondoztak, illetve azokat, akik a fentebb felsorolt intézményi 
kezelés megelızése miatt erre rászorulnak. 
Nappali ellátást nyújtó intézményünk szolgáltatásai különösen 

a) tisztálkodási lehetıség biztosítása, 
b) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való 

hozzájutás segítése, 
c) hivatalos ügyek intézésének segítése, 
d) munkavégzés lehetıségének szervezése, 
e) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, addiktológiai konzultáció, 
f) egyéni és csoportos pszichoedukáció, 
g) szabadidıs programok szervezése, 
h) speciális önszervezıdı csoportok támogatása, mőködésének, szervezésének segítése. 

 

A nappali ellátásban a mőködési engedély által engedélyezett férıhelyszám: 40 fı. 
Ebbıl finanszírozott férıhely: 30. 

2013. január 1-jén 30 fı, december 31-én 39 fı megállapodással rendelkezı ellátottunk volt. 
 
Ebben az évben összesen 59 fı vette igénybe a nappali ellátás szolgáltatásait. Az év során 29 
esetben kötöttünk új megállapodást, valamint 20 ellátott gondozását szüntettük meg közös 
megegyezéssel. 

Az 59 fı ellátottból a pszichiátriai és szenvedélybetegek aránya éves szinten 51 –49 %, 3 fı 
esetében azonban mindkét betegség típus fennáll.  
Az ellátottak megoszlása lakóhely szerint 

 Kecskemét  Lajosmizse  Tiszakécske  Összesen 
Pszichiátriai 
beteg  

22 2 6 30 

Szenvedélybe
teg  

22 4 3 29 

Összesen 44 6 9 59 
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A nem kecskeméti ellátottaknak segítséget nyújtottunk az utazásuk megszervezésében, 
finanszírozásában, vagy saját gépjármőveinkkel biztosítottuk az intézménybe való 
bejutásukat. 
Pszichiátriai betegek 
2013-ban összesen 30 fı pszichiátriai beteget láttunk el a nappali ellátás keretében (20 nı, 10 
férfi). Diagnózisok tekintetében a túlnyomó részt depresszió, szorongás a leggyakoribb. Az 
igénybevett szolgáltatások jellemzıen: az egyéb szolgáltatásokat (mosás, fürdés) ritkán, 
gyakrabban vettek részt az ellátottak a szabadidıs csoportos foglalkozásokon (klubok), 
valamint az egyéni életviteli tanácsadáson, viselkedésterápiai foglakozásokon. 
Szenvedélybetegek 
2013-ban 29 fı szenvedélybeteget részesítettünk ellátásban (18 nı, 11 férfi). A 
szenvedélybetegeink körében az egyéni addiktológiai konzultációk hangsúlyos szerepet 
játszanak. A csoportos szabadidıs tevékenységekre rendkívül minimális az igény, viszont 
ebben az évben is egyre sikeresebben tudtuk klienseinket önsegítı csoportok irányába 
orientálni 
Korcsoportonkénti megoszlás 

Korcsoport 
(év) 

Pszichiátriai betegek 
Nı Férfi 

18 - 39 3 2 
40 - 59 12 5 
60 -64 2 1 
65 - 69 3 1 
70 - 74 0 1 
75 - 80 0 0 

 

Korcsoport 
(év) 

Szenvedélybetegek 
Nı Férfi  

18 - 39 8 0 
40 - 59 8 9 
60 -64 0 1 
65 - 69 1 1 
70 - 74 0 0 
75 - 80 1 0 

 

   

A finanszírozott létszám (30 fı) kihasználtsága 100 %, az engedélyezett létszám (40 fı) 
kihasználtsága szintén 100% volt 2013-ban. 

 

II. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 

A közösségi ellátásban célunk a pszichiátriai betegek lakókörnyezetükben történı gondozása, 
továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elısegítése. A gondozás és segítés arra irányul, hogy 
az egyének, a családok, a lakókörnyezet és különbözı csoportok, valamint a társadalom 
részérıl rendelkezésre álló lehetıségeket úgy mozgósítsuk, hogy a beteg magatartásában és 
helyzetében kedvezı változásokat érjünk el oly módon, hogy az ember saját normáin és 
céljain belül, valamint társadalmi lehetıségeit figyelembe véve megelégedéssel éljen, és lássa 
el családi és társadalmi feladatait. Ennek érdekében az ellátásban az alábbi szolgáltatásokat 
biztosítjuk:  

a.) Problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, 
a változtatásra motiváló tényezık feltárása, erısítése, a relapszus megelızése, 
problémaelemzés, problémamegoldás, krízisintervenció.  

b.) Készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az 
önellátásra való képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel 
kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendıirıl. 

c.) Pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidı szervezett 
eltöltésének segítése, szabadidıs- és, önsegítı csoportok, támogató hálózatok 
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szervezıdésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, 
gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, 
lakhatási lehetıségek igénybevételérıl. 

 
A gondozói munkában a legtöbb feladatot a nagyon alapos adminisztráció mellett a betegek 
otthonukban történı meglátogatása jelentette. A krónikus pszichiátriai betegek kompenzált 
állapotához elengedhetetlenül szükséges a kezelıorvossal való együttmőködés, a gyógyszerek 
rendszeres és megfelelı szedése. A gondozók így sokszor jeleztek a háziorvos, ill. pszichiáter 
felé, segítették eljutni a beteget a megfelelı ellátáshoz. A gondozók munkájának szintén 
jelentıs részét tette ki az életviteli készségek fejlesztése, a problémakezelés javítása, a társas 
kapcsolatok alakítása. 
Kerekegyháza, Lajosmizse és Tiszakécske települések ügyeleti helyiségeket biztosítanak a rév 
számár., hogy érdeklıdı ügyfeleinknek ne kelljen minden esetben Kecskemétre utazniuk. Az 
ügyeleti lehetıséget különösen Lajosmizse és Tiszakécske lakói vették igénybe. A települések 
elhelyezkedése, a közlekedés korlátozottsága miatt azonban az egyes településekrıl az 
ellátottak nem tudtak, és nem is akartak beutazni az ügyeleti helyre, az ı esetükben közösségi 
gondozóink szolgálatunk személygépkocsijával lakóhelyükön látogatta meg ıket. 
 
A finanszírozott éves átlagos kapacitás 2011-ben még 119 fı volt, ez 2012-tıl 40 fıre esett 
vissza.  
 
Az ellátottak életkor és nemek szerinti megoszlása 
 

Életkor és nemek szerinti megosztás 
 férfi nı 

18-39 éves 8 10 
40-59 éves 11 30 
60-64 éves 1 3 
65-69 éves 2 3 
70-74 éves 0 0 

75-79 0 0 
80-85 0 0 

Összesen: 22 46 
 

Ellátás megszőnésének száma és okai 
megszőnés oka fı 

közös megegyezés 15 
elköltözött 0 

pszichiátriai otthonba került 0 
idısek otthonába került 0 

elhunyt 0 
kapacitáscsökkentés miatt 0 

más ellátásba került 4 
összesen: 19 
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Az ellátottak betegségtípusonkénti megoszlása 

 

Ellátottak - 2013 Fı Nemenként 
Támogatásnál figyelembe vehetı   férfi nı 

F20.00: Szkizofrénia 15 9 6 
F20.30:     0 0 0 
F20.50:     4 2 2 
F20.60:     3 1 2 
F20.80:     3 2 1 
F20.90:  2 1 1 
F21.00: Szkizotypiás rendellenességek  0 0 0 
F21HO   3 1 2 
F22.00: Perzisztens delusionalis rendellenességek  1 0 1 
F22.80:  3 1 2 
F23.00:     0 0 0 
F23.10     0 0 0 
F23.30: Akut és átmeneti pszihotikus 

rendellenességek 
1 0 1 

F23.80:     1 0 1 
F.25.00 Szkizoaffektív zavar mániás típusa   1 1 0 
F25.10: Szkizoaffektív rendellenességek   3 0 3 
F25.20:     5 0 5 
F25.80:  0 0 0 
F31.30: Bipoláris affektív zavar    0 0 0 
F31.40     1 0 1 
F31.60:     1 1 0 
F31.70:     0 0 0 
F31.80     1 1 0 
F32.00:  2 1 1 
F32.10: Depressziós epizód    3 1 2 
F32.20:     0 0 0 
F 33.00     4 0 4 
F 33.10     6 0 6 
F33.20     1 0 1 
F 33.40     0 0 0 
F40.20 Fóbiás szorongásos rendellenességek 0 0 0 
F40.80:    0 0 0 
F41.00: Egyéb szorongásos rendellenességek   1 0 1 
F41.10:     3 0 3 
F41.20:     0 0 0 
F41.80:  0 0 0 
Összesen     68 22 46 
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Közösségi pszichiátriai ellátás rendezvényei 

rendezvény alkalom fı/átlag összes megjelenés 
Pszichiátriai betegek klubja 129 7,6 986 

Egyéb karitatív tevékenységek 
Gyógyszerek kiváltásában segítségnyújtás (Risperdal injekció, egyéb pszich. gyógyszerek) 
Összesen: 298 db. injekció kiváltása 89.400 Ft. értékben. 
Élelmiszer adomány, plébániai győjtésbıl, havi rendszerességgel  
Tüzelı segély: 9 fı 
Ruhaadományok biztosítása : folyamatosan, svédországi és helyi lakosság adományaiból 
Ingyenes jogsegély: 8 kliensünk vette igénybe 
Mikulás, karácsonyi és húsvéti ajándékok a kliensek és családtagjaik számára 
 
Esetmegbeszélés pszichiátriai gondozóval 8 esetben, krízisben lévı ellátottról; hivatásos 
gondnokokkal 8 esetben, közös kliensrıl; gyermekjóléti és családsegítı szolgálattal 5 közös 
kliensrıl történt.  
Az ellátottak lakóhely szerinti megoszlása 

Település Létszám 
Kecskemét 56 
Ágasegyháza 0 
Ballószög 0 
Felsılajos 0 
Fülöpháza 0 
Helvécia  0 
Jakabszállás 0 
Kerekegyháza 4 
Kunbaracs 0 
Ladánybene 0 
Lajosmizse 2 
Lakitelek  2 
Nyárlırinc 2 
Orgovány 0 
Szentkirály 0 
Tiszakécske 2 
Tiszaug 0 
Városföld 0 
Izsák 0 
Összesen 68 
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III. Szenvedélybetegek közösségi ellátása 

A közösségi ellátásban célunk azon szenvedélybetegek segítése, akik saját 
lakókörnyezetükben élnek, és megfelelı életvitelük fenntartásához segítséget igényelnek, ill. 
akik nem részesülnek bentlakásos ellátásban, orvosi vagy egyéb terápiás kezelésben, és önálló 
életvitelük fenntartásához segítségre van szükségük. A közösségi gondozás során a 
szenvedélybetegnek elsısorban saját lakókörnyezetében nyújtunk komplex segítséget. A 
gondozás és segítés arra irányul, hogy az egyének, a családok, a lakókörnyezet és különbözı 
csoportok, valamint a társadalom részérıl rendelkezésre álló lehetıségeket úgy mozgósítsuk, 
hogy a beteg magatartásában és helyzetében kedvezı változásokat érjünk el oly módon, hogy 
az ember saját normáin és céljain belül, valamint társadalmi lehetıségeit figyelembe véve 
megelégedéssel éljen, és lássa el családi és társadalmi feladatait. Ennek érdekében segítünk a 
mindennapi életvitelében felmerülı nehézségek megoldásában, és lehetıség szerint 
törekszünk meglévı képességeinek megtartására, fejlesztésére. 
2013-ben összesen 132 fı került az ellátásba. Idén 83 olyan megkeresésünk volt, amikor az 
ellátás elkezdıdött, de ellátási szerzıdés nem jött létre.  
A szenvedélybetegek hozzátartozói is felismerték a lehetıséget: sokan kérték és fogadták el 
intézményünk szolgáltatásait hozzátartozójuk és saját maguk érdekében. A szenvedélybetegek 
családtagjainak szemléletformálása fontos feladatunk, hiszen ık fenntarthatják, és meg is 
szüntethetik a dependencia különbözı tüneteit. 
A közösségi gondozók egyéni esetkezelı munkájában a kecskeméti lakosok esetében az 
intézményünkben történı segítségnyújtás, a kistérség településein élı ellátottak esetében a 
családlátogatás volt a jellemzı. A Büntetés Végrehajtási Intézetben fogvatartottak közül is 
igényelték a szolgáltatást. A szenvedélybetegek és hozzátartozóik ellátásában leggyakrabban 
az életviteli készségek, önismereti készségek fejlesztése, a problémakezelés, a munkába állás 
segítése, valamint az absztinenciára való motiváció kialakítása volt a gondozói munka 
hangsúlyos része. Továbbra is magas a dizájner drogokat használó fiatalok és szüleik száma, 
egyre gyakrabban jelenik meg az intravénás droghasználat. 
2013-ben az elızı években ellátásba vettek száma 50 fı, az új belépık száma 82 fı volt. 
BNO Férfi Nı Össz. 
F10  Alkohol okozta mentális és viselkedészavarok 49 28 77 
F11 Ópiátok használata által okozott mentális és viselkedészavarok 0 0 0 
F12 Cannabis és származékai által okozott mentális és 
viselkedészavarok 

8 1 9 

F13 Nyugtatók és altatók által okozott mentális és viselkedészavarok 2 0 2 
F14 Kokain használata által okozott mentális és viselkedészavarok 2 0 2 
F15 Egyéb stimulánsok használata által okozott mentális zavarok 3 1 4 
F16 Hallucinogének használata által okozott mentális zavarok 0 0 0 
F17 Dohányzás okozta mentális és viselkedészavarok 2 3 5 
F18 Illékony oldószerek(spray)  okozta mentális és viselkedészavarok 0 0 0 
F19 Többféle drog és egyéb pszichoaktív anyagok használata által 
okozott mentális és viselkedészavarok 

6 1 7 

Egyéb:  Szerencsejáték-függıség, kodependencia, hozzátartozók 5 21 26 
Összesen 77 55 132 
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 Férfi Nı 
18 év alatt 6 3 

18-39 31 18 
40-59 38 27 
60-64 2 4 
65-69 1 1 
70- 0 1 

Összesen 78 54 
 

 
Település Férfi Nı Összesen 
Kecskemét 64 41 105 
Ballószög 3 0 3 
Helvécia 0 3 3 
Kerekegyháza 0 3 3 
Jakabszállás 0 1 1 
Lajosmizse 2 0 2 
Lakitelek 1 1 2 
Tiszakécske 5 5 10 
Városföld 1 0 1 
Fülöpháza 0 1 1 
Ladánybene 1 0 1 
Összesen: 77 55 132 

 
 
Helyszín Ügyeleti idı Rendelkezésre állás 
Tiszakécske minden hét csütörtökén  

9-15 óráig 
Idıpont egyeztetés alapján ügyeleti idıtıl 
függetlenül rendelkezésre állás 

Lajosmizse minden héten kedden 9.30-
12.30-ig 

Idıpont egyeztetés alapján ügyeleti idıtıl 
függetlenül rendelkezésre állás 

Kerekegyháza kéthetente kedden  
9.30-12.30-ig 

Idıpont egyeztetés alapján ügyeleti idıtıl 
függetlenül rendelkezésre állás 

 
 

A Pszichiátriai Osztály Addiktológiai Részlegével való együttmőködés: terápiás kurzusonként 
egy alkalommal szerdán 14.00-14.45-ig addiktológiai csoport vezetése, ahol a Rév 
Szenvedélybeteg-segítı Szolgálatnál igénybe vehetı ellátásokról és elérhetıségeinkrıl adunk 
tájékoztatást. 

 
IV. Szenvedélybetegek alacsony küszöbő ellátása 

A szenvedélybetegek alacsonyküszöbő ellátását az anonimitást és az önkéntes igénybevétel 
lehetıségét biztosítva a „megkeresı munkára” épülı szolgáltatásként szerveztük meg. Az 
alacsonyküszöbő kifejezés arra utal, hogy nem támasztunk magas követelményeket az 
igénybe vevıkkel szemben, a szolgáltatás igénybevételének szinte nincs feltétele. Az ellátás 
során nincsenek szigorú elvárások, terápiás szerzıdések, nem követelmény az absztinencia, a 
betegbiztosítási (TAJ) kártya, a szolgáltatást igénybe vevı akár nevének közlése nélkül is 
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kaphat segítséget. Célunk a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése, az életet 
veszélyeztetı helyzetek elhárítása, valamint az életmódváltás elindítása segítése. 
Alacsonyküszöbő ellátásban kapacitáshiányra való hivatkozással az ellátás jogszabály alapján 
nem tagadható meg. 
Ez az ellátási formánk a szerhasználat, a szerfüggés és a viselkedéses problémák ártalmait 
csökkentı, pszicho-szociális támogatást, életviteli tanácsadást nyújtó programokat, 
szolgáltatásokat foglal magába, melyek térítés nélkül, könnyen elérhetıek. Az 
alacsonyküszöbő ellátás kiemelt feladata az egészséggel kapcsolatos információk és a 
biztonságos droghasználattal kapcsolatos üzenetek terjesztése, az egészségügyi ellátások és a 
szociális szolgáltatások megismertetése, használatuk ösztönzése, megkönnyítése a 
szenvedélybetegek, addiktológiai problémával küzdı populációk számára. 
A szenvedélybetegek körében végzett megkeresı munka célja az ellátatlan, de az intézményes 
gondozással szemben bizalmatlan, vagy onnan kiszoruló, az utcán, közösségi színtereken 
tartózkodó szenvedélyproblémás egyének, csoportok felkutatása és az alacsonyküszöbő 
ellátáshoz való hozzájutásuk biztosítása.  
Az ellátás keretében nyújtott szolgáltatásaink: 
- pszicho-szociális intervenciók;  
- információs, felvilágosító szolgáltatás;  
- Drop-in „Toppanj be központ”;  
- telefonos, információs vonal  
- egyéb szolgáltatásaink: megkeresı tevékenység, tőcsereszolgáltatás. 
 
Az alacsony küszöbő ellátás nagyobbik hányada az intézményünkben, kisebbik hányada a 
városban zajlott. A kliensek leggyakrabban a mosás, tisztálkodás biztosítását, az egészségügyi 
ellátáshoz juttatást, valamint a különbözı pszicho-szociális intervenciókat, krízis- 
intervenciókat igényelték. Az ebben az ellátási formában tevékenykedı munkacsoport 
számára legmegterhelıbb feladat a gyakran szer (alkohol, drog) hatása alatt álló, követelızı, 
agresszív kliensek kezelése volt. 
 
Az alacsony küszöbő szenvedélybeteg ellátásban 2013-ban 182 fıt láttunk el. Ebbıl az év 
során ellátásba került új kliensek száma 63 fı. Az ellátással elértek forgalmi száma 4489 
kontakt, napi átlagos forgalom 17,8 fı, ellátási órák száma 4414,5 óra. 
 
Az ellátottak szenvedélybetegség szerinti és nemek szerinti megoszlása 

Szenvedélybetegség típusa Férfi Nı Összesen 
Alkohol 59 31 90 
Cannabis 10 6 16 
Altató, nyugtató 10 41 51 
Amfetamin 12 3 15 
Illékony oldószer 0 3 3 
Ópiát 1 2 3 
Designer drog 0 1 1 
Nikotin 1 1 2 
Hozzátartozó 0 1 1 
Összesen 93 89 182 



 17

Az ellátottak életkor és nemek szerinti megoszlása 
Életkor Férfi N ı 

18 év alatt 0 1 
18-39 43 39 
40-59 43 38 
60-64 6 9 
65-69 2 1 

70 feletti - 0 
Összesen 94 88 

 
 

1. Tőcsere szolgáltatás 
Típus 

 
Osztott Hozott Győjtöt

t 
Kliense

k 
száma 

Ebbıl 
új 

kliens 

Kontak
tok 

száma 
In house 622 92 0 8 4 82 
Outreach 0 0 3 0 0 3 
Összesen 622 92 3 8 4 85 

 
Az Országos Epidemiológiai Központtal együttmőködve 2013-ban az intravénás 
szerhasználók között januárban ingyenes és anonim Hepatitis B,C, valamint HIV szőrést 
végeztünk. A szőrıvizsgálaton 1 fı vett részt. A szőrıvizsgálatok száma a tavalyihoz képest 
azért csökkent, mivel 2013 januárjában a szőrés lehetısége országosan megszőnt. 
 

2. Megkeresı tevékenység 
Az idén is több, nagy tömegeket vonzó rendezvényen vettünk részt a városban. 
Legemlékezetesebb az április Sportágválasztó egészség- és sportnap volt, ahol mintegy 2000 
látogató volt.  
Megjelenésünk ebben az évben is rendszeres volt Kecskemét egyik legnagyobb ifjúsági 
rendezvényén az Éjszakai Forgatagon is. 
A 2014-es évben is tovább szeretnénk erısíteni jelenlétünket a lakossági fórumokon, 
közösségi rendezvényeken. 
Kecskeméti rendezvények: 

2013. 01. 25. Kecskemét - Éjszakai Forgatag 
2013. 02. 22. Kecskemét - Éjszakai Forgatag 
2013. 03. 29. Kecskemét – Éjszakai Forgatag 
2013.04.20. Kecskemét – Családi egészség és sportnap a Széchenyi városban 
2013. 04. 26. Kecskemét - Éjszakai Forgatag 
2013. 04. 27. Kecskemét - Sportágválasztó 
2013. 05. 31. Kecskemét - Éjszakai Forgatag 
2013. 06. 14. Kecskemét – Éjszakai Forgatag 
2013. 08. 30. Kecskemét - Éjszakai Forgatag 
2013. 09. 13. Kecskemét – Civil Korzó (Szent Család Plébánia) 
2013. 10. 25. Kecskemét – Éjszakai Forgatag 
2013. 11. 23. Mélykút – Karitász nap 
2013. 11. 29. Kecskemét – Éjszakai Forgatag 
2013. 12. 13. Kecskemét - Éjszakai Forgatag 

                  
Hirdetéseink a kecskeméti írott sajtóban: 



 18

Megjelenés  
idıpontja 

Újság neve-megjelenés formája Terjesztési terület: 
 

2013. 01. 11. Petıfi Népe – újságcikk: Több 
szolgáltatást nyújt a Rév 

Bács-Kiskun megye 

2013. 01. 12. Petıfi Népe – újságcikk: Érseki áldás az 
épületen 

Bács-Kiskun megye 

2013. 01. 17. Kecskeméti Grátisz – újságcikk: Új 
épülettel bıvültek 

Bács-Kiskun megye 

2013. 02. 10. Új Ember – újságcikk: Megújult a 
kecskeméti Rév 

Országos 

2013. 06. 08. Petıfi Népe – újságcikk: Talpra 
állásukhoz kapnak segítséget az oktatással 

Bács-Kiskun megye 

2013 - 2014 Merre tovább? –  Bács – Kiskun megyei 
középfokú továbbtanulási tájékoztató a 
2013/2014. évre - hirdetés 

Bács- Kiskun megye 

2013. 11. 21. Kecskeméti grátisz – újságcikk: 
Alkoholizmus, drogfüggıség, 
játékszenvedély…meg egyebek, amikrıl 
nem szívesen beszélünk 

Bács-Kiskun megye 

2013 nyár Nyári Rendezvénynaptár 2013 - hirdetés Bács- Kiskun megye 
2013 tél Abszolút Érték Katalógus 2013 - hirdetés Bács- Kiskun megye 
2013 tél Téli rendezvénynaptár 2013/2014 – 

hirdetés, tájékoztatás: Drogmegelızés és 
egészségmegırzés a kecskeméti Révben 

Bács- Kiskun megye 

 
Hirdetéseink a kistérségi írott sajtóban: 
 

Megjelenés  
idıpontja   

Újság neve-megjelenés formája             Terjesztési terület: 

2013. 01. 31. Lajosmizsei Közlöny – újságcikk: Elsı 
lépések a munkához – új lehetıségek 

Lajosmizse 

 
Riport a Kecskeméti TV-ben: 
2013.01.15. : Még több szenvedélybetegen tudnak segíteni (www.kecskemetitv.hu) 
 
Aktuális híreinket rendszeresen lehet követni a megújult honlapunkon: 
www.revkecskemet.hu. 
 
 

Megkeresı tevékenység során terjesztett edukációs kiadványok 
 

1. A Katolikus Karitásszal közösen az alábbi ingyenes kiadványok kiadásában és 
terjesztésében vettünk részt: 
Ralf Schneider: Szenvedély? Betegség?   
Andreas Lehmann, Wolfgang Gruner: Alkohol-függı? Kiutak egy betegségbıl  
Walter Kindermann: Drogveszély és drogfüggıség  
Rainer Düffort: Tanácsok játékszenvedélyeseknek és hozzátartozóiknak  
W. Poser,  Roscher, S. Poser: Tanácsok gyógyszerfüggıknek és hozzátartozóiknak  
M. Langlotz-Weis: Tanácsok étkezési zavarokban szenvedıknek  
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2. Kalauz (drogprevenciós szóróanyagok szülık és diákok részére) (8000 pld.) 
3. Vágod?(drogprevenciós kiadvány diákok részére) (8000 pld.) 
4. Szülık iskolája (drogprevenciós kiadvány szülık részére) (5000 pld.) 
5. Drogproblémák? Pszichiátriai betegségek? (tájékoztató boríték-felület a Mezei Város és 
Ürgés területén lakóknak) (1500 pld.) 

 
 

3. Megelızı-felvilágosító szolgáltatás („elterelés”) 

Megelızı-felvilágosító tevékenységet Bács-Kiskun megyében csak a Rév és a kalocsai 
székhelyő Iránytő 2008 Segítı Egyesület végez. A Rév kötelezı ellátási területe kiterjed Pest 
megyére is. 
A tevékenység szakmai tartalmát a 42/2008. (XI. 14.) EüM-SzMM együttes rendelet 
szabályozza. 
 
A megelızı-felvilágosító tevékenység, mint az ún. elterelés egyik szolgáltatása az alkalmi 
droghasználók segítését célozza. Az ellátást igénybe vevıket a rendırség, ügyészség, vagy 
bíróság küldi elterelésre. A 6 hónapig tartó korrektív-készségfejlesztı tevékenység célja a 
felvilágosítás, az absztinencia kialakítása, megtartása, életvezetési tanácsadás. Intézményünk 
kidolgozott egy általános megelızı-felvilágosító programot, mely az egyéni fejlesztési tervek 
keretéül szolgál. Az eltereltek egyéni beavatkozási tervek szerint vesznek részt a programban. 
Az elterelésben részt vevık úgynevezett elızetes állapotfelmérését a Megyei Kórház 
Addiktológiai Gondozója végzi. 2013-ban 42 fı állapotfelmérését végezték. 
2013-ben az elterelésben részt vevık száma összesen 70 fı (67 férfi, 3 nı). Ebbıl 24 fı elızı 
évben kezdte meg a megelızı-felvilágosító szolgáltatást, 46 fı ebben az évben. (1 fı érkezett 
részigazolással másik intézménybıl) 

Életkor szerinti megoszlás 
18 év alatt 6 
18-20 év 16 
21-25 év 31 
26-30 év 6 
31-35 év 5 
35 év felett 6 
Összesen 70 

 
A megelızı-felvilágosító szolgáltatást elvégezte és igazolást kapott 49 fı, senki nem tért át 
másik elterelést végzı intézménybe, a folyamat 7 fı esetében szakadt meg. 
Állandó lakhely szerinti megoszlás 

Bács Kiskun megye Egyéb 
Dunavecse 1 Cegléd 13 
Kiskunfélegyháza 3 Albertirsa  1 
Dunaegyháza  1 Jászfényszaru 1 
Fülöpszállás 1 Tiszakürt 1 
Kiskırös 1 Nagykırös 4 
Szabadszállás 4 Ózd 1 
Szalkszentmárton 1 Csongrád 1 
Izsák 2 Nyergesújfalu 1 
Kecskemét 22 
Hetényegyháza 4 
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Bugac 1 
Kunszentmiklós 1 
Lajosmizse 1 
Soltvadkert 2 
Csengıd 1 
Nyárlırinc  1 
Összesen: 47 23 

 
Beutaló hatóság szerinti megoszlás 

Bács Kiskun megye Egyéb 
Kecskeméti Rendırkapitányság 8 Budapest III. ker. Rendır-

kapitányság 
2 

Kecskeméti Járási Ügyészség  4 Budapest XI. ker. Rendır-
kapitányság 

2 

Kecskeméti Városi Ügyészség 14 Budakörnyéki Ügyészség 1 
Kunszentmártoni 
Rendırkapitányság 

1 Csongrádi Rendırkapitányság 2 

Kiskırösi Járási Ügyészség 5 Örkényi Rendırkapitányság 1 
Kiskırösi Városi Ügyészség 2 Jászberényi Városi Ügyészség 1 
Kunszentmiklósi 
Rendırkapitányság 

3 Székesfehérvári Járási 
Ügyészség 

1 

Kalocsai Városi Ügyészség 1 Monori Rendırkapitányság 1 
 Ceglédi Rendırkapitányság 9 

Tatabányai Városi Ügyészség 1 
Szegedi Törvényszék Katonai 
tanácsa 

1 

Ceglédi Városi Ügyészség 1 
Ceglédi Járási  Ügyészség 4 
Dunaújvárosi Ügyészség 2 
Szegedi törvényszék Katonai 
Tanács 

1 

Ózdi Rendırkapitányság 1 
Monori Rendırkapitányság 1 

Összesen: 38  32 
 
 
Szerhasználat alapján való megoszlás: 
 

Amfetamin 9 
Kokain 2 
Marihuána 59 
Összesen: 70 
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Iskolai végzettség szerinti megoszlás: 
 

Nincs végzettsége 3 
8 általános 39 
Szakmunkásképzı 19 
Érettségi 8 
Technikum 1 
Fıiskola 0 
Összesen: 70 

 

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 
I. Drogprevenciós tevékenység 

Bács-Kiskun megye területén, Kecskeméten és az ellátási terület településein az alábbi 
prevenciós szolgáltatásokat nyújtjuk: 

• Iskolai drogmegelızı programok diákoknak (ebben az esetben pályázati 
forrásbevonásban is tudunk közremőködni); 

• Iskolai kortársképzı és kortárs-segítı képzések bonyolítása (forrásbevonással is); 
• Tantestületek drogprevenciós tájékoztatóinak tartása, (akkreditált) képzések 

szervezése, megtartása; 
• Drogprevenciós szülıi értekezletek tartása; 
• Ifjúsági szabadidıs rendezvényeken való megjelenés drogprevenciós sátorral 

(szóróanyagokkal, személyes tanácsadással); 
• Diákotthonok, gyermekvédelmi bentlakásos intézmények prevenciója. 

 

Az iskolán belüli drogprevencióban jellemzı a tréningjellegő foglalkozások tartása az iskolai 
órákon, ahol a szenvedélybetegségekrıl, az „anyagokról” adekvát információkat kapnak a 
diákok, ill. foglalkozhatnak egyes, a szerhasználatot kivédı készségek fejlesztésével. A szülıi 
értekezlet a szülık számára nyújt sok hasznos információt, tanácsot a drogokról és a serdülı 
gyermekek pszichés jellemzıirıl. 

 

Iskolai prevenciós tevékenység 
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános 
Iskola Vörösmarty Mihály Általános Iskolája 

május 24-25. 7-8. osztály 4 óra 

Kecskeméti Mőszaki Szakképzı Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium Gáspár 
András Szakközépiskola és Szakiskolája 

április 12. 11. 
szakközép 2 

osztály 

2 óra 

Makó, Szent László Plébánia  december 13. 8. osztály 4 óra 
   10 óra 
 
 

Elıadás 
Kecskeméti Katona József Gimnázium március 18. 9-12. 

évfolyam 
4 óra 
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Egészség nap 

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János 
Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános 
Iskolája 

április 20. 1-8. 
évfolyam 

4 óra 

 
„Drogmegelızés és ellátások kiterjesztése Mezei város és Ürgés területén” 

DAOP-5.1.2/C-09-2f2012-00001 
Egészség nap  

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános 
Iskola Damjanich János Általános Iskola 

május 17. 1-8. osztály 
(egészség 

nap) 

4 óra 

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános 
Iskola Damjanich János Általános Iskola 

szeptember 
30. 

4. osztály 
(egészség 

nap) 

2 óra 

   6 óra 
 

Iskolai prevenció 
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános 
Iskola Damjanich János Általános Iskola 

október 7. 8. 
16. 17. 21. 

5-8. osztály 5x 4=20 
óra 

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános 
Iskola Tóth László Általános Iskola 

november 4. 
5. 6. 7. 8. 14. 

15. 

5-8 
osztályban 

7x5=35 
óra 

   55 óra 
 

Kortárs klub 
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános 
Iskola Damjanich János Általános Iskola 

december 3.  
9. 

5-8. 
korosztály 

(kortárs klub) 

12 óra 

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános 
Iskola Tóth László Általános Iskola 

december 11. 
12. 

5-8. 
korosztály 

(kortárs klub) 

12 óra 

   24 óra 
 

Kortársképzés 
Kecskeméti Mőszaki Szakképzı Speciális  
Szakiskolai  Intézményegysége  

december 2.  
5.  10.  13.  

16.  18. 

9. osztály 
(kortársképzés) 

30/18 óra 

 
Kortárs klub (KAB-GY-12-1015) 

SOS gyermekfalu április 27. 
május 4. 18. 

5-8. 
korosztály 

18 óra 

 
Kortárs képzés (TÁMOP-6.1.2-11) 

Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium október 18. -
december 11. 

9-10 
korosztály 

(15 fı) 

5x6=30 
óra 
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II. Oktatás, képzés 
 

A szociális szakemberek képzésében mint gyakorlati hely veszünk részt. Az alábbi 
felsıoktatási intézmények szociális munkás és szociálpedagógus hallgatói töltötték nálunk 
gyakorlati idejüket: 
 
Károli Gáspár Református Egyetem (10 fı, ebbıl 4 fı 16 órás gyakorlat, 6 fı 30 órás 
gyakorlat), Kecskeméti Fıiskola (2 fı intézménylátogatás), Szegedi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar (2 fı 450 órás gyakorlat, 2 fı 56 órás gyakorlat), Vicote Intézet (1 
fı).  

 

Ebben az évben is részt vettünk a tanya-és falugondnokok továbbképzéseiben, kortárs-segítık 
képzésében, önkéntes segítık képzésében. 

Szociális szakemberek részére akkreditált továbbképzést szerveztünk „Szenvedélybetegek 
pszichoszociális ellátásának lehetısége, intézményei és eszközei” címmel. A program 
engedélyszáma: M-02-020/2012. 
A továbbképzéseken az ellátási területrıl 25 fı szociális szakember számára biztosítottunk 
képzést. A továbbképzési pontértéke 20 pont. A résztvevınkénti 14.000 Ft. részvételi díjat az 
ellátási területrıl érkezık esetében az alapítvány átvállalta (összesen 350.000 Ft. értékben). 
A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica-val együttmőködésben 40 órás akkreditált 
pedagógus továbbképzést tartottunk „Egészségpromóciós szemlélető, drogprevenciós tréning 
pedagógusok részére” címmel (Akkreditációs szám: 100 004/322/2011). A tréning az ellátási 
területünkrıl érkezett 15 fı részére ingyenes volt. 

.  
 

III.  Önsegítı csoportok 

 
Névtelen Alkoholisták (AA) nyílt győlés: hétfı 17.00 – 18.00 óra 
Névtelen Alkoholisták (AA) lépés győlés kedd 17.00 – 18.00 óra 
Családtagi csoport (AL-Anon) szerda 16.30 – 18.00 óra 
Névtelen Szerencsejátékosok (GA) szerda 17.00 – 18.00 óra 
Szenvedélybetegek felnıtt gyermekei (ACA) szerda 18.00-19.00 óra 
 

IV. Segélyezés 

 

A Fıplébániai Karitász Alapítvány segélyezési tevékenységet elsısorban akkor folytat, ha az 
ellátottak szükségletei feltétlenül indokolják és más forrás nem áll az ellátott rendelkezésére. 
A segélyezés az alapfeladatok ellátást szolgálja: szenvedélybetegek esetében gyakran 
segélyezünk azért, hogy az ellátott olyan helyzetbe kerüljön, amely szükséges a 
szenvedélybetegsége leküzdéséhez (kórházi tartózkodás lehetıvé tétele, rehabilitációs és 
gyógyító intézmények felkereséséhez útiköltség, stb.). A pszichiátria betegek esetében a 
segélyezés célja leggyakrabban az állapotuk stabilizálásához szükséges gyógyszerek 
kiváltásban való segítségnyújtás (gyógyszer hiányában az állapotromlás bekövetkezése 
valószínősíthetı). 
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2010-ben segélyezésre 315 alkalommal került sor, a kiosztott pénzbeni segélyek összege 
730.000 forintot tett ki. 
2012-ben segélyezésre 213 alkalommal került sor, a kiosztott pénzbeni segélyek összege 
388.000 forintot tett ki. 
2013-ban segélyezésre 246 alkalommal került sor, a kiosztott segélyek összege (gyógyszer, 
útiköltség, tüzelı) 806.185 Ft-ot tett ki. 
 
A Római Katolikus Fıplébánia élelmiszer adományának a kiosztása:  

Ssz. Élelmiszer Mennyiség - 2012 Mennyiség - 2013 
1. liszt 185 kg 320 kg 
2. cukor 210 kg 310 kg 
3. tészta 305 kg 341 kg 
4. só 20 kg 23 kg 
5. rizs 140 kg 167 kg 
6. krumpli 59 kg 40 kg 
7. olaj 92 l 75 l 
8. konzerv 295 db 395 db 

 
Összesen 276 fı részesült az élelmiszer adományból, 360 alkalommal. 
 

 

FINANSZÍROZÁSI, GAZDÁLKODÁSI ADATOK * 

Alapfinanszírozási adatok 

Bevételek ezer Ft. 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (közösségi ellátásokra) 28.000 
Magyar Államkincstár (nappali intézményre 310 E Ft/fı)   9.300 
Kecskemét M. J. Város Önkormányzata     7.000 
Lajosmizse és Tiszakécske városok (nappali intézményre)      600 
Fenntartói támogatás mőködésre   3.000 
Összesen                                                                                                                     47.900  
  
  
Kiadások  
Személyi jellegő kiadások 38.720 
Dologi kiadások   9.180
  
 

Programfinanszírozásban megvalósult tevékenység bevételei és kiadásai (ezer Ft.) 
 

Támogató Címe, projektszáma Bevétel 
TÁMOP-5.3.1-C-09/2-

2010-0069 
„Elsı lépés” (2013-ra esı hányad) 38.242 

TÁMOP-6.1.2-11/1-
2012-1528 

„Megelızı tevékenység a kecskeméti 
Révben” (2013-ra esı hányad) 

3.300 

DAOP-5.1.2/C-09-2f- „Mezei város és Ürgés integrált jellegő 1.120 
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2012-0001 szociális városrehabilitáció” 
Drogmegelızés … alprojekt  

(2013-ra esı hányad) 

24953-17/2013 
Drogrevenciós foglalkozásokhoz 

szükséges digitális anyagok beszerzése 
100 

KAB-GY-12-1015 
Révbe érünk! Gyermekvédelmi 

prevenciós programok 
500 

Bevont forrás összesen  43.262 
 
A Rév alapmőködésének, valamint kiegészítı szakmai programjainak összes bekerülése 
költsége 2013-ban  91.162.000 forint volt. 

 
Jóváhagyta: 
 
 
Kecskemét, 2014. január 14.                                                              (Dr. Jeney Gábor) 
                             a kuratórium elnöke 
 
 
 
 

*Tájékoztató adatok 
 


