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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2011. február 23-i ülésére 
 
Tárgy:  Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, közösségi ellátások biztosítása, valamint a 

2010. évi beszámoló elfogadása 
 
Ikt.sz:  I./2165/3/2011. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

 A Képviselı-testület 204/2009. (XII. 16.) határozatában döntött arról, hogy a pszichiátriai és 
szenvedélybetegek nappali ellátását 2010. évben a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás útján 
biztosítja. A Képviselı-testület 205/2009. (XII.16.) határozatában pedig a közösségi ellátások 
(szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása és szenvedélybetegek 
alacsonyküszöbő közösségi ellátása) biztosítását vállalta 2010. évre. A határozatban foglaltaknak 
megfelelıen a feladat ellátására feladatellátási szerzıdést kötöttünk a Fıplébániai Karitász Alapítvány 
RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal. A közösségi ellátások biztosításához szükséges 263.086.- 
Ft lakosságarányos települési hozzájárulás összegére, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek 
nappali ellátásuk biztosításához szükséges 300.000 Ft. hozzájárulás összegére a 2010. évi 
költségvetésben fedezetet biztosítottunk.  

  Jogszabályi háttér: 
 
  A nappali ellátás egyes formáinak biztosítása 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.). 86. 
§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével önkormányzatunk az alábbi szociális 
ellátásokat köteles biztosítani 2010. január 01. napjától: 

- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- családsegítés, 
- nappali ellátások. 
 
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsısorban a saját otthonukban élı, 
 
- tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és 

mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 
- tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı pszichiátriai 

betegek, illetve szenvedélybetegek, 
- harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 

felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek  
részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı 

higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve 
az idıs személyek- napközbeni étkeztetését. 

 
Fentiekbıl kitőnik, hogy a nappali ellátás három fı területre terjed ki, melyek közül Lajosmizse Város 
Önkormányzata csak az idısek nappali ellátásáról tud gondoskodni.  
 
Megoldásra váró feladat volt a másik két ellátásról történı gondoskodás, illetve ezen feladatok 
ellátása. Ezek közül a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására a Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás 2009. január 01. napjától feladatellátási-szerzıdést kötött a kistérség 
egészére kiterjedıen. 
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A Társulás elnöke levelében (elıterjesztés 1. melléklete) tájékoztatott arról, hogy a Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló törvénytervezetben foglaltak alapján a pszichiátriai és 
szenvedélybetegek nappali ellátására nem igényelhetı kistérségi kiegészítı normatíva. 

2010. évben a Társulás 600000.- Ft kistérségi kiegészítı normatívát biztosított a 
feladatellátásra, mely összeget 2010. évben – az elızetesen lefolytatott egyeztetések alapján, 
Tiszakécske és Lajosmizse Város Önkormányzata által megtérítve biztosítaná a Társulás. A tavalyi 
évhez hasonló módon – külön az önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján - további 1 400.000 
Ft támogatást kér a települési önkormányzatoktól a feladatellátó szervezet a közösségi ellátások 2011. 
évi finanszírozására. 
 

2009. évtıl a közösségi ellátások biztosítása nem kötelezı önkormányzati feladat, azonban a 
10.000 fıt meghaladó települések esetében a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása igen. 
A fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselı-testület 2011. évre is vállalja fel a közösségi ellátások 
biztosítását. 
 
Az elmúlt idıszak tapasztalatai bizonyítják a feladatellátás szükségességét, és nemcsak jogszabályi 
kötelezettség miatt, de szakmai, és költséghatékonysági szempontok figyelembevételével továbbra is 
indokolt kistérségi szinten a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása. A kért 
támogatás pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása (kötelezı feladat) 300.000 Ft-tal, a 
közösségi ellátások 263.086 Ft-tal összesen 563.086.-Ft-tal terhelné Lajosmizse Város 
Önkormányzatának költségvetését.  
 A 2010. 01.01.-tıl és 2010. 12.31.-ig hatályos feladatellátási szerzıdés 13. pontja alapján a 
megbízott a szerzıdés idejére vonatkozó idıszakot követı év március 15-ig köteles írásban 
beszámolni a szerzıdés idıszakában végzett munkájáról (szakmai és pénzügyi beszámoló).  
Molnár Ferenc a Fıplébániai Karitász Alapítvány intézményvezetıje 2011. január 17-én kelt levele 
(elıterjesztés 2. melléklete) mellékleteként megküldte a Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2010. 
évre vonatkozó beszámolóját, mely az elıterjesztés 3. mellékletét képezi.  
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
 
 

I. Határozat-tervezet 
 
 
……/2011. (……) ÖH 
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali 
ellátásának biztosítása  

 

Határozat 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pszichiátriai és 
szenvedélybetegek nappali ellátását 2011. évben is a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
útján biztosítja. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1.) pontban foglalt ellátások 
biztosításához szükséges 300.000 Ft hozzájárulás összegére a 2011. évi költségvetésében 
fedezetet biztosított, melyet átad a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 

    Határidı: 2011. február 23. 
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II. Határozat-tervezet 
 
 
……/2011. (……) ÖH 
 Közösségi ellátások biztosítása 

Határozat 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja a közösségi ellátások 
(szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása és 
szenvedélybetegek alacsonyküszöbő közösségi ellátása) biztosítását 2011. évre, melyre 
263.086 Ft. településarányos összeget biztosított a 2011. évi költségvetésben.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a határozat 1 pontjában foglalt 
feladat ellátására feladatellátási szerzıdést köt a Fıplébániai Karitász Alapítvány RÉV 
Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal, melynek aláírásra felhatalmazza a polgármestert.    

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
    Határidı: 2011.február 23. 
 
 

III. Határozat-tervezet 
 
…../2011. (…….) ÖH 
2010. évre vonatkozó beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rév Szenvedélybeteg-segítı 
Szolgálat 2010. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. 
 

Felelıs: Képviselı-testület 
    Határidı: 2011. február 23. 
 
 
Lajosmizse, 2011.február 10. 
 
 
 
 
          Basky András 
          polgármester 
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     elıterjesztés 1. melléklete 
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     elıterjesztés 2. melléklete 
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 elıterjesztés 3. melléklete 
FİPLÉBÁNIAI KARITÁSZ ALAPÍTVÁNY  

Kecskemét 
Plébánia köz 1.        Tel./fax: (76) 487- 501 email: revkmet@t-online.hu 

 
 
 
 
 
 

 
Rév 

Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 
 

 
 

Éves munkabeszámoló - 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: 
Kecskemét, 2011. január 14.                        (Molnár Ferenc) 
          intézményvezetı 
 
 
 

 
 
 
 

Rév Szenvedélybeteg- segítı Szolgálat 
6000 Kecskemét 

Fecske u. 20. 
Tel./fax: 76/415-466, 508-499, zöld szám: 80/204-266, email: revkmet@t-online 
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Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat                                                                                            Beszámoló, 2010 
 

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. 
 
ÁGAZATI AZONOSÍTÓ: S0062220 
 
AZ INTÉZMÉNY SZOCIÁLIS TÖRVÉNY SZERINTI BESOROLÁSA: 

1. Szenvedélybetegek közösségi ellátása 
2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása – alacsony küszöbő ellátás 
3. Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali intézménye 
4. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 

 
EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

1. Megelızı-felvilágosító szolgáltatás („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 és Térsége Többcélú Társulás 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.  
 
MŐKÖDÉSI ENGEDÉLY SZÁMA: 57035-6/2010 
KIÁLLÍTÓJA : Kecskemét Megyei Jogú Város jegyzıje 
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Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat                                                                                            Beszámoló, 2010 
 
A Fıplébániai Karitász Alapítvány Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálata 2010-ben a 
2009-ben kialakított mőködési rendben folytatta tovább munkáját. A Rév Szolgálat a 
különbözı ellátási típusokat integrált szervezeti formában biztosította. 
A Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat pszichiátriai és szenvedélybetegek mentális/pszichés 
és szociális segítését, ill. a szenvedélybetegségek megelızését vállalta feladataként. 
A szolgáltatások állami finanszírozása: 

1. A Szociális törvényben nevesített, a szociális alapellátásban kötelezı önkormányzati 
feladatok közül mőködtette: 
a. Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Nappali Intézményét. 

 
2. A befogadási pályázat elfogadását követıen, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal 

kötött finanszírozási szerzıdés alapján végezte az alábbi szociális alapellátásokat: 
a. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
b. Szenvedélybetegek közösségi ellátása 
c. Szenvedélybetegek alacsony küszöbő ellátása 

 
3. Megelızı, egészségnevelési tevékenység: 

a. Iskolai drogprevenció 
b. Drogprevenció hátrányos helyzető fiatalok számára. 

 
4. A Nemzeti Drogmegelızési Intézettel kötött finanszírozási szerzıdés alapján:  

Megelızı-felvilágosító tevékenység (ún.elterelés) droghasználó fiatalok számára. 
 

5. Intézményekkel kötött (pl.  ÁNTSZ, EH, fıiskolák) együttmőködési megállapodások 
alapján: 
a. Iskolai drogprevenció 
b. Oktatás 

Személyi feltételek 

a./ Munkaviszonyban foglalkoztatott munkatársak 
 1. intézményvezetı   szociális munkás, tanár, teológus 
 2. közösségi koordinátor szociális munkás  
3.  közösségi gondozó szociális munkás 
4.  közösségi gondozó pszichiátriai szakápoló 
5.  közösségi gondozó szociális munkás 
6.  közösségi gondozó szociálpedagógus, szociálpolitikus    
7.  közösségi gondozó pszichiátriai szakápoló 
8.  közösségi koordinátor szociális munkás    
9.   konzultáns szociális munkás    
10. segítı óvodapedagógus 
11. segítı óvodapedagógus, pedagógus 
12. segítı középfokú végzettség (szakközépiskolai érettségi) 
 
 
13. nappali intézmény vezetıje addiktológiai konzultáns, szociális asszisztens  
14. terápiás segítı diplomás ápoló, addiktológiai konzultáns 
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15. terápiás segítı óvodapedagógus 
16. segítı tanár, agrármérnök, közgazdász 
17. segítı középfokú végzettség 
18. segítı szociális munkás 
19. segítı pszichiátriai szakápoló 
 
b./ Megbízási/vállalkozói szerzıdéssel foglalkoztatott munkatársak 

1. orvos konzultáns  pszichiáter, addiktológus szakorvos 
2. klinikai szakpszichológus   klinikai és addiktológiai szakpszichológus 
3.  szupervízor   orvos, szupervízor, családterapeuta 
 

Az intézményben foglalkoztatott munkatársak szakképzettsége minden esetben megfelelt a 
betöltött munkakörre törvényben elıírt szakmai követelményeknek. 
 

Tárgyi feltételek 

A  Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat a Kecskemét Megyei Jogú Város által 
rendelkezésére bocsájtott épületben alakította ki azt a telephelyét, ahol a kliensek ellátását is 
végzi. 
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, ill. 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 adminisztratív 
munkára ad lehetıséget, ill. 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 igazgatás és a gazdasági igazgatás irodáit, irattárat a Római Katolikus Fıplébánia Lestár 
tér 2. szám alatti épületben bérlünk. Alkalmi jelleggel ugyanitt bérelünk csoportfoglalkozásra 
alkalmas termet. 
 
 
Fecske u. 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lestár tér 2. 
 
 
 
 
 

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 
Alapterület összesen 173 
Funkció Alapterület (nm) 
Igazgatási iroda 15 
Gazdasági igazgatás 25 
Irattár  12 
Bérelt alapterület összesen 52 
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Az intézmény alapterülete már nem felel meg az ellátottak és a munkatársak számának. Az 
intézmény 80-100 négyzetméterrel való bıvítése lenne indokolt. 
 
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.  A Többcélú Társulás 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 2009-ben az ellátási igény növekedésével párhuzamosan 
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. 
 

Ellátási szerzıdéssel ellátottak számának áttekintı táblázata településenként 
(A nappali ellátás kötelezı önkormányzati feladat Kecskeméten, Lajosmizsén és 

Tiszakécskén) 
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Kecskemét 109 133 43 x 
Ágasegyháza 1   x 
Ballószög 3 5  x 
Felsılajos    x 
Fülöpháza    x 
Helvécia (nem 
szerzıdött) 

6 2  x 

Jakabszállás 4 2  x 
Kerekegyháza 7 2 1 x 
Kunbaracs    x 
Ladánybene 2   x 
Lajosmizse 2 13 6 x 
Lakitelek (nem 
szerzıdött) 
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Nyárlırinc 1 1 1 x 
Orgovány 2   x 
Szentkirály  3  x 
Tiszakécske 2 13 7  x 
Tiszaug  1  x 
Városföld 1   x 
Összesen 140 178 58 128  Mindenhol 
 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye 

Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátására ellátási szerzıdést kötött 
Kecskemét, 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) szabadidıs programok szervezése, 
g) speciális önszervezıdı csoportok támogatása, mőködésének, szervezésének segítése. 

 

A nappali ellátásban a mőködési engedély által engedélyezett férıhelyszám: 30 fı. 
Ebbıl finanszírozott férıhely: 30. 
2010. év elsı napján 27 fı, utolsó napján 30 fı megállapodással rendelkezı ellátottunk volt. 
Ebben az évben összesen 58 fı vette igénybe a nappali ellátás szolgáltatásait. Ez évben 31 
esetben kötöttünk megállapodást. Az év során 28 ellátott gondozását szüntettük meg közös 
megegyezéssel. 
 
Az 58 fı ellátottból a pszichiátriai és szenvedélybetegek aránya éves szinten 48 – 52%.  5 fı 
esetében azonban mindkét betegség fennáll.  
 
Az ellátottak megoszlása lakóhely szerint 
 Kecskemé

t  
Lajos-
mizse  

Tiszakéc
ske  

Kerekeg
yháza  

Nyárlırinc  Öszesen 

Pszichiátriai 
beteg  

22 1 3 1 1 28 

Szenvedélybe
teg  

21 5 4 - - 30 

Összesen 43 6 7 1 1 58 
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A nem kecskeméti ellátottaknak segítséget nyújtottunk az utazásuk megszervezésében, 
finanszírozásában, vagy saját gépjármőveinkkel biztosítottuk a az intézménybe való 
bejutásukat. 
 
Pszichiátriai betegek 
2010- ben összesen 28 fı pszichiátriai beteget láttunk el a nappali ellátás keretében. Ebbıl nı 
19 fı, férfi 9 fı. 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 foglalkozásokon (klub), 
valamint az egyéni életviteli tanácsadáson, viselkedésterápiai foglakozásokon.  
Szenvedélybetegek 
2010- ben 30 fı szenvedélybeteget részesítettünk ellátásban. Ebbıl 5 nı,  25 férfi. 28 fı 
alkohol, 1 fı alkohol és nyugtatók, 1 fı alkohol és egyéb drog-problémák miatt vette igénybe 
szolgáltatásainkat. A szenvedélybetegeink körében az egyéni addiktológiai konzultációk 
hangsúlyos szerepet játszanak. A csoportos szabadidıs tevékenységekre rendkívül minimális 
az igény, viszont egyre sikeresebben tudtuk klienseinket önsegítı csoportok irányába 
orientálni. Egy kliensünket sikerült állapotának megfelelı szociális intézményi elhelyezésre 
motiválni. 
Korcsoportonkénti megoszlás 

Pszichiátriai betegek Korcsoport 
(év) Nı Férfi 

18 - 39 3 6 
40 - 59 15 3 
60 -64 0 0 
65 - 69 0 0 
70 - 74 1 0 
75 - 79 0 0  

Szenvedélybetegek Korcsoport 
(év) Nı Férfi  

18 - 39 0 7 
40 - 59 3 15 
60 -64 0 2 
65 - 69 1 1 
70 - 74 0 0 
75 - 79 1 0  

 
Az ellátottak ellátása a forgalmi napló adatai szerint havi bontásban 

Hónap Megállapodással rendelkezık  Ellátottak száma 
Január 601 284 
Február 599 304 
Március 660 287 
Április 630 279 
Május 600 282 
Június 660 299 
Július 660 318 
Augusztus 630 317 
Szeptember 660 299 
Október 630 267 
November 637 271 
December 700 273 
Összesen 7667 3480 
Átlag (fı/nap) 30,55 13,86 

 
A 30 fıs intézmény kihasználtsága éves szinten 100 %. 
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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 
szervezıdésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, 
gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, 
lakhatási lehetıségek igénybevételérıl. 

2010-ben a BKMÖ Kórháza Pszichiátriai Osztályával és Pszichiátriai Gondozójával, valamint 
a kistérségi települések vezetıivel és szociális szolgáltatóival kialakított jó együttmőködés 
eredményeképpen a korábbinál több beteg került közösségi ellátásunkba. Az ellátottak 
létszámának növekedése jelzi, hogy az egészségügyi szolgáltatók is szükségesnek tartják 
gyógyító munkájuk kiegészítéseként ezt a típusú segítségnyújtást, a betegek pedig igénylik a 
gondoskodásnak ezt a formáját.  
Az év során a finanszírozott ellátotti létszám 93 fırıl 100 fıre emelkedett. 
 
Változott a finanszírozás alapja: a teljesítmény elszámolása a betegségek típusai alapján 
történt, azaz csak a meghatározott betegségben szenvedı (BNO kóddal rendelkezı) betegek 
ellátását finanszírozta az FSZH. Munkánkban így a krónikus pszichiátriai betegek segítése 
kapott hangsúlyt.  
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 gondozónık 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. 
A kistérségen belüli mikrotérségi központokban intézményünk rendelkezésére bocsájtott 
ügyeleti helységek hasznosnak bizonyultak a településen élı ellátottak számára, fıként 
Tiszakécske, Lajosmizse esetében. 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 2010-ben ellátott 140 pszichiátriai beteg betegségtípus szerinti megoszlása 
 



 16 

Életkor és nemek szerinti megosztás 
 férfi nı 

18-39 éves 15 23 
40-59 éves 23 57 
60-64 éves 5 8 
65-69 éves 2 2 
70-74 éves 1 2 

75-79 0 1 
80-85 1 0 

Összesen: 47 93 
   

24 fı került ki az ellátásból. 

Ellátás megszőnésének száma és okai 
megszőnés oka fı 

közös megegyezés 17 
elköltözött 1 

pszichiátriai otthonba került 2 
idısek otthonába került 1 

elhunyt 3 
összesen: 24 

 

 

 

Betegségtípusonkénti megoszlásuk 

 

Ellátottak - 2010 Fı Nemenként 
Támogatásnál figyelembe vehetı   férfi nı 

F20.00: Szkizofrénia    35 18 17 
F20.30:     3 3  
F20.50:     6 3 3 
F20.60:     2 1 1 
F20.80:     7 2 5 
F20.90:  5 1 4 
F21.00: Szkizotypiás rendellenességek  3 2 1 
F22.00: Perzisztens delusionalis rendellenességek  5 1 4 
F22.80:  6 3 3 
F23.00:     1 0 1 
F23.30: Akut és átmeneti pszihotikus 

rendellenességek 
3 0 3 

F23.80:     6 2 4 
F25.10: Szkizoaffektív rendellenességek   3 0 3 
F25.20:     12 3 9 
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F25.80:  1 0 1 
F31.30: Bipoláris affektív zavar    1 0 1 
F31.60:     2 0 2 
F31.70:     1 0 1 
F32.00:  12 2 10 
F32.10: Depressziós epizód    10 2 8 
F32.20:     2 0 2 
F40.80: Fóbiás szorongásos rendellenességek   1 0 1 
F41.00: Egyéb szorongásos rendellenességek   1 0 1 
F41.10:     2 1 1 
F41.20:     1 0 1 
F41.80:  4 0 4 
F41.90:     4 2 2 
Összesen     139 46 93 

Támogatásnál figyelembe nem vehetı     
F60.80: Személyiségzavar    1 1 0 
Összesen    1 1 0 

Mindösszesen    140 47 93 

 
 

Közösségi pszichiátriai ellátás rendezvényei 
rendezvény alkalom fı/átlag összes megjelenés 

Pszichiátriai betegek klubja 52 16 831 
Arborétumi séta és 
játékdélután 2 9 18 
Kirándulások (Veszprém, 
Szeged, Budapest) 3 11 33 
Kiállítások, rendezvények 4 10 10 
Bibliakör 38 6 208 
Vadaskerti látogatás 1 9 9 
Filmklub 29 5 145 
Színház 1 12 12 
Pszichoedukáció 11 9 90 
        

Egyéb karitatív tevékenységek 
Húsvéti, mikulás és karácsonyi ajándékok a kliensek számára 
Utazási költségtérítés klubfoglalkozásokra, kirándulásra, pszichoedukációra 
Kliens könyvtár alapítás, ( 520 db. könyv ) kölcsönzési lehetıséggel 
Gyógyszerek kiváltásában segítségnyújtás (Risperdal inj., egyéb pszi. gyógyszerek) 
Élelmiszer adomány 
Tüzelı segély 
Ruhaadományok biztosítása ( két alkalommal, összesen 24 raklap gyermekruha és játék) 
Ingyenes jogsegély: 10 kliensünk vette igénybe 
Adventi jótékonysági koncert  szervezése főtéstámogatás céljára 
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Az ellátottak száma településenként 

Ellátottak lakóhelye Száma 
Kecskemét 109 
Ágasegyháza 1 
Ballószög 3 
Felsılajos  
Fülöpháza  
Helvécia (nem szerzıdött) 6 
Jakabszállás 4 
Kerekegyháza 7 
Kunbaracs  
Ladánybene 2 
Lajosmizse 2 
Lakitelek (nem szerzıdött)  
Nyárlırinc 1 
Orgovány 2 
Szentkirály  
Tiszakécske 2 
Tiszaug  
Városföld 1 
Összesen 140 

 
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. 
2010-ben emelkedett az ellátottak száma, mely fıként a kistérséghez tartozó települések 
polgármestereivel, jegyzıivel, ill. szociális szolgáltatóival történt kapcsolatfelvétel, és 
kialakított sikeres együttmőködés következménye. A közösségi gondozók által a 
háziorvosokkal, pszichiáterekkel fenntartott rendszeres konzultáció is eredményezte, hogy a 
szenvedélybetegek egyre szélesebb köre számára vált elérhetıvé a közösségi szolgáltatás. 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 szenvedélybetegek ellátásában leggyakrabban az életviteli 
készségek fejlesztése, a problémakezelés, a munkába állás segítése, valamint az 
absztinenciára való motiváció kialakítása volt a gondozói munka hangsúlyos része. 
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2010-ben 178 szenvedélybeteget részesítettünk közösségi ellátásban. Ebbıl az elızı évben 
ellátásba vettek száma 69 fı, az új belépık száma 109 fı. 
 
Az ellátottak betegség szerint (BNO) és nemek szerinti megoszlása 
BNO Férfi Nı Össze

sen 
F10  Alkohol okozta mentális és viselkedészavarok 86 27 113 
F11 Ópiátok használata által okozott mentális és viselkedészavarok 2 - 2 
F12 Cannabis és származékai által okozott mentális és 
viselkedészavarok 

15 2 17 

F13 Nyugtatók és altatók által okozott mentális és 
viselkedészavarok 

1 3 4 

F14 Kokain használata által okozott mentális és viselkedészavarok 1 - 1 
F15 Egyéb stimulánsok használata által okozott mentális és 
viselkedészavarok 

2 1 3 

F17 Dohányzás okozta mentális és viselkedészavarok 3 5 8 
F18 Illékony oldószerek(spray)  okozta mentális és 
viselkedészavarok 

- 1 1 

F19 Többféle drog és egyéb pszichoaktív anyagok használata által 
okozott mentális és viselkedészavarok 

2 2 4 

Egyéb:  Szerencsejáték-függıség, kodependencia, hozzátartozók 14 11 25 
Összesen 126 52 178 
 
 
Az ellátottak életkor és nemek szerinti megoszlása 

Életkor Férfi N ı 
18 év alatt 1 1 

18-39 66 19 
40-59 52 27 
60-64 6 4 
65-69 1 1 

Összesen 126 52 
 

Az ellátottak lakóhely szerinti megoszlása (az ellátási szerzıdéssel rendelkezık mellett 
feltüntettük azokat is, akik segítséget kértek, de nem vállalták az ellátási szerzıdés 
megkötését) 
Település Férfi Nı Összesen Ellátási szerzıdés nélkül 
Kecskemét 94 39 133 78 
Ballószög 4 1 5 9 
Helvécia 1 1 2 4 
Kerekegyháza 1 1 2 3 
Jakabszállás 1 1 2 2 
Lajosmizse 11 2 13 15 
Lakitelek 3 - 3 6 
Nyárlırinc - 1 1 4 
Szentkirály 3 - 3 3 
Tiszakécske 7 6 13 26 
Tiszaug 1 - 1 2 
Összesen  126 52 178 152 
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Kistérségi ügyeleti ellátás 
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 

Helvécia  Idıpont egyeztetés alapján ügyeleti idıtıl 
függetlenül rendelkezésre állás 

 
 Kórházi ügyeleti ellátás: hétfınként az Addiktológiai Gondozóban 9-12 óráig ügyeletet 
biztosítunk. 
A Pszichiátriai Osztály Addiktológiai Részlegével való együttmőködés: kéthetente szerdán 
15.00-15.45-ig  addiktológiai csoport vezetése, ahol a Rév Szenvedélybeteg-segítı  Szolgálat 
lehetıségeirıl adunk tájékoztatást. 
 

 
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 
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 elıadások; Drop-in „Toppanj be 

központ”; telefonos, információs vonal  
- egyéb szolgáltatásaink: megkeresı tevékenység, tőcsereszolgáltatás. 
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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 2010-ben 128 fıt láttunk el. Az év során 
ellátásba került új kliensek száma 53 fı. Az ellátással elértek forgalmi száma 6442 kontakt, 
napi átlagos forgalom 25,2 fı, ellátási órák száma 6442 óra. 
 

Férfi Nı Összesen Nemek szerinti 
megoszlás 81 47 128 

 
 

Alkohol Kábítószer Játék Gyógyszer Probléma típus 
szerinti 

megoszlás 
80 25 3 20 

 
 
EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

Megelızı-felvilágosító tevékenység 

A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet - Nemzeti Drogmegelızési Intézet és a Fıplébániai 
Karitász Alapítvány, mint intézményfenntartó között 2003-ban kezdıdött együttmőködés  
2010-ben folytatódott tovább. 
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 elterelés célja a felvilágosítás, az absztinencia 
kialakítása, készségfejlesztés. Intézményünk kidolgozott egy általános megelızı-felvilágosító 
programot, mely az egyéni fejlesztési tervek keretéül szolgál. Az eltereltek egyéni fejlesztési 
tervek szerint vesznek részt a programban. 
Az elterelésben részt vevık úgynevezett elızetes állapotfelmérését a Megyei Kórház 
Addiktológiai Gondozója végzi. 2010-ben 96 fı állapotfelmérését végezték (87 férfi, 9 nı), 
közülük 76 fıt (68 férfi, 8 nı) irányítottak intézményünkbe (10 függı betegnek nyilvánított 
beteg elterelését a gondozóban végezték). 
 
2010-ben az elterelésben részt vevık száma összesen 84 fı (72 férfi, 12 nı). Ebbıl 16 fı 
elızı évben kezdte meg a megelızı-felvilágosító szolgáltatást, 68 fı ebben az évben. 
 

Életkor szerinti megoszlás 
18 év alatt 7 
18-20 év 17 
21-25 év 29 
26-30 év 22 
31-35 év 7 
35 év felett 2 
Összesen 84 



 22 

A megelızı-felvilágosító szolgáltatást elvégezte és igazolást kapott 32 fı, 4 fı más 
intézményben folytatta tovább az elterelést, a folyamat 4 fı esetében szakadt meg 
eredménytelenül. 
Állandó lakhely szerinti megoszlás 

Bács Kiskun megye Egyéb 
Apostag 1  Cegléd 3 
Bócsa  1  Gyón 1 
Harta 1  Kunszentmárton 1 
Izsák 3  Nagykırös 2 
Kalocsa 1 Táborfalva  1 
Kecskemét 36    
Kerekegyháza  2    
Kiskırös  2    
Kiskunfélegyháza 10    
Kiskunhalas  4    
Kisszállás  1    
Lajosmizse  3    
Lakitelek  2    
Solt 1    
Szabadszállás  4    
Tiszakécske 2    
Városföld  2    
Összesen 76  8 

 
 
 
Beutaló hatóság szerinti megoszlás 

Bács Kiskun megye Egyéb 
Bács-Kiskun Megyei Fıügyészség 5 Ajka Rendırkapitányság 1 
Kalocsai Városi Ügyészség 2 Budapest VI. ker. 

Rendırkapitányság 
1 

Kecskeméti Rendırkapitányság 4 Budapest VIII. kerületi 
Ügyészség 

1 

Kecskeméti Városi Bíróság 1 Ceglédi Rendırkapitányság 2 
Kecskeméti Rendır Fıkapitányság 1 Dabasi Rendırkapitányság 3 
Kecskeméti Városi Ügyészség 35 Dunaújvárosi Ügyészség 1 
Kecskemét Rendırkapitányság 
Tiszakécske Rendırırs 

2 Kunszentmárton 
Rendırkapitányság 

2 

Kiskunfélegyházi 
Rendırkapitányság 

9 Mosonmagyaróvári Városi 
Bíróság 

1 

Kiskunfélegyházi Ügyészség 2 Nagykırös Rendırkapitányság 4 
Kiskunhalas Rendırkapitányság 2 Nemzeti Nyomozó Iroda  1 
Kunszentmiklós 
Rendırkapitányság 

2 Siófok Rendırkapitányság 1 

  Szegedi Rendırkapitányság 1 
Összesen 65  19 
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Drogprevenciós tevékenység 

Bács-Kiskun megye területén, Kecskeméten és a kistérségi településeken az alábbi prevenciós 
szolgáltatásokat nyújtjuk: 

• Iskolák drogellenes stratégiájának kidolgozásban való szakmai segítségnyújtás; 
• 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 drogprevenciós tevékenység számokban - 2009 – 2010 – 2011. tanév 

Intézmény diákok 
 száma 

osztályok 
száma 

diákoknak 
tartott 
órák 

 
tanárokn
ak tartott 

órák 

kortárs 
képzés 

(fı)  

szülıi 
értekezle

tek 
száma 

2009 – 2010. tanév 
Angolkisasszonyok 
Intézete, Kecskemét 

185 7 35  14 2  

Gáspár András 
Szakközépiskola, 
Kecskemét 

550 19 57  19 4 

Izsáki Általános Iskola 243 12 60 3   
Katona József 
Gimnázium, Kecskemét 

266 9 45   2 

Kerekegyháza Általános 
Iskola 

276 12 60  12   

Szent József Általános 
Iskola, Kiskunhalas 

204 8 40 1  1 

Általános Iskola,  
Kunadacs-Ladánybene 

136 8 40   2 

Lánchíd utcai Általános 
Iskola, Kecskemét 

263 10 50  10   

Lestár Péter 
Szakközépiskola, 
Kecskemét 

436 15 60 3 30   

Összesen 2559 100 447 7 85 11 
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A két tanévben tehát 184 osztály 4644 diákját értük el 853 órában. 181 diák számára 
tartottunk kortársképzést, pedagógusoknak 16 alkalommal, szülıknek 18 alkalommal 
tartottunk foglalkozást. Kecskeméten kívül Bács-Kiskun megye kilenc településén tartottunk 
órákat: Fülöpjakab, Izsák, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kerekegyháza, Kiskunhalas, 
Kunadacs, Kunfehértó, Ladánybene. 
 
A „Révbe érünk!” komplex drogmegelızési program 2009-2010-ben valósult meg. A 
program során 30-60 órás komplex prevenciós és készségfejlesztı programokat valósítottunk 
meg az alábbi helyszíneken és résztvevıkkel: 
 

Helyszín Bevont, elért 
fiatalok/gyere-

kek száma 

A programot 
eredménnyel 

teljesítık 
száma 

Büntetés-végrehajtási Intézet Kecskemét 15 11 
Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete 18 18 
SOS Gyermekfalu Kecskemét 15 13 
Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium Kecskemét 25 20 
Szent Miklós Leánykollégium Kecskemét 30 30 
Móricz Zsigmond Kollégium Tiszakécske 32 26 
SOS Ifjúsági Ház Lajosmizse 14 11 
Ballószögi Gyermekotthon (TEGYESZ) 10 4 
Hajósi Gyermekotthon (TEGYESZ) 22 18 
Hetényegyházi Gyermekotthon (TEGYESZ) 21 9 
Katonatelepi Gyermekotthon (TEGYESZ) 10 10 
HELPI, Eleven Ifjúsági Klub Kecskemét 159  
Összesen 371 170 

 
 

2010- 2011. tanév 

Angolkisasszonyok 
Intézete  

146 6 30  12     

Gáspár András 
Szakközépiskola 

420 14 70  14  

Izsáki  Általános 
Iskola 

300 12 60 2   

Fülöpjakab-
Jakabszállás 

170 11 55  22 2  

Katona József 
Gimnázium 

270 9 45 2    

Kunfehértó 75 4 20  8 1 
Piarista Iskola 378 14 56  28 2 
Kiskunhalas 200 8 40 1  1 
Jászszentlászló 126 6 30 4 12  1 
Összesen  2085 84 406 9 96  7 
2 tanévben összesen 4644 184 853  16 181 18 
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Oktatás, képzés 
 

A szociális szakemberek képzésében mint gyakorlati hely veszünk részt. Az alábbi 
felsıoktatási intézmények szociális munkás és szociálpedagógus hallgatói töltötték nálunk 
gyakorlati idejüket: 
Debreceni Egyetem (1 fı), Károli Gáspár Református Egyetem (4 fı),  Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem (1 fı), Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Veszprémi 
Érseki Hittudományi Fıiskola (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 továbbképzés az ellátási területrıl érkezett resztvevık számára ingyenes volt, 
továbbképzési pontértéke 18 pont. 
 

Egészségügyi ártalomcsökkentés, tőcsere szolgáltatás 
 

A kezelésre, rehabilitációra motiválatlan intravénás szerhasználók egészségügyi 
ártalomcsökkentését célozza a tőcsere programunk. Kecskeméten a marginalizálódott 
intravénás szerhasználók száma alacsony, ennek megfelelıen a tőcsere szolgáltatás 
indikátorszámai is alatta maradnak az országos nagyvárosi átlagnak. 
Kiosztott fecskendık száma: 247 
Visszahozott, becserélt fecskendık száma: 213 (cserélési arány 86,2 %) 
A szolgáltatást az év során 10 fı vette igénybe összesen 71 alkalommal. 
 

Megkeresı tevékenység 
 
A megkeresı tevékenység az alacsony küszöbő ellátás fontos részét jelenti. Az ellátás, tanács- 
és segítségkérés lehetıségét bemutató plakátokat, szóróanyagokat eljuttatjuk az ellátási terület 
oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális és közmővelıdési intézményeibe. Fizetett 
hirdetésekkel jelen vagyunk az írott és elektronikus országos, megyei és helyi sajtóban. 
2010-ben tizennégy alkalommal folytattunk megkeresı tevékenységet. 
Kilenc alkalommal Kecskemét város közterületein célzott utcai szociális munkát folytattunk, 
nyolc esetben lakossági illetve intézmény jelzése alapján vonultunk ki. 
A legtöbb esetben Kecskemét Mőkertváros nevő külvárosában, illetve a belvárosban jártunk. 
Az évben öt alkalommal vettünk részt közösségi rendezvényen. 
Az ELEVEN és Spartacus Közösségi Terében tartott Éjszakai Forgatag nevő rendezvényen 
rendszeresen részt veszünk. 
A rendezvények többségében a fiatal (12-25 év) korosztály jelenléte volt jellemzı, a 
Sportágválasztó rendezvényen, illetve a Bőnmegelızési napon minden korosztályból voltak 
résztvevık. 
Kecskemét és kistérsége településein elsısorban helyi lapokban megjelenı hirdetésekkel 
hívtuk fel a lakosság figyelmét szolgáltatásainkra. 
Jövı évben szeretnénk jelzırendszerünk hatékonyságát tovább fejleszteni, jelenlegi hasonló 
célcsoporttal dolgozó intézmények közötti kapcsolatfelvétellel, illetve lakossági fórumokon 
való megjelenéssel. 
Külön figyelmet szeretnénk fordítani Kecskemét város legnagyobb lélekszámú városrészére, a 
Széchenyi városra. 
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Hirdetési felületeken való megjelenések 
Kiadvány neve Terjesztési terület 
Egészségünkre Kecskemét 
Fókusz Duna-Tisza köze 
Fókuszban a Széchenyi város 
kiadvány 

Kecskemét 

Irányár Bács-Kiskun, Pest megye 
Kisokos Bács-Kiskun megye 
Medical Info Média-kiadvány Országos 
Megoldás  Kecskemét 
Mindennapi megoldások-kiadvány Kecskemét 
Partnerkiadvány Kecskemét 
Petıfi Népe Cégtár Bács-Kiskun megye 
Színes Régió Duna-Tisza köze 
Uniós Tudakozó-webes megjelenés Országos 
 

Az ellátási területen elhelyezett célzott hirdetések 
 
Kiadvány neve Megjelenés Terjesztési terület 
Kunbaracsi hírmondó 2010. december Kunbaracs 
Petıfi Népe 2010. szeptember 23. Bács-Kiskun megye 
Lajosmizse és vidéke 2010. október 31. Lajosmizse, Felsılajos 
Ágasegyháza Napló 2010. október Ágasegyháza 
Naplopó 2010. november Dél-Alföldi régió 
Helvécia Önkormányzati lap 2010. augusztus Helvécia 
Új Irány 2010. július Ballószög 
 

Az ellátási területen felkeresett média partnerek 
 
Fülöpházi hírmondó 2011.  Fülöpháza 
Jakabszállás-Polgármesteri 
hírlevél 

2011. Jakabszállás 

Kunbaracsi hírmondó 2011. Kunbaracs 
Ladánybenei hírmondó 2011. Ladánybene 
Lakiteleki hírmondó 2011. Lakitelek 
Kulturális kiadvány 2011. Orgovány 
Polgármesteri hírlevél 2011. Kerekegyháza 
Nyárlırinci hírmondó 2011. Nyárlırinc 
Kécskei újság 2011. Tiszakécske 
Szentkirályi hírmondó 2011. Szentkirály 
Tiszaugi újság: 2011. Tiszaug 

Megkeresı tevékenység során kiosztott 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  
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W. Poser,  Roscher, S. Poser: Tanácsok gyógyszerfüggıknek és hozzátartozóiknak  
M. Langlotz-Weis: Tanácsok étkezési zavarokban szenvedıknek  
 
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.) 

 Önsegít ı csoportok 

A Rév helyet ad az alábbi önsegítı csoportoknak: 
Névtelen Alkoholisták (AA) nyílt győlés: hétfı 17.00 – 18.00 óra 
Névtelen Alkoholisták (AA) lépés győlés kedd 17.00 – 18.00 óra 
Pár csoport (RCA) kedd 18.00 – 19.00 óra 
Családtagi csoport (AL-Anon) szerda 17.00 – 18.00 óra 
Névtelen Szerencsejátékosok (GA) csütörtök 15.30 – 16.30 óra 

 
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). 
2010-ben segélyezésre 315 alkalommal került sor, a kiosztott pénzbeni segélyek összege 
730.000 forintot tett ki. 
 

FINANSZÍROZÁSI, GAZDÁLKODÁSI ADATOK 

Alapfinanszírozási adatok 

Bevételek: ezer Ft. 

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (közösségi ellátásokra) 42.750 
Magyar Államkincstár (nappali intézményre)   6.300 
Kecskemét M. J. Város Önkormányzata     8.000 
Kecskemét és Térsége többcélú Társulás (közösségi ellátásokra)   1.100 
Lajosmizse és Tiszakécske (nappali intézményre)      600 
Bács-Kiskun Megye Önkormányzata   2.000 
Összesen 60.750
   
Kiadások 60.750 
Ebbıl személyi jellegő kiadások 38.114
  
 

 

 

 



 28 

 

Programfinanszírozásban megvalósult tevékenység bevételei és kiadásai (ezer Ft.) 

 

Támogató Címe, projektszáma Teljes 
programk

öltség 

2010-re esı 
kalkulált 

programkö
ltség 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

Mőködési támogatás 2009-2010 
NCA-DA-09-0919 

6 .500 2.708 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

Mőködési támogatás 2010-2011 
NCA-DA-10-0575 

4 .500 2.625 

TÁMOP Révbe érünk! – prevenciós program 
5.2.5.-08/1-2008-0085 

19.400 9.687 

SZMM Mőködési támogatás 
KAB-KRI-09-A-022 

3.500 1.600 

SZMM  Kecskemét és Térsége alacsony 
küszöbő ellátása 
KAB-AL-09-A-0022 

2.700 1.175 

SZMM Komplex megelızı program 
kistérségben 
KAB-PR-09-A-0096 

1.800 1.125 

SZMM A kecskeméti Rév szolgáltatásainak 
fenntartása, bıvítése 
KAB-EF-09-AB-0006 

1.000 1.000 

SZMM A kecskeméti Rév informatikai 
fejlesztése 
KAB-EF-09-AB-0007 

900 900 

SZMM Alacsony küszöbő ellátás 
hatékonyságának növelése 
KAB-EL-10-AL-0005 

1.800 900 

SZMM KAB-EL-10-DE-0004 960 580 
SZMM Kortárs-segítı képzés a Kecskeméti 

Fıiskolán 
IFJ-GY-DA-09-C-0007 

100 100 

KMJV Önkormányzata Kortárs-segítı képzés a Kecskeméti 
Fıiskolán 

140 140 

Bevont forrás összesen   22.540 
 
 
Programfinanszírozás keretében eszerint a  Rév fenntartója 2010-ben több mint 22,5 millió 
forint forrást tudott bevonni. 
Az alapmőködés biztosítása a programfinanszírozással együtt 2010-ben 83,3 millió forint volt.  
 
 
 
 
Kecskemét, 2011. január 14.                                                   (Molnár Ferenc) 
                    intézményvezető 


