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Tisztelt HumánszolgáItatási Bĺzottság!

I. Előzmények

A Képviselő-testĹilet 7g3/2O07. xII.05.) szźtmis, hatfuozatźhan foglaltak szerint a Fé1útonAlapítvĺínnyal (székhely: I|72 Budapest, Liget sot 26.) személyes gondoskodást nyujtJszociális a|apszolgá|tatásra, azon belül s un,"íelya"t"g"l. l.tĺ'.ĺ,ségi ellátásara, mint kote|ezőönkormanyzati feladate|lźiźsra, 2007 . decembeľ ís. iłiietd: határozatlan időtartamľa ellátásiszeruődést kötött (1 . melléklet).

il. Indokolás

A Félúton A|apítvány a szenvedélľbefg9k közösségi e||átásáta 1089 Budapest, orczy t|t27.szám a|att mfüödő ,,orczy,, Szeńvedéýbetegek Ńäoo"ll Klubjában |átja e:, a Józsefuarosionkoľmán y zat számźta térité smentesen.

Az el|átási szerződés 10' pontja atapján s.zolgéitatást végző az onkoľm ányzat tészétemindenév május 31. napjáig megküldi íľásóš szakmň u."'.ĺ-o-lZ3,ĺt a feladatellátás teljesítéséről.A szenvedélybeteg e|lźtás éves beszĺím olőja azelőterjesłés 2. mellékl etétképezi.

ilI. Tényállás

A beszĺímolő alapjan 2012. évben a szolgáiat újra befogadást nyeľt a 2012-2014. évihĺáľoméves páIyázati ciklusra A befogadást nyeř kapaóitás 80 fr, mely jelentősen elmaľad a korábbiévek át|agához képest. Az Atapltv.any átlagos än IO2 rat|itattel az elmúlt évben.

Az Alapítvány célcsoportja a 18. életévĹiket betöltött, életvitelszerűen a VIII. keniletben élő

:ä1#Í:l:betegek, 
akik elsősorban saját ottľ'o""I.uu,," lakókömye'"tiil.u.n igényelnek

A szenvedélybetegek ellátásĺának alakulása: z}|t. évben a nyi|vźntartásban lévő ellátottakszálma 73 fő, míg 2OI2. decembeľ 3 l -én 29 fő kefi|".ĺ ňi.''. tartottak nyilván.

A beszámo\ő tartalmazza a ktilĺin j ogszabá|y^banmeghatározott adatszolgéůtatási kötelezettségteljesítését, a klienseire vonatkožo1tatĺsíĺtuĺ uauToút, ál",ko. és nem szerinti, valamintbetegség szerinti megoszlásban. Tartalmazza továbbá a közĺisségi programokat,



,l

csoportfoglalkozásokat, az aLapítvźny źital eléľhető szolgá|tatttsokat, az ellátás

igénybevételének módjait' eléľhetőségeket, a fogađóóľák helyszíneit és időpontjait.

Az AIapíwáĺy nagy hangsúlý fektet az ellttottak magas szakmai színvonalon tĺjľténő

eI|átásáia. A kliensek állapotának jobbá tétele céljából fęlkeľestek civil, önkormźnyzati és

egyhází szewezeteket, iĺtézményeket a gyorsabb és hatékonyabb segítségnýjtás érdekében,

ut'ôl lehetőség nyítt egyiittműködési megállapodást kotöttek. A kliensek állapotanak

folyamatos figyelemmel kísérése, gondozása soľán csökkent a kľízishelyzetek száma, a

kórházb a keľĹilé s ek gyakori s ága.

Iv. JogszabáIyiktirnyezetismertetése

A Bizottság hatáskoľe a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaĺosi Önkoľmanyzat a

Képviselő-tęstiilet és Szervei Szewezeti és Mfütidési SzabźĺIyzatárőI szőIő 25l20I3. (v.27.)

önkormanyzati ľenđęlete 4. mellékletének z.I.t . pontjában foglaltakon alapul, mely szerint a

Humanszolgźitatási Bizottság ďont az önkormányzatkoznevęlési, kĺjzművelődési, kulturális,

spoľt, egészségĹigyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása taľgykörbe 1artoző

{zeruőďé,ses partneľ tevékenységéről szóló beszĺámolój anak elfogad ásárőI.

v. Dtintés tartalmának ľészletes kifejtése
A Félúton Alapítvany elmúlt évre vonatkoző beszttmolőja a\apján az ęLIźúási szerződésben

vállat feladatoknak maľadéktalanul eleget tett.

Az elmúlt évek tapasńa|atai a|apjźn továbbra is nagy sztikség van a szo|gźtIat ml,lllkźi1fua,

ezze| elosegige aszenvedélybetegek helyzetének megváltozását, életminőségfü javulását.

vI. A dtintés célja, pénzügyi hatása
A Félúton Alapítvany zotz. évre szőIő szakmai beszámolójĺínak elfogadása pénzügyi

feđęzetetnem igényel.

Határozati javaslat

.l2013 év. (WI. 15). számú Humánszolgáltatási bizottságihatźĺozat:

A Humáns zo\gálrtatási Bizottság úgy dont, ho gy

elfogadja a Félúton Alapítvany 2012. évi tevékenységéľől szóló szakmai beszĺámolóját.

Felelős: polgármester
Hatánďo: 2lI3.július 1 5.

A döntés végrehajtását végzo szervezęti egység: A döntés végrehajtását végző szervezętí

e gys é g : Humáns zo l gáItatási Ü gyo s ztály Humánkap c s olati Iro da

A lakosság széles kĺjľét éľintő döntések ęsetéĺ az

ko zzététe| mő dj źlr a: honlap on indoko lt

Budapest. 2013.június 28.

előterjesztés előkészítőjének javas|ata a

Santha Péterné
alpolgáľmester
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amely létejött egyĺészről
a Budapest Főváľos VIII. Keriilet Józsefváľosi onkoľmányzat képviseletében: Csécsei
BéIa polgĺáľmesteľ (székhely: 1082 Budapest, Baross u.63'67'), mint megbízó (a
továbbiakbalr: Megbŕzó)'

másrészről
a Félriton Alapíh'ĺĺny képviseleteben: Ko'o'ács: Csaba kuĺatóľirrmi dtkar (székhely: 1172
Budapęst, Liget soľ 26., adőszźłĺĺ: 18057966-1-4?' a Fővárosi Bíróság Pk. 60085,/199 4. száníl
bejegy'zése, nýlvantaľtási szám:4495. ďapjár1 aszęťvezeÍ.közÍasznúsági fokozata: kiemelten
közhasznú, műköđési engeđély szźgrĺa: 06.203/2l20a6', mint szólgá]tatást végző (a
továbbiakban: SzolgáItatásf ĺ'égzĺí)

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkei:

1. A Megbízó megbízása aIap1árl a Szolgáitatást. végző vćl|a|ja, hogy. a szociĺjĺis
igazgatásról és szociĺźlis ellĺitásokról'szóló több.ľzłr nlódosíĺott ]993. évi 'ĺII. n. h
tavúbbiąkban: Szt) 65/Á. s-ban, va|anint a szeméIyvs gondoskodĺźst nylźjtó szociáiis
intézmények szalonai feĺadaniľó| és műkidésłk feltéĺeleil.ől szóló łnódosított I/2a00.
ű,7.) SzCstrĺ ľendelet j9/J. f-ban foglalt kdvetel.rnényeknek megfelelően kĺizösségi
ellátást nyujt a szenvedóiybeteg személyek saímĺĺra. A szenveđélybetegek közösségi
eĺlźltźsa olyan tinkéntesen' igénybe vehető' hosszú távti, közösségi alapr1 az ellátott
otthoruĺban. illętve lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek cé\ja az
életmóđváltozás elindíiása,' segíiése és folyamatos nyomon klvetése' A Sz-olgáltatást
végző a szenv-edélybetegek kcizösségi e||źiźLsa keľętében biaosítja:

a) a lakókörnyezetben töľténó segítségnyujĺást az önálló életvitel feuntaľtásában.
b) a megler'ő képességek megtaľtását, illetve fejlesztését,
c) a hĺŁionossal és a kezelőoĺvossal való kapcsolatĺaľtas révén a szolgáltatlĺst igén1'be
vevő állapotĺinak folyamatos fi gyelemmel kísérését,
d) a pszicŁoszociális ľehabilitácioÍ.. aszociális és mentális gondozást,
e) az.orvosi vagy eg"véb teľapiás kezelésen, szolgáItatásban, szĺíľővizsgálaton va!ó
részvétel ösztönzését és ĺ:igyelemmel kísérését,
f) megkeĺeső programok szervęzését az ęI|áÍásĺa szoruló szernéIyek eléľése éľdeké}en.

Ezen szolgáltatás biaosításával- az Szt 86, E @ bek, e) ponĺja alapjrán _ a Megbízl kcitelező
felađatát |ilÍja o1 az Szt l20.$ ťethata|wazźisaalapjan'

2, Az 7, pontb,an meghatáľozoťt ellátás foľmája: személ'yes gonđoskodĺíst n1rljtó szociális
' ďapszolgáltatás"azonbelĺilszęnvedélybetegekkiizösségiellátĺĺsa.

3. A SzolgáItatást végző ellátási teľĺ'ilete: Budapest Fővaľos VIII. Kertile.t Józsefuráľosi
onkoľmrányzat illetékességi terülęte.

4. Az 1, pontban meghątáľozott sEolgáitatást, a Szolgáltatást l'égző Félúton Alapítvány
(székhely: 1172 Budapest, I'iget sor 26.) Diagnosztikai és Tenĺpíás Központ 1089
Buđapest, orczy út 27. szćĺn a7atll a telephel1'en VIII. Keriileti Szenveđély'betegek
I(özösségi El1átása alapszo|gáItĺtást n}Ąljtó szolgálat keľetében látja eI, a 06-
2D3l2|20a6' számri jogeľos' határozatlan időrę szóló m'ŕĺködési engedétye alapirán'



5. Jelen szerzódés alapján . a Szo|gáltatźlst végző az Szt ó5/A. $ (1) belcezdésében
meghatiáľozottak érdekében a következő szolgáltatasokat biztosída:

a) problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatiĺľoásának
segítése, a változtatasra motiváló tényezők feltáľásą a szľlrhaszĺlálat, illefue .Íiiggés
járulékos áľtalľnainalĹ karos következĺrényeinek csökkentése, azonnali tanácsadiĺs és

segÍtségnyujtás a szolgáltatast csak esetijelleggel igénybe vevők részéĺe,
b) készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy köałetítése, az
önellátasľa való képesség javítasa és fenntartása,
c) pszicho-szociális ľchabilitáció: a munkáhozva|óhozztĄuÍás, a szabadídő szervęzetÍ
eltöltésének segítése, szabadiđős, önsegítő csopoľtok, támogató hálózatok
szeweződésé,ĺek scgítése, tanacsadás, információnyrijtás az egészségugyi' szociális,
gyermekvédelni eĺIátások és szolgáltatasok, valamint a foglalkoztatasí, oktatasi,
lakhatási lehetőségek igénybevéieléľől

6. A SzolgáItatÁst végzö képviselője a jelen szerződésben nýlatkozatot tesz aÍIa
vonatkozóan' hogy az 1. pontban meghatiírozott szociális alapszolgźůtatásra .-

szenvedélybeteg szeméIyek ktĺzösségi elliĺtás szolgáltatás útján vďó ellátrísára -
vonatkozó kiilön jogszabályokat és szakmai követelményeket, vďamint nyilvantaľtási
kötelezettségeket ismcri, és azokat maľadéktalanul betartja és betaľtatja.

7. A Szolgáltatást végzö köteles a szakmai jogszabá|yokbetmása alapul vételével a jelen
szerződésben meghatłíĺozott szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, a szakmai
jogszabályokban eIőíĺ adminisztnĺciós kötelezettségek betartrĺsávď egyidejűleg.

8. A Szolgáltatást végző az eĹlátottak adaainak vonatkozásában az adaľvédelĺni
jo gszab á|yi renđelkezé seket betaľti a és beÍzrtzÍja'

9. A Szolgáltatást végző cleget tesz a szolgěiÍztásra vonatkozó tájékoztatási
kötelezettségéĺekazSzt 95' $ (I) bekezdésébenfog|a|ta|aakmegfelelő módon.

ĺ0. A Szolgáttatást végző vállaIja, lrogy minden év május 31. napjáig íľásos szakmai
beszĺmotóját a Megbíző rendelkezésére bocsátja, és ez'ze| eleget tesz tÄjékoztatási
kötelezettségének. A szakmai beszámoló tzrtalmazza a kiilön jogszabályban

meghaüáľozott adatszolgaltatási kötęlezettség teljosítését ltáł,gyi személyi feltéteiek
jellemzése, a szolgĺíltatás igénybevótelćnek fő mutatói, a statisztikai adatgffitéshez
szĹikséges adatok ľendelkezésľe bocsátísď.

11. A Szolgáltatást végzÍĺ köteles ahozłÁ írasban vagy szóban eljuttatott panaszt 1 5 napon

belül kivízsgálni, majd a panaszost írásbaĺr éľtesíteni a panasr kivizsgálĺásanak
eľedményéről. Amennýben aSzo|gíitatástvégz'lĺ nem intézkedit illetve a panaszbvő
nem ćrt ogyet a panasz |avŁsgálásánakeľedményével, az írásos vá1aszkézhęmétę|é|ő|
säímítottnyolc napon belĹit a Megbízó Képviselő-testiiletének Szociális Bizottságához
fordulhat j ogonioslatert.

12. A Szolgáltattst végző az l. pontban meghatározott feladatot 2007. december 15.

napjától határozatlaĺ időtaľtamig szolgáltatasi đfi /ellenértélď fizetési kötelezettség

nélkiil látja el.



13. Ha báľmely fét jeten szerződés bármely porrtját megszegi" 3 hónaqos. felmondásnak

van helye. ĺ! felmondas a masik félhez intézett, a felĺnondás okát és indokait magában

foglaló nyilatkozattal történik.

14. Jelen szerződĘs 13' pontjában meghatározottak esetében a Szolgáltatast végző:łźilra|ja

az 1. pontbaĺi megĹauáĺozott a|apszolgá|tatźs folyamatos biztosításá! a felmondást

követó 3 hónapig. A feladateltátás folyamatos bizlosításĺĺuak e]mulasztása esetén a

Megbífóĺäk mrterĺesĺ igénye vatl, a káľtéľítćs mćľtékére o Ptk' gzabályal az

iĺányadik.

15. A jelen szeľződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai, szakmai

kérdésekben a hatályos szociális és személyes gondoskodĺíst nyujtó szociális

intézményeke, vďamint a szociális ellátások térítési díjára r'onatkoző jogszabźĺlyok az-

iranyadók.

A jeten szerzódést a Budapest ľővaľos VilI. Keriilet Józsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-

tesitiletének 7g4|20O,1 . đu. os.) szźĺmú hatźĺrozata a|ap1źn, a felęk mint akaratukkal

minđenbęn me ge gy ezőt, helybenha gyó |ag íĺŁAk a|á.

Budapest, 2007. dęcembeĺ 12.
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Szeľződés azonosító szźlm:.. ',| . , ..

ELLÁTÁSI SZERZoDÉS vĺooosľľÁs,c.

Amely létrejött
egyrészľől:
Butlapes t Főváros \1Ir. keriilet önkoľmányzat
cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószánr: | 57 3 5.7 1 5 -242
statiszĺikai számjel: l 57357 l 5-84 t l -32 l-0 ĺ
tĺiľzskönyvi azonosító szárn: 7357 15
képviselő neve: Dľ. Kocsis Máté polgármester
bankszfunlasám: 14100309-10213949.0t000006
továbbiakban mint, megbízó

mĺisrészľől:
Név:Félúton A|apítvány
cim:. 1'17f Budapest, Liget soľ 26'
ađiszÁm: 1 80 5 7 9 6 6.1 - 42
nyilvĺíntarĺísi szám: 7.Pk'60 085 / 1,994. Fővárosí Bíľóság
képviselő neve: Kovács Csaba kuratóľiumi titkár
továbbiakban mint szolgĺáltatást végző, együttesen a Felek közötI2007. december 12. napjan kelt
szenvedéIybetegek közösségi ellátása taľgyban létrejött e||átási szerzódést2012' nráľcius 01. napi
hatállyal köz<is megegyezéssel az alábbíak szerint módosítjak.

l' Az Önkoľmĺĺnyzatazonositó adatai azatábbiaka változik:

ađó szźm: | 57 3 57 I 5 -2 - 42
statisztikai szamjel: 157357 15-8411-321-01
töreskönyvi azonosító szÁm.. 7357 1 5
bankszĺmlaszam: 14100309-10213949.01000006

2, Ieleĺ szerződésmódosításban nem szabĺĺlyozott kérdésekben az eredeÍi szeĺződés illeťve a
Polgári Törvénykönyv rendelkezései az kányadőak'

Jelen szerződés 5', egymással szó szerint mindenben megegyező péIdányban készíilt, melyet Felek
elolvasás és értelmezés után, mint akaĺatukkal mindenbcn megegyezőt jóvžhagyćiagirtáka|á.

,úf,- a
ś;ĺüł".á",;ég'őJ

képviseletében -/
Budapest Főváros VIII.
Józsefvárosi onkoľmanyzat

képviseletében
Dr. Kocsís Máté
polgármesteľ

7ir...,,'; 
lÍÁi,jł!. ?.}

Kovács Csaba
kuľatóriEl[ňťIWn{ ALAPÍľVA N t' 

l l72 BudspesĹ LiBet sor fó.
TeleÍon: 258.6878

Adrszáĺn: l 80579(ís t.,ĺ2
Számlaĺz. : l04{N0ó5406 l l 0J7



Pénzügyíleg elleqj egyzem :

. . ....... '. .?. ť'...=}' ' . .
Pfuis Gyuláné

dr. Mésaíľ
aljegyzi5

i'iÁRt 2 6.

\L'1 M t

Y-* ..' dátum: Budape st, 2oL2.....9.1 :.łi''.''.
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Félúton ÁIapítvány' Szenvedélybeteg Közłĺsségĺ Ellátása
Fenntaľtó neve: Félúton Alapítvány. 1 172 Budapest Liget sor 26.
Tel' : 06,/1 /25 3 -5 1 99; ę-mail : halfił'ay@feluton.hu

Bevezető

A közłĺsséei szenveđéIvbeÍeg e|Iáfás có|ia. feladata:
ĺ{ kcizcisségi szenvedélybeteg elláĹás célją hogy:

1. az általunk gonđozott szenvecély'betegek a betegségiikeĺ (Íüggőség) felismeľjék és etfogadják..
2. a közös szakmai munka eredményeként, az egészségügyi és szociális állapotuk tor'ábbi
ľonrlását megállítsuk,
3. tovább iépésként a sznkma szabályai és kęľetei ktizcitt, a kiil<inféle tec}urikrĺk alkďmazásál'al. a
felépiilés irĺĺnyába fordítsuk a gondozíst'

Ennek érdekében a gondozást elsősorban a szenvedél},beteg oĺhonában, illetvę
iakókömyezeteben biaosítjuk (ha erre nincs lehetőség, a szenvedélybeteg előfordulási helyén
töfi énik az eg'vüttműködés)'

Á szolgáIat bemutaÍása
A ľéIúton Alapítl.any 2006' januar l-je ótą végzi a kerü]etben a szenvedélybetegek közcisségi
ellátását. A szolgálat integĺált tésze a Félút Centriim * Szenvedéi1'betegek irrtegľált
Intézményének (l 172 Budapest. Ĺiget sor 26.), ahoi átnrelreti e]látás és nappali intémrélir'is
működik.
SzolgáIatunk 2012.beĺűjĺa befogadást nyeÍt a201'2-2014. ér,i hĺĺronr éves pály{zati ciklusľa.
A befogadĺíst nyerf kapacitás 80 fő, amely jelentősen aluimaradt az ęIóző időszakhoz kćpesĺ (225
Íö). Nehéz első hĺĺronr hónapot tudhatott maganak a szo|giiat, mert a befogadott kapaci1ás
nrénękéhez keilert ig'azítani a további múködést, a kiieilsek és a dolgozók \é.szarĺu (cstĺkkenĺ'és),
úg1' hogy csak 2012. januaľ 4-érr viíit hivata]ossá az el]átotti keretszáĺl.

A fentí történések mentén alakltoituk át a ktĺzosségi szolgálatun}iat,201?-ben 3 ftj.re
csőkkentett[ik a gondozói létszámot, a kooľdináioľi feladatokat a FéIút Centĺum rnb.
illĺéz.,mén1r'ezetoje, az Alapitvárlyszakmaí igazgatôja és a fermtar1ó köztisen végezték, toválrbá a
szolgálat. iľodłĺja átkeniiĺ (iľodai tevlékenység' esetrnegbeszélés, szupen'ízió), a F:élút Centĺurnba,
az oľczy Klubból.

^ 
20L2' év eĺeji jogszĺrbályi változłsok a klienset és a dolgozók körében is jelentős rnegélheiési

bizonytalanságot sztilt, melyet a többszöń vezetővĺĺltłĺsok is tovább nehezítettek, đe az év
ktizepéľe stabiliaálódott a humanerőtbľrás heJyzefĹiĺk.
Kienrelném, hogy a szolgźú'at szakmai ĺnriködése a szorosabb irrĺézményi iniegľációval tovúbb
eľőstjdött' A szolgálat 2012-bęn a befogadott 80 fő kapacitásĺĺhoz képest, éves átlagban l02 ťót
látott e].

CćIcsonoľt:
.Ązon l8. életél'üket betĺil1ott, életvitelszeľĹien a VIII. kerüIetben élő sz-enveđélybetegek

(elsősoľban ďkohoĹ, kábĺtószer-, illetve gyógyszerfiiggőséggel hjzdő személyek)' akik meiltłis
és szociális helyzetĺĺlĺ javítása érdekében lakóktimyezetükben igényelnek segítség€t.

E]sósorban a saját otthonukban élő, nęm akut veszéĺy'eztetri állapotri addiktív (elsosoľban
alkohol-, dľog-, gyógyszeľÍügg<ĺség) beteget akiłnek a betegsége ambulans és adott eseibcn
kőrházi szakellźltás mellett eg.vensúlyban taľtható, 'és akik éIetvite1ĺikben vaIamint szociális
helyetiik javĺtĺísában igényelnek örilĺéntes segítséget.
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FéIúton A|apífvány, Szenvedélybeteg Kłizösségi EIIátása
Feimtaľió nevę: Félúton Alapíftany,1172 Budapest Ĺiget soľ 26.
Tel.: 06/ 1 ĺ253-5 199; e-mail: hďfrva;'@l.e1uron.hu

Fontos célcsopor! a folyanraťos tijneĺeket 'mutató, de addiko}ógiai kezelés alatt még ncm ál]ó,
illetra addilĺĺÍv pľoblénra kialakutąsa szemponĺjábói súlyosan veszelyeztetett szenrélyek.
családok. akiket ,..megelözés'' céIjríból az adekvát egészségĺig..v.i ellátĺĺs iranyába teľelĺin]<.

A szolgrálat munkatáľsai a fenti szoigáltatásokat elsősoľban az e|i]átott otthonában, illehę
lakikcimyezetében bizĺosí$ák, sziĺkség esetéa más elłátok szoigáltatásainak bevonásáv'al.
tanácsadássď, továbbá információnyujtással támogatják az ellátottakat, ésbozzátaĺozijukat. A
szolgáltatĺĺsnyújtĺís rendszeľességćt (heti, havl) az ellátotta] közcisen kialakított gonđozási teľv
(személyes igényekľe. céloloa, sziikségletekre alapozott) ha1áĺ ozza meg.

Kiiens számolł. a|aku|ása 2012.}ren.
201 l' decembeľ 31-én 73 fő klienst láttunk el a keniletben, míg2a12. decembeľ 3l-én ez a szánr
29 Iti - azalábbi koľ ćs nenrenkénti bontásban.

Keriileti kliensek statisztikai adłtai:

2011. évben
összes

gondozottak
sźáma

2011 dcc.3Í.én
nyilvántaľtásban

tévő ellátottak
száma

2012. évben
łisszes

gondozottak
száma

2012 dec.31-én
nyĺlvántartás|ran

lévő ellátofÍak
száxaa

100 '!:J lł5 29

2{J1t-2al2-ben a VIII. keľületi ellátottak száma koľ ésa ľ es lrem seeľiDti můgoszlásban
!TII. Keľĺĺlet

FérÍi no osszesen
2(}i1 2012 20t1 i ?ĺtĺ2 2911 24ft,

18-39 Koľcsoport t b t 11 2

40-59 Koĺcsopoĺt I 14 13 41 f0
60-64 Korcsoport I 4 .1 5 I
65-69 Korcsoporf l 7 0 I

70-74 Korcsopoľt 0 0 0 Ir 0 tI

75-79 Koĺcsopoľt 0 0 U 0 0 0

80-89 Korcsopoľt 0 0 0 0 0 0

90év felett
KorcsooorÍ

0 0 0 0 0 0

Osszesen: i) 10 26 19 61 29
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Félúton .Ąlapítványo SzenvedéIybeteg Közösségi Ellátása
Fennfuirtó ner,ę: Félúton Alapítvtny,1172 Budapest Ligeĺ soĺ 26.
TeI.: 0611 ĺ253.5 199; e-mail: hďfu.a.v@feiuton'hu

íözłisségi írrogľamok- csoDoľtfoglalkozások:
Az AlapÍtvĺłĺy osszęs k]ięnse szźtoźxa elérhető ptogramokat, és lehetiĺségckętbiaosított

?\IT.benis az,,arczy', Szenvedél1'betegek Nappati Klubja (1089. Budapest, oiczy u' ?7.) és a
Félút Cenfuumbaa(L172, Budapest Liget sor 26.) működő szenr'edélybętegek nappali elĺátása.

Fćlút CenÍrum által biztosítoťt pľogramok
. ,,FéIút Csopoľt'' - Alkoholbętegek részeĺe, józ.anođás első iépései, betegség t'.rdat

kialakítĺĺsáia iranyuló csoportfoglďkozas.
. Ilonátartozói csopoľt, alkoholbetegek hozzźĺtartozójnak, csďádtagjainak ľészvételével,

heti egy alka|ommal (péntek), terápiás munkataĺs vezetésé.ĺ,eĺ a Félút Centrumban.. Szerencsejáték-fiiggđk csopoĺja, heti egy a]kalommď (péntek), teľápiĺís munkatárs
vezętésével a Féiút Cęntrumban'

' Női csoporŕ keretében sz-abadidő teÍvezett ęltöltésének elosegítése, ill' készségÍejlesĺés.
infoľmációnyrijtasa, meiy mindęn szerdán 9 - 13-ig fogadja ą kduösségi szolgálat
klielrseit a Budapest VIII. kenilet, Mátyás téren található ,,Kesztyiigyáť' Kcizosségi
I-Iázban.

,'a rczy,, Szenve<lélybetegek }'iappali Klubja által bŁíosítotŕ pľogramok
Közösségi progranrok kerętein beitil előadással egybekcitcĺtt beszélgetések, n:]raosztás:
filnvetítések, ktilső szabadidcis, illetve kulturálís pľogramok kerültęk megĺendezésre' Ą
Klubfoglalkoŕ'saikon keľeszfiil a kliensek szźsnźła elérhetor'é válta}i a különbijző névĺelen
önsegítő csopoŕok (A'A; G.A.), ĺĺmogatói hálózatok. A szerv'ezett pľogľanol<on kívżil
nregoldott az internethez ..vaĺő hozzájutás. kön1-v'tár használat; napi sajtó, sakk, káĺ1a.
szźlmító gép has:nálat, stb'
Jelenleg a nappali inĺéznényĺinkben 134 fó klienst láfunk e'l, elsősoľban alkoholÍiiggőket,
iiletve kettös ďagnózisban (dľog, pszichiáriai) szenvedőket.
Az intéa4ényben múkodtęiiink toväbbá egy pszichiáiriai szakľendelőt, és ďacsonykĹiszĺibii
szolgáitatást is. Az ďaosolly.ktiszöbiĺ szolgálatunk, amely elsősorban a keľrileiben é1ő
Szexmunkások ďkohol. és dľogfilggőségéľe fekteti a halrgsrily.t, eg'vben nagymértékben
ío,zzáj ail| a bĺĺnnre g előzéshez.

Mcgkereső ľrľogľamok
A keriiletben mtiködĺí iĺnkoľmány'zati, egészségrigyi és civij szervęzętekkel ígyekenLink

ĺovábbra is folyarnatosan fenntartani ajó szakmai kapcsolatot' SzeĺeÜrénk, ha minéi széIesebb
ľéteg ígénybe tudná Ý.eÍrni a Félriton Alapítvány közösségi szenvedélybeteg ellátását, illetr'e
állapottól ftiggően, a nappali és átmeneti ellátás nyujtotta tovább tépési lehetőségeket. Ennek
érdekében kiilönféle ľendezĺ.ényeken, pľogramokgn vęsziink ľészt, ahol munkaĹĺír.saink
tźĺjékotĺatźstĺy'ijĺa"al. a szolgálat mrmkájáłó|, azigén,y-bevétel iehetőségérő| formájaľól.

Az ellĺĺtás igénybevételénck nródia és felŕétele:
A kĺĺzösségi szenr'edéiybeteg ellátás igénybevétele kjienseink szźmára önkôntes és
téľítésmentes' A szolgálatnál sze'wélyesen a fogadóóĺáin, Íelefonon (a munkatĺĺľsak hétfőrol
pémekig eiéilretőek a szolgĺílaÍi telefonokon 08:00 -1 8:00 őrtlig), e.maiĺben vagy, lełělbŹłl tdlténö
igénybejeĺentést kör'e.Íő 5 mznkanapo'łz belül a szolgáIat munkatáľsa el<ĺzetes' eg;.eztetés után
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Félúton Alapĺtvány, SzenvedéIybeteg Közösségi E|táüása
Fenntaĺti ner'e: Félú1on Alapítvany, 1l72 Budapesĺ Ligeĺ sor 26.
Te|.: 06ĺ1 !253-5 1 99; e-mail: halfiľa1@felutoĺ'hu

személyesen keresi fel az ellátásra viíró szenłędél1'beteget, és tájékon'atja őt az igénybevéiel
fehételeiről és a tevékenységek tartalmĺáĺól.

A szolgáltatas igén1,bevételéĺől az egészségĺigyi,szocĺális szolgáltatások szakembeľei is
tájékoztathatják az el1tttás irant érdeklődő szenvedélybeteget, írásos kérelnę esetén a szolgálat
munkatársa felveszí r'ele a kapcsolatot.

A míjködési engedéiyben meghatĺározott létszárnot rneghaladó igén.v esetén az
igén'vbejeIentót 5 muirkanapon beltil írásban éľtesítjtik a yárólistárą való felvételrői, Az
igénybejelentő ęlláĹísát.ól szabad kapacitas ęsetén a jelzés sor.ĺeirdjében gonđoskođik a szolgáIat,

A szo]eáltató és az igénybe vevő kdzötti kapcso]atfelvétel és kancsolattaltás módja:
Központi teĺefonszam: 06/ Lĺ258-68-7 8
Levelęzési cĺm: Fólút Centrum - 1172 Budapest, Liget soľ 26.
\Yeb l ap: w-vwv. Íbluton' hu
E-mail cĺm: ađdikĹologia@ĺěiuton.hu
A sz-olgáltatásról szóIó információs tĺĺmogaĺís eléľilető: az év rninden napjőn 24 óľában a
k<ĺzponÍi telefonszimoĺ, iilen'e hétfőtötpéntekig 08:00 - 18:00 óráig a gondozói szolgálati
ĺnobilte!eíonon.

A klienseink számára fogadóóľát is taľfunk. az alĺíbbiäk szerint.

helyszín ĺdőpout

Félúton "Ąlapíwány (1089. Budapest oľczy
u- zt,l

Minden csütöĺtłjk 14:00 és 16:00 óľa
kÓztĺtt.

Fél'lt Centrum (1172 BudapesĹ Liget sol
f6.)

Ivíinden csiitöĺÍök 10:00 ,és 12:00 őra
KOZOII.

Kesayűgyaľ Ködsségi Ház (1086
Budapest, Mátyás téľ l5.) Minden szęrda i3-15 óľa köztitt.

2012. 12.31.ei dolgozĺíi lótszáml

FelĺldaÍköľ Név Iskolaż végzeĺĺség

Szakmai igazgató Koman Gabľiella Pszichológus

Intózményvezető/koordĺnátoľ ľIusanay Mónika lvĺĺivészteľaoeuta

Kłĺziisségi gondozrí Kiss Zoltrĺnné MentáJhigiénés szakember

Kiizłisségi gondozó Ditzmanné Kári Eva Sz.ociáipedagógus halI gató

Kiĺziĺsségi gondozó Pincz Adľięĺrn Ifi uságsegítő szakember

Szakmai kapcsolataink. szelvezetek. intézmények

A Félúton Alapíwány közösségi ellátás munkátársainat egyik feiadata a i<liens hatékonyabb
ellátásának érdekében egytiftműktidni a törvény által meghatáľozott, szaknai és igazgatási
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ľéIúŕon Älapífvány' Szenvedélybeteg Kiĺzösségi Ellátása
Fenntartó neve: Félťlton Alapítvány; 1172 Budapest Liget soľ 26.
T eL.: 0 6 l I l 253-5 1 99 ; e-mail : hďfivay@feluton.lru

területek vezetőivel, munkatársaival, továbbá a k]iens állapotának jobbá tétele céłjából mĺndazon
személyekkel, akik ebben ségítségére lehetnek. Ennek éľdekében az évek soľán felkerestük az
érintett civil, önkormányzati és egyházi szervezeteket és intózményekeĘ tájékoztattuk őket az
ellátásunk által nyújtott lehetőségekrő]. A közös klienssekkel kapcsolatban pedig folyamatos volt a

kö]csönös tájéko*atás' A lehetőségekhez, illefue fogadókészséghez mérten egl'üttńlűködésĺ
niegállapodásokat kötöttrink az általunk felkeresett szervezetekke| ĺntézményekkel, ebben a

részben, azokat soroljuk fel, akikkel ez sikeľiilt'

'K e r iileĺi íntézméru,ek, szo l Íl đl Íatłjk :
Btrdapest Fővrĺros VIII' KeľÍ'ilet Józsefulíłosi onkoľmányzat - Ellátási szerződés kozĺĺsségi
ęllátásra
Józsefi'árosi Egészségiigyi Szolgaiat - Támasz Gondozóintézet
Józsefi'áĺosi Egészségtĺgyi Sz.olgálaĹ Háziorvosí szolgálat (dr. lvíenyhért Gyöľgyi, dr' Gadó
N,kÍiď
Józsefvĺĺrosi onkoľmányzat - Mát,vás Kiub
Józsefi.áťosi onkorman-vzat - Eziisĺfenyő Gonđozóhaz
Józsefr áľosi onkorrnĺínyzat - Józsefuárosi Családsegító Szolgálat
I.ĺivatĺlsos Gondnok . Filia Ilumrin Bt. . Kobza Beĺnađett, Pál KataliIr
Jizsefvĺáĺosi onkomłiányzat _ osarózsaGondozó SzolgáIat
Baptista Szeretetszolgá1 at. Hźgi segítségnyújtas
Kesay-iig; ĺĺr Közö sségi Hae

Á }iyír.ó'Gyula Kóľház és az eryéb szakelĺátĺĺ inĺéznrényeivei már korábban (2tiÜ7.
1Ü. 29.) megkłitłitt eryüttmĺÍktiđéseinket 2012-ben kłizłisen felÍilvizsgáltuk és a Kó$áz ú.i

vezeféséve| elkészitettiink ery ľćszletesebb és átfogóbb szakmai Nĺegĺĺllapodást (843!tĺ.łf,
2Đl?. 71'.2Ą, ame|y az egyiittmiĺködésben részt yevłĺ egószsěgiigyĹ és szociális intézménye k,
szakellátók, ľenđplők kłiziis szaknrai munkájrĺt biztositja, hatékonyabb foľmában'

Áz einťllt évek során egyl'iĺtmiiködési meglállapodást köÍcitttiľ,-k az Emberbaľát ÁIapífĺ'ány,
alkohol. és drog ĺehabilitációs intézméĺľryel (Cím: 11Ü5 Budapest, Cseĺkesz u' 7-9.)' aholl az
alkohol. és dľogfiiggők ésjátékszelrr.edél'vesek komplex, hosszabb 0{vú, bentlakásos rendszeľben
kapnak segítséget.

2012. decembeľ 3l-én a VĺII. keľÍilet ellátottaink diagnózis, betegsóg szeľinti megoszlása

^ 
tábtáz.atból jól látható' hog-v a kliensek 72 ań'a alkohol pĺoblérnával, 17 o/o-a dľoghasználattal

és közel l l %-a gyógyszeľ'- és egyébfiiggőséggel k.tizd'
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FéIrlton Á"la pítv-ány' Szenved élybeteg Kiizłisségi Ellátása
Fenntaľtó nerĺe: Fétriton Alapíĺĺány, 1172 Budapest Ligetsotf6,
Tel.: 06/1i253-5 I 99; e-mail: haltuay@feluton.hu

EIéľt eľedménvek. kliens elégedeŕtség

Tapasztalataínk alap;'aľ, az egytittmiiködő ellátottak éietmin<ĺsége kiegyensúlyoz.ottabb,
s1abiiabb, a be1egek mentális és fizikĺĺlis ä|Iapota nem ľomlott. A klienseink ellátísa során nag'v
gondot fordítuĺil< a komplex ľendszen1 gondozásra.

A kliensek átlapotanak íol}.amaios figyelemmel kísérése,
kĺíáshelyzetek (aiĺut beavatlĺozĺísok) szĺfuna'

A megkeľeso pĺogramjaink ľáépĺilnek a meglévő
kapcsolatľendszerĺinkľe, ĺnel},ęk segítségével rtjvid időrr beltil
hosszabb gondozásÍa szoru!ó szenvedél5,betegeket.
A rendszeres ambu]ans kezelés mellętt a kliensęinknél csrikkeu akőrhá*a keĺĺilés g1:akoľisága,
riĺjvekszik az a szeilnentes töltö1t idöszakok. A nunkĺĺnk sorfu áliandó kapcsolatot Íartunk az
egészségĺigyi és szociális intézményekkel, így ryoľsabban és hatékonyabban tudunk segítségct
l:yújąni klienseink számźra^ Á munkánk sonfur nagy haagsrilyt fektettink a teľmészetes scgítők
ťelkuia1ĺĺsára a gondozásba tijnénő ber,onasukĺa' Tt'bb'kliens teljes körťr rehabilitíciója is sikeľel
ja.t: szenr'edélybetegségbőI folyamatosan éptilve munkát talált, majd síkeľeselr
visszaintegľálódott éz öt köľülr'evó és qi ktiztisségekb9'
L2012. évben két kjiens érkezett a kerĺ.i]etből, az Alapítványunk á]tal működtetett Félťlt Ceutrum
áÍrneneti ellátásába'

Klĺeqs eléĺ'śdetŕség
Az év végén felméľťrĺk klienselo:él a muĺkárkkal vzló elégedettségtikeĺ. 29 tőbol 27 fő

tĺiltötte ki a felmérest. A munkánkat i.től 5-pontig lehete$ éľtékelni (l-es a legrosszabb, 5-ös a.

legjobb). Az a|ábbi tźlb7a az eredményeket százalékban és a kéľdéseket mutatja:

K}iens elégeđettség néľésc

goncozása sonin, csökkeni a

szociáiis és egészségügy'i
eI tudjuk émi, a segítségre, e
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FéIúton'Ąlapítvány' Szenľedélybeteg Közłisségi Ellátr{sa
Fenniartó neve: Félúton Álapíwany' 1172 Budapest Lígei soľ 26.
Tel. : 061 I /25 3-5 1 99; e-mai1: halfu a,v@feluton.hu

Munkafársak érđekében tett |épések
A közc'ssé.si a szolgálat munkatarsai részére heten1e egy alkalommal esetmegbeszéio

csopoľtot tart a kooĺđinátoľ, illetve havonta szupeľvíziós csopoÍton vesmek ľészt a gorrdozók' A
szupervíziót Dľ Dobay Emese pszichoterapzuta taľtja. Az Alapítvanynál 20|2:tö| Íělć\,ente eg).
egy alkalommal hźúőzati énekezle1et taľtoBunk, ahol részt vesz a Félúton 'Alapítvany összcs
tnutlkatársa. A megbeszéiések ďkąlmával a dolgozók tájékozódhattak a szervezet életćben
bekövetkező változásokĺól, a szociajis szatr'ma szabályaiban ĺ<jrténÍ módosítrísokľól' vezetoi
utasításokĺói.

A konkrét szakmai munkrin tul, a Félriton Alapítvany 20l2-ben a dolgozók juttatasaról is
gondoskodott a nag}on lęcsökkent finanszírozási lehetóségek mentén, így Budapest
Koágazgatasi teľületén belul éĺvényes havi bérleten kíviil a mrmk.atĺirsak .céges telefont is
hasznáihatnak szakmai munkájukhoz.

Tisztelt Képviseló-testillet! Kérern af012' évi szakmai beszáĺn<llónk elfogadĺĺsát.

Tisztelt Onkor.rnányzat, TÍsztelt Képviselő-Íestületeto'ľisztelt Szociálĺs osztály!

Szeľetném onöket Íźljékoztafu\i, bogy a ?012-2014' évre kiíĺ a Köztisségi ellátásoka r'onatkozó
pá|yźuat táĺgyévi elbírá]rĺśa alapjáh Alapífvanyunk 2013-ban is 80 fö kliens
ellátásáła/gondozására kötdtt f'nanszítozźsí szętződést. Alapítłanyurk továbbra ís az elláĺási
szeizódćsben foglaltak alapján folytatja szaknrai munkáját'

Budapest, 20i3' februaľ 15
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