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Budapest Fővríros VIII. kęľĹit et J őzsefvtros Önkoľm ányzat Képviselő-testületének
Humánszo 1 gáltatás i Bizottsága

előterj esztő neve : dr. Boj sza Krisztina ügyosztályv ęzetó

A,g

sz. napirend
ELOTERJESZTES

a Humánszolgáltatási Bizottság 2013.július 15-i ülésére

.l.aľgy: 
Javaslat a rÉr Pont lJrogkonzultációs Központ és Dľogambulancia Alapítvany 2012.

évi tevékenységéről szőIő beszźnĺloló elfogadásaľa
Előteľjesztő: dr. Bojsza Krisztina igyosztźllyvezeto
Készítette: PokomyiViktóľiangyintéző

A napirendet nyilvános tilésen lehet tĺĺľgyalni.
A dĺĺntés elfo gadásĺáh oz e gy szeĺu szav azaÍtobb sé g szüks é ge s.

Tĺsztelt Humánszolgáltatásĺ Bizottság!

I. Előzmények
Az onkormźnyzat a Képviselő-testiilet 6912010 (III.03.) számis, hatźrozatźtban foglaltak
a\apjan a rÉr PONT Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvannyal
(Alapítvány) (székhely: 1095 Budapest, Gát u. 25. |l8.) személyes gondoskodást nyújtó
szociális a|apszolgá|tatásra, azon belül szenvedélybetegek közösségi és alacsonyküszöbű
e|Iźtásáĺa,határozat|an időľe 2010. maľcius 5, napjátő| egyiittműk<idési rnegállapođást kötött
(a megállapođás az előterjesĺés 1. számú mellékletét képezi).

il. A beteľjesztés indoka

Az egyĹittmtĺkĺjdésř megállapođás 4.10. pontja éľtelmében a szo|gá|tatő a Jőzsęfuĺĺľosi
onkormányzatrészére minden évben megkĹildi írásos szakmai beszámolójźú, afeLadatellátás
teljesítéséľől, mely részletesen tartalmazza a tźrgyévben végzet1 szakmai tevékenységet,
mutatósziĺmainak alakulását, a kliensek jellemzőit, az e||átottlelIátaÍIdő csa]ádokkal,
gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatos észrevételeket.

ilI. Tényállás

Az A|apítvány 2012. évi szakmai beszámolőjaĺ ńszbő| á||.

I. tész a Kontakt tĺĺcseľe pľogľam,
il. ľész,,Csere Csak Csajoknak'' Női Program,
III. rész Szenveđélybetegek közösségi e|Iźfiása,

IV. rész Egytittmfüĺidések a keľületben 20 I}-ben,
V. rész A kontakt Programok tervei 2013.

Az I. rész mutatja bę a Kontakt tűcsęre Programot és az elmúlt 2012. év legfontosabb
tcirténéseit az Alapítvźny múködésének szempontjából, februártól 5 emberľel kevesebb lett a
team \étszźtma, aminek következtében cs<ikkenteni kęllet a nyitva tartást, valamint április-
május hónapban költĺjztették azirodát, ezáItal3 hétig ztlľva tartottak. Továbbá csökkent az
eszkozvásźrlásra fordíthatő péĺuösszeg, ezért meĺ.rlyiségi korlátozás kertilt bevezetésÍe aZ

injektorok és egyéb eszközĺjk cseréjénél.
Ebben a részben keriil bemutatásra a kliensek demográfiai jellemzői, a lakóhely szeľinti
megoszlásuk, a nem és kor szerinti arányok. Bemutatásra keriilnek továbbá a fogyasztott
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szerek' és a fogyasztás jellemzói az elmúlt évľe vetítve. A II. rész tartaImazza a,,Csere Csak
Csajoknak'' Női programot, melyet az Alapífrźny 2006. óta miĺkĺjdtet. A program célja' hogy
kizźltőIag női segítőkkel, női szakembeľekkel egy védett helyen történjen az esetkezelés és a
tticseľe lebonyolítása. A pľogram keretében gyermek- és női ruha fuľkálót tizemeltetnek,
egészségügyi _ jogi tanácsadást vehetnek igénybe a kliensek. A pľogľam soľán rendkívtil
fontos a HÍV fertozés megelőzés, meľt a csoport kockázati faktoľa nagyon magas' egyrészt az
intravénás droghasználat, mástésń" a pľostituáltak és szexmunkások magas aráĺyábőI. A III.

tész részlętesen beszámo| a szenvedélybetegek kĺizösségi ellátásaról, mint alacsonyküszöbrĺ
szolgźiltatásról. A Magdolna utcaí telephelyén lévĺj konzultációs irodában a2012. évben 110

droghasználó klienst fogadtak. Az Alapítvźnyhoz forđuló klienseket szakemberek segítik az
egészségügyi _ és szociális szolgáltatások iľĺínyába. Az ellátás a|ka|mazkodik a kliensek
kiilönböző igényelheą illetve foglalkozik oĺvosi, pszichológiai, családi, szociális és jogi
pľoblémáikkal, valamint biztosítja a gondozás és a folyamatos kapcso|aÍÍartźs lehetőségét. A
IV. részben az egyiittműködések a kerĹiletbęn 20l2-ben keretében felsoľolja a keľĹileti
együttmfüödéseket az önkormányzat, valarĺint a civil szetvezetek és az ALapítvany között.
AzY. rész tarta|mazza aZ Alapítvany 2013-as célkittĺzéseit, melyek kĺlzött prioritást é|vez a
HÍV prevenció és szúrés, valamint a sorstarssegítés facilitása.

Az A\apítvźny 2012. évi tevékenységéről sző|ő ńsz|etes szakmai beszźmlolő az előterjesztés
2. szźmí mellékletét képezi.

IV. Jogszabályikiiľnyezetĺsmertetése
A Bizottság hatásköre a Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuĺáľosi onkormtnyzat
Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüĺidési Szabá|yzatárő| sző|ő 25l20I3. (v.27.)
önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2.I.7. pontjában foglaltakon alapul, mely szerint a
HumánszolgáItatźsi Bizottság dönt az tinkormányzat koznevęlési, közművelődési, kulturális,
spoľt, egészségügyi, szociális, gyeľmekvédelmi feladatok el|átása targykörbe hrtoző
szerző đésęs paľtner tevékenysé géről szóló beszámolój ĺának elfo gadásaľól.

v. Dtintés taľtalmának ľészletes kifejtóse
A KÉK Pont Dľogkonzultációs Központ és Dľogambulancia Alapítvány 2012. évben az
egyĹittmúködési megállapodásban foglalt feladatainak eleget tett. Az elmúlt évektapasztaLataí
a|apjźn továbbra is nagy szfüség van az Alapítvány kerületben végzett mlsĺlkájáĺa, ezzel
elősegítve a szenvedélybetegek he|yzetének megváltozását, életminőségĹik javulását.

vI. A döntés célja, pénztigyi hatása
A döntés célja, hogy az egyittmfü<jdési megállapodásban foglalt kötelezettségének az
a\apitvtny eleget tegyen. A KEK Pont Drogkonzultációs Központ és Dľogambulancia
Alapítvány 2012. évre szóló szakmai beszámolójanak elfogadása pénzügyi fedezetet nem
igényel.

Határozati javaslat

.l20I3 év. (VII. 15). szĺímú humánszolgáltatási bizottsági határozat:

A HumánszoIgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy

elfogadja a rÉrc Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvany 2012. évi
tevékenysé géró| sző|ő szakmai beszĺímolój at.

Felelős: polgármester
Hatźniđő: 2013.július 3 1 .



A dtintés végrehajtását végzo szervezetí egység: A dĺĺntés végľehajtásźń végző szeruęzęti
egység: Humánszo|gáItatási Ügyosztáty Humánkapcsolati Iroda

A lakosság széles körét érintő dĺintések esetén az előteqesztés előkészítőjének javas|ata a
közzététe| módj ĺíĺa: honlapon indokolt

Budapest. 2013.junius 28. t . l.,(-- ą- lb rl ..-..--
dr. Bojsza Kĺisztina
ügyosztályvezető 
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1. széLm,űmelléklet

Ł, h18 eł/xałos/

rcvtľľľnrÍirooÉsl MEG

ameiy létejiitt
eýř'''ol-" Buđapest Főváľos VIII. keriilet Józsefvárosi Önkormányzat (széktrely: 1082

Budapest, Baĺoss u. 63-67.) képviseletében Dr' Kocsis Máté polgármester, mint

megbízó (továbbiakban: orrkoľmanyzat)'

másrészról a KIÓK P9NT Dľogkonzultációs Kłizpont és Drogambulancia Kiĺzha.sznú AlapÍtvány
(székhely: 1095 B-udapest, Gát u' 25) kęvisęletében dľ. Rácz Józsefkuratóriumi eln<it

igzzgató,mint szolgáltató (továbbiakbaĺ: su.olgáltató)

közstÍ az aläbbiak szerint:

Szotgĺíltató jogállasa szerinti bírósági nyilvántaÍtásba vételi adatai:

A'sz,ev.ődő felek stratégiai együtfmúködést kötnek abból a célbó|' hogy

- a Jóxefuáľos terütetén mÍkôđő xÉr poľr Drogkonzultációs Kłĺzpont és Drogambulanciĺ
Kíizhasznú Alapĺtvány tevékenységét az önkormányzat és a lakosság éľdckeivel {ĺsszhangban

alakÍtsák ki;
. biztosftsáĹ a Jóxefvárosban a szenveđéIybetcgck közłisségi és alacsonykiiszłibű e|látásÁt'

kiilönłis tekintette| a keńiletben étő intľavénás dľoghasználói szeéĺára;
. a hiánypótló és né|küttizhetet|en áľúa|omcsökkentő szolgá|tatások igényeit a kerii|eti batóságok

é's a civiljakosság közegészségügyĺ és közbĺztonsági éľdekeive| łisszehangolva segítsék a keľületi

ériĺtettek haľmooilrus"ĺu 
"alĺĺé|ését, 

valamint a keľületbcn étök mentálhigión&o egészsegügyi.

szociális átlapotÁnak j avulását.

1. A szolgáItatás tárgya:

1.l. szolgÉltató a szociális ígazgatźsrĺ| és smcíális ellátásokóĺ szóló 1993. évi m. fu. 65iA. $ (2)

bekezdésäben foglaltaknak ."fi.l"lo.n szenvedéýbetegek részéľe közösségi alapcl|átásĺ' a.(3)

bekezdésben fogňftaknak m"gfelelőeo szenvedélybetegek részéľe alacsonykĺiszöbĺi el|átást nyújt a

Józse&áros teľiiletén.
Ajelen pontban meghatáľozott szolgáltaĺĺsok elĺáÍása tekĺntetében a SzolgźrlĹató éľvényes működési

engedéllyel rendelkezik'

f . A^ szo|gáútatáls alapvetó jogszabáIý hátteľe:

. a szociálís igazg'atásról és szociális ellátasolaól szóló 1993. évi III. w. 65/A. ś'

. a személyei gondoskoĺlást nyujtó szociális íntáanények szalcnai feladataiĺól és

mĺiködésiik fettételeiľől szoló 1/2000' (I' 7.) SzCsM ľendelet.

S.zr'ciĺlis lru.ja

Név: rÉr poľľ Drogkonzultacíós Központ és

Đrogambulanoia Köz;hasznú Alapífuány

Székhelv: l'095 Budapest, Gát u. 25. I. em'

Telephclv: 1085 Budapest' Kálváńa tér 5'

Kénviselö: ór, Rźrcz JózsetkIľatóriumi elnölq igazgató

Nvílvántartásĺ száma: 658/'

Adószám: 18231148-143
Bankszám|aszám (Magyar Kiilkereskedclmi
Bank ZľĹ.nél vezetett):

10300002-20600925-0000328s



3, Ä' szo\gá|tatźls biáosítasával éľintett vemélyek kłire:

3'1. A Szolgáltató a jelen megállapodas tźĺĺgyźť-képeú sz'olgáltatásokat elsődlegesen a Józsefváros

teľĺ.ĺletén élö szerhasználók és hozzátartozóik számára biziosí{ia.
3.2. A szociális szolgáltatasok nyújtása térítésmentes.

3.3. A kerĺileti egeszségtigyi és oktatási intéanények száĺrrára szalanai konzultaciótbiztosít'

4. Szo|gáltató kötelezettségeĺ:

4.l' Szo1gáltató jelen megállapodas tárgyát képező szo|gá|taÍźlsok megszervezeséről és bizosÍtrásĺáról

saját szakemberci ú!án gondoskodik,
ł.ź. Szo1gältatoj elen měgállapodás aláíĺásával kötelezettséget vállal _ ery.ben nyilatkozik _ aľľa, hogy

e megáI|äpodásban fogđt és vállalt kötelezettségei etsôsoľban a szolgáltatasokat ténylegesen-nyújtó

intéňélrye és szakemĺeĺei vonatkozásában kötelezöek, azoĺban azok nem teljesítése a Szolgáltató _

mint szerzódó fél - felelősségét alapozzák meg.

4.3. Szolgáltató a szolgált'atásokat biztosító szakemberek képzését, továbbképzését, dijazäsőt saját

kłiltségén látja el.
ł'ł. siotgáltató jeten megáIlapo dás atáíĺźsźtva| egyidejűleg kötelezettséget vá|lal _ egyben nýlatkozík

- ''.u, 
ňogy ;ět"n meg?tlapodás targyát képezó szolgáltatasok működtetése során a vonatkozó

3ogszauaryřienaelkezéseket' ä ť"i"dut ellátásával kapcsolatos szakmai követelményeket, nyilvántańási

kotelezeasógeket betar1ja és a 4.l. pontban meghatáľomtt személyi könel is bęt&ĺtaÍja.

4.S'Szolgáltaĺó jelen megállapodas aláírrłsával eryidejiileg kötolezettségetvál|al - egyben nyilatkozik

- u.ra, hlogy a vonatkoá jogszabályokban foglilt adatkezelésí és adatvédelmi sz.abályokat ismeri és

azokat tevékenysógc soťan betaľfi a.

4'6. Szolgáltató teřékenysége elütása soľan érvényre juttatja a Szooiális Munkások Etikai Kódexében

fogla1t követelményeket is.
4.ž. Szolgáltató jeien megállapodas taľgy'át képező szolgállatásokhoz kapcsolódó - jogszabályokban

nevesített-_ adatszolgáltatási k<ĺtelezoruégét ajogszabáIyi elĺĺínísoknak megfelelően teljesítĺ, az elóĺĺt

adatokat a valóságnak megfeleló tadalómmal, megszabott határidőben ás meghalaĺozott módon

térítésmentesen köteles sz,olgáltatni'
4.8. Szolgáltató köteles jelen megállapodás tárgyát képczö szolgáltatásainak biĺosítása sonin a

szolgáltatísokat igénybe vevök felé fenná|ló - a jogszabályokban nevesíteft - k<itelezeťtségeinek

eleget tenni.
4.9iSzolgá1tató vá|1a|ja,hogy azźĄta7anyujtott sznlgáitatasoküoą illetve e megáIlapodásbarr, valamint

jogszabářyokban nevásített itotelezettségei maradékta]an teljesítése és a szakmai kapcsolakendsz.er

Lľěsítése érdekében folyamatosan cgyüthnűkódik azlnkormáĺyzat illetékes szerveivel, a mindenkor

hatályos adaťvédelmi szabályok betartása meIletl.

4'l0. Szo|gáltató köteĺes az adott el|átási évet követő év első negyedévének végéig a tárgyévben

vépett szžkrnai tevékenységéről, mutatószamainak alakulásáľól, valaľnint az ellátotýellátandó

..ä-ládo}kul, gyermekekĹe1 fiatalolĺtĺal kaposolatos észľevóteleiról beszámoĺót készĺteni

Önkormányzat részére.
4.Il. s7a;gá,1tató váĺlalja továbbá, hogy a 4.,|0. pontban foglalt besánrolási kötęlezettségén feliĺl az

lnkormanizat szaknra-i munkájanakáősegítése érdekében - annak illetekes szerve megkeresése

eseůen - szĹikség szerint szakĺnai infoľnációkat nyújt.

5. Az egyes szo|gáltatásokhoz kapcso|ódó kötelezettségek:

5.l. szenvedélýetegség okozŁa egészségĺgyi és szociális károk méľsékléséhez szĺikséges egyes

rłľtalomcsökkenÍö szolgáltatások biztosítísa.
5.2. megkeľeső tevékenység, kiilön<js tekintettel az önkormányzat lvĺagdolna és oľczy neryedében

fellelhető inbavénás dĺoghaszná|ói csopoľtok és személyek felkeľesese, ĺíľtalomcsökkentö

szolgáltatásokba jutásulo:ak motivál ására'

5.3."a szo|gźitatźtst igénybevevő ellátottak száĺ.lára nyitva álló helyisge mindęnkorí helyszínéről,

valamint a äegkeresđ bvékenység soĺán feltáń - a ĺejtett droghaszĺrálói csoportok által használt -



helyek és környékén találhato utcai dľogszemét beglĺjtése és biztonságos elszállítása. A józsefrárosi

közteniletck drogszemét mentesítése érdekében eryiittműködés a Józsefváros Közbiztonságáéĺt és

Kö:ttlsz|zságáétíKft.-vę1, a Józsefuárosí Parkotási es Közterületi Rerrdészettel.

5.4' A közbi^onság javítása éľdekében szoĺos és rendszeres eryiittműkodés a VIII, kerĺileti
rendőľkapitánysággal.
5.5' A szolgáltató folyamatosan moniÍoĺozza a tapasżĺa7atokat és anól évęnte beszámolót keszít'
melyet írásban eljuttat - a Polgármesteń Hivatal Nepjóléti lJgyosztźiyán keręsztii.l - az

onkormányzatnak. Szolgáltató az első szakmai monitoring beszámolójrának elkészítesére legkésĺĺbb
20 l 0' auguszfus 3 1-íg vállal kiitelezettséget.

5'6' lnfornr'ĺciónyujtás a đrogok hata^sairól, heýÍ szükségletekhez igazitott prevenciós progľamok

elindítása, amennyiben azok miiködtetéséhez pćlĘtľ;ati fonások rendelhetők. .A Szolgáltató szakmai
preve.nciós saemléletével összhangban törokszik eryüttműködni a keriilďi intézményekkel.
5'7. Allapot-felmérés,
5.8. Konzultáció. egyéni és csaiádi,
5.9. F,ryéni esetkezelés és életvezetési tanáosadás, készségfejleszés, szociális üryintézes,
kríziskezelés azé|etetveszs|yeztctó, a ĺesti, szociáIis, kapcsolati és életvezetési ĺendszerben kia|akult
kezelhetetlen helyzłtek csetćľe.
5.l0. EryüttÍnüködés a kertileti dľogstĺatégia kídolgozr{sában'

6. Onkormányzat köte|ezettségei:

6,L. ?tZ, onkormanyzat jelen megáIlapodas taÍtalilanak eĺedmény.es teljestilése érdckében

folyamatosan kapcsđlatot 
-tart a Polgármesteri Hívatal Népjóléti Ügyosztályán keresztiiĺ a

Szolgáltatóval, illetve szükség esetén kezdeményezi jelen megállapodĺás tárgyźfiképezÁ szolgá|tatások

szolgáltató általi biztosítását.
6.2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodási szabályainak megfelelôen együttmíík<idését ajánlja fe| a
SzolgáItató szźĺmára egy a tevékenység etlátásara alkalmas, és lakossági szempontból nregfelelóbb

(kevésbé frekventá|t helyen ellrelyezkedő) önkormányzati tutajdonú helyiség megkeresésében ćs

béľbeadásában, amelynek fękételeit a felek alkalmas helyiség esetén kii1ön megállapodásban

rögzítenek'
6.3, l\z onkormányzat az éves ľendelkezé$e á|1ó pźůyáza;ti kerętęi közd'tt prioľiásként elismeri és

támogasa a Smlgráltató .ältal. a józsefuáľosi fiatalolmak szóló drogprevencíós pÍogramok

1ebonvolítasát.
6.4, 

.Az 
onkoľmányzat lehetőségeihez méľten egyiitĺÍnĺĺködik a Szoĺgáltatóval a keľilleti

droprevenciós és lakossági felvilágosító kampányok megtervezésében, végre}njtrísában.

6.5. Az onkormtnyzat az általa fenntartott Józsefoáľos Közbiztonságáért és Ktiztisztasagáéľt KťtćT'
ćs a JózseÍVárosi Parkolási és Köztęrülęti Rendószeten kereszttiĺ a Szolgáltat.óval egyeztetett módon

közösen gondoskodik a VIII' kerület teľületén található közteriileti đľogszemét kezelésében.

6.6. Es/üttmfüödés a keľüIeŕi dľogellenes shategia kidotgozásában.

7. A męátlapođás hatálya, átmeneti rendelkezések, rendes fclmondás:

7.l. Jclcnnregállapodás 2010. március 5-én lép hatályba éshatźĺozzt|an idóre szól.
1.2. Ie|en szorződést báľmely fól az adott tárgyév utolsó napján rendes felmondással - írásban -
felmondhatja oly módon, hogy a rendes felmonďás közlése és az év utolsó napja között minimum 90

napnak el kell telnie.
7.3. Szolgáltató a 7.2' pontban megfogalnrazott felmondás esetén is köteles szolgáltatását a fęlmondasi
idtl utolsó napjáig - változatlan hĺtalommal és feltételek melleĹ1 - nyijtani.
,7'4. 

Az. onkormáĺryzat köteles a Szolgáltató ręszśre haszrálatba adott helyiséget a 7. 2. pontban

fogĺa|tak eseté'rr a felmondási idő utolsó napjáig vá|tozat|u feltételekkel biztosítani.



8. RendkÍviili fe|mondás esetei:

8.l.Rendkívüli felmondásra valamelýk Fét sulyosan felĺóható magatzrtźsa (kĺilönösen

jogszabáĺysértés, vagy nýlvanvaló .*l.mai hiányosságok alapjrán való fetadatellátás, a helyiség

mägeil"päaasuan ľtigĺtetieĺ< szeńnti bizüosításának megszĺiĺrtetése), valamint jelen megáliapodasban

fogĺalt kötęle.zctmégěk nem vagy nem megfelelő teljesíÚose esetén kertilhet sor.

8.ž. Feiekrendkívĺiĺi fetĺnonaásia okot adó körütmenyként értékelik a 8.l. pontbaĺr meghatározottakon

felül a Felek érdeld<drében bekövetkezett, a szolgáltatĺás további nyujtzsát vagy ígénybevéteiét

lehetętlenné tevó köľtilményeket (pl. jogutód nétküti megszűrrés. miĺködési eĺgedély visszavonásą a

szo|gáltatások biztosításáhóz szfüségoiunyugí erőfomások megszíinése, valamint az un. vis maioĺ

eseteket (pl. teľmészeti csapás, tiĺzvésą stb') is.

8.3. A 8]'1. pontban fogíaltak esetén bármely Fél általi kötelezettségszegés tudomásra jutasától

szamított 15 napon beltiiFelek kötelesek egymással egyezteBí a kötelezettségszegés megsziintetése

érdekében.
8.4. Amennyiben a 8.3. pontbaĺ me$ntáĺozotegyeztetés _ annak megkezdésétöl szamított - 8 napon

belül nem vez"t eredményľe, a kötelezenségszrgő Fél irányába a masik Fél 15 napos felmondási

idövel írásban a szerzödést felmondha1ia.
8.5. A rrem kötelozettségszegésbot adódo - l 0.2, pontban fogĺalt esetktir alaPján töľténő - rendkívĹili

felmondas felmondási h"tá.id".j" 15 nap' mely felmondás közlése sántén írásban kell' hogy

meg1örténjék'

9. Megállapodĺĺs megsáĺntetése:

9.1. Felekjeien megállapodást közös megegyezessel írásban megszÍintethetik.

9.2. Közös megeryĚzésiel történő megsziintctés esetén Felekkötelesek a szolgáltatás-ellenszoigálĺatás

ke,tdeseiben is megegyeani.

10. Megĺíllapodás módosítása:

10.1. Jelen megállapodás Fe|ek köz<is megegyezéssel bármikor módosítha$álq aznnban a módosítás

nem eredményez.heti sem a szolgáltatások színvonalánat sem az ellátottakjogainak csorbítását.

10.2. FelekjJlen megállapodás reĺrdelkezéseit .- minđerr év november hónapjában áttekintik és szĺĺkség

eseten az éľintett részeket ĺnódosítjfü.

1 1. Kártéľítés, kamaffizetés:

11.1. Amennyiben a megállapodás a 8.1. pontban foglalt eset aiapján rendkíviili felmonđással keriĺl

megsziintetésľe, u ."e'iődé'izegtl Fé| kĺirtérŕtési kötelezettségge| tartozik a kiesett szolgźitatÁs

voíatkoásában és időtaľtamára, illewe a kieset1 wolgáltatással és egyéb elszámolással kapcsolatos

ťrzetési kiite1ezettség vonaÍkozÁsában pedíg, kamatfĺzetési (erybanki ďapkamat mértékévęl

megegyező) kötelozeüségc is fennáll.

12. Jogvita:

l2.l' Fęlek e megáltapodásbó| adódóan keletkezott jogvitájuk eĺdöntését elsősorban Łłrryalásos

formában kötelesek rendezni'
12.2. Amennýben a 12.l. pontban fogla\t tÁrgyalrás 30 napon belüi nem vezet eĺedményre a jogvita

eldöntéséľe, ielek kíkötik a Pesti Központi Kenileti Bíróság kizárólagos illetékességét.

A jelen megá1lapoťlas ĺern szabźl7yozott kérdésekbęn a vonatkozó ágazatí jogszabályot szaknai

előimsok, valarnint a Polgáĺi lörvénykönyv rendelkezésęi az iranyadóak.

Jelen megállapodást a Budapest Főváľos VItr' Keľĺilet Józsefuiírosi onkormiá.nyzat Képvisolö-testĹilete

a 69 |2010' (n.03.) szźmí halÁrozatźhan fogadoĹt el.



Jeleĺr megallapoĺlás 5 eredeti példán-vban készült, amit a Felek - kölcsönös elolvasás és értelmezés

után _ ňint-akaratukkal mindenben mcgegyezőt jóvahagyólag aláírtík és azt maglkra néme

kötelezónek ismeľik el.

Budapest, 2010. mrłrcius,,'..'' . /\.lrl
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Bevrzeľő

A Budapest Főváros VIII. kerütet Józsefváros onkormányzata és a Kék Pont Drogkonzultációs
Központ és Drogambulancia Kozhasznú A|apítvány 201o márciusában kötött stratégiai
egyÜttműködésének érte|mében a Kék Pont A|apítvány évente beszámo|ót készít programjáró|'
A|ábbi beszámoló a 2072. évĺ a.|acsonyküszöbű szolgáttatásának.d"i;;;;ďemzését és a további
szenvedélybeteg el|átás programe|emeinek ereoméiyeinek a|aku|ását mutatja be.

A beszámotó öt részb(5| á||. Az első rész á Kontakt Programok VIII. kerü|eti áfta|omcsökkentő,
alacsony.küszöbű prograrnjának.'adatainak e|emzésén keresztĹi| mutaťja be a nué'*.e' .program jellemzőit. A második rész a Kék Pont |tlői Napok p'":"rüe.'"l.virl. r"l..:leti ,,Csere Csak
Csajoknak,, .programe|emének 

eredményeĺt összegzi. ĺ ľlarmaaiĹ resz ; ŕo|.1uil-;ő; ;'".
kerr]leti szenvedé|ybeteg e|látásának.kqnzultációs.munkáját és tapasztalatait írja le, mí9 a IV.rész a VIII. kerťi|eti egyÜttműködéseket mutatja be 201.2-ben. Az ötödik részben a 2013-ra
tervezett célokat, jterveket 

vázo|juk..

Jí.lrsęĺľ.:ľosi CInkományzaÉ Pr i.-ilntstc;i iĺiĺatala
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I. KoruľRrcr TŰcSEREPRoGRAM _ 20L2

A Kontakt tűcsereprogram 2012.es évében fqntos történés Vo|t a program új he|yre köĺtözése és
az anyagi |ehetőségek szűkülése. A' kovetkező, forgatmi adatokról szó|ó részben szerep|ő
ábrákon piros szaggatott vona||al. jelöltÜk a fontosabb eseményeket, ame|yek krono|ógĺaĺ
.sorrendben a következőek:

nyitvataÉás. Az eszközvásárlásra rendelkezésre á|ló pénz csökkenése miaťt
februártó| kezdve nem adtuk ki e|őľ.e az eszközöket zárvataÉási napokra
(koráboan a. klĺensek a szÜnnap/Ĺinnepnap e|őtti ügyeteti napon elvĺhették a kimarädó
napra Vagy napokra járó ĺnjektorokat és eszközöket);

. ápri|is-.május: 3 hétig zárva volt a program költözés, il|etve az új he|yiség felújítása
miatt;

.l. augusztus 29.től: a kliensek korábban csere nétkÜ| 5 injektort vihettek el, efö|ott

. : kortát|an mennyiségben becseré|hették. a .használt injektorokat steritekre. (azaz
mindenki annyi tĹĺt cseré|hetett, amennyit.Visszahozott) - ezt a |ehetőségek szűkÜ|ése
miatt kénytelenek vo|tunk megszűntetni, alapbó| 5 injeKor jáft ezután iS, de
becseľélhető hasznátt eszközök számát S.re koľtátoztuk (természetesen ennél
többet is visszahozhattak, ázok megsemmísítéséről továbbra is. gondoskodott a
programŕ de maximálisan 5 darab tĹít kaphattak cserébe);

l. szeptember ?0itól: további kor|átozásokat .Ýoltunk kénytetenek bevezetni, ettő] a
naptót 2 injektor jált'a|apból a k|ienseknek, ha hoztak vissza haszná|t tĹÍket, akkor
ezen fe|ü| még 1 daräb steril injektoft tudtunk becseré|ni;

. t ncivembe.r 13-tól: a forga|mi adatokat és a rendelkeŻésre ál|ó injektorok számát
folyamatosan figyetemme! kísertük, így további számítások után arra jutot'tunk, hogy
|azíthatunk valame|yest a.korábbi. korlátozásokon, ettő| a naptó| 3 injektor jár
atapbó! és maximá|isan 2 haszná|t tíi becserélhető (a programban je|enleg is ez. 

. aszabá|y,vanérvényben). . :



Kueľ.lsex reu.euzőI
2012 december utolsó ügyeleti napján 331 új regisztľált kliens - összesen 2905 regisztľált
k|iens - volt a program regisztrációs adatbázisában. Az űj'kliensek száma elmaradt] az e|őző
évektő|, ame|yben valószínűleg a költözéś miatti tobb hetes zárva tartás je|entős szerepet
játszott, hiszen nem vo|t e|éŕhető a přogram. Eme|lett persze nem e|hanyagolható hatássa|
.lehetett erre, hogy a februárban bevezetett kor|átozások miatt eleve jelentősen lecsokkent a
nyitvatartási napok száma (az e|őz(5 években heti 6 napot vo|t nyiva a program, ĺdén januárt
kivéve már csak heti 4 napot).

. Úi:tlłensek száma - regisztráció éve szerinti bontás

2010 2011 2012

A k|iensek .demogrąfiai jet|emzőiben nem vol! je|entős e|térés az e|őző évekhez képest. A
lakóhelyet tekintve a regisztrá|t klĺensek döntő' részben a .program helyszínéii| szo|gáló 8.

kerületből érkezik - e'z é ZLL}-ben ŕégisztráltak esetében 58o/o-t Je|ent, az ĺisŠzes regisztráltra
vetítve pedig 56olo.t. A második heiyen a Zot}.ben r'egisztráltak köréb en a 7. kerü|et ál| (8olo),

majd ezt kĺiveti a 9. kerü|et (6%o) és a.10. kerĹi|et (5o/o) á||, Budapesttöbbi kerĹi|etébő| összesen
a tavalyi évben a kliensek 18o/o-a érkezett. Az összes reglsztrá|tra vetítve a nem környékbeliek
(azaz nem a 7., a 8., a 9. vagy a 10. kerületben é|) aránya LLo/o, míg a második he|yen a 9.

kerÜlet van 9.o/o-al, ezt kövďi a 10. és a7. kerüľet közę| azonos árányban (5olo ĺll. 4,8o./o),.



Lakóhe|y (kertiIet)

Kerulet N o/o

%
(csak az
ismertek
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18.
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1,0

0,7
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0,3
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E:Éi-łii'ii.= j:il;:!l:ii:iiiii|l]

2,0

0,5

4,5

2,5. 
0,9
0,4

0,4
'0,4

1,0

.. 1,3

0,8

0,3

9,?
0,4

3,4

tssz. .

Nem ismert

232',1

584

798
20,1

100,0

tssz 2905 100,0

Környékbeliek:aránya
- regisztráció éve szerinti bontás -

E 7' kerü|et

l 8. keľo|et

E 9. kerüĺet

l 10. kerü|et

B nem kömyékbe|i

E nembudapestĺ

@ haj|ékta|an

Környékbeliek' aránya

N o/

7. kerü|et

8. kerület

9. kenilet
í0. kerület

nem lĺörnyékbe|i

häj|éKaIan

nem Budapesti
Össz.

111

1305

217

117

484.
,9
78

2321

4;8

56,2

9,3

5,0
20,9

0,4
3;4

100,0
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A k|iensek oántő řésze férfi' ha az összes r.eoisztrá|t k|ienst nézzíjk, a nemek aránva sem
vá|tozott je|entősen:72o1o férfi és 28o/o nő. Ugyanakkor, ha az elmú|t éveket kÜlön vizsgá|juk,
akkor látszĺk elmozdu|ás (statisztĺkai|ag szignifikáns), 2o11.ben és 2o12.ben nagyobb
arányban regisztľáltak nők a pľogramb'a, mint az azt mege|őző években. Ebben valószínťĺ|eg
nagy szerepe Van a két éve elindított speciá|isan nőknek szóló '.Csere csak csajoknak''
programnak, ame|y keretében kéthetente egy napon.csak nőľ kliensek haszňá|hatják a tűcserét.

....
Nemek aránya (o/o)

Összes regiszträ|t .kliens Regisztráció éve szerinti bontás

l férÍi

Ino



Nemęk aránya - regisztiáció éve szerinti bontás

férfi nő Össz

2006 N

%

2't7
, 82,2Yo

47
'17,go/o

2U
100,0%

2007 N
'%

382
77,60/o

'110
22,4%o

492
'too,o%

2008 .N
o/o

335

72,00/o

130
.28,0%

465
100,0%

2009 . N
o/o

335
'76,10/o

. 105

23,90/o

440
100,0%

2010 N
o/o

306
72,0o/o

119

28,0To

425
10q,0%

2011 N

%

.'?07.
. 63,7Vo

175

!6,3olo

482
100,0%

2012 N
'%

208

63,0%

122
37,O%

330

1oo,o%

Össz N
o/o

' 2090

72,10/o

808

27,90/o

2898
'100;0%

Az étetkor tekintetében úgy..tűnik, |ogy lassan.eme|kedik az .étlagéletkor, a 2o12-ben
ŕeigsztľált ktiensék köľében 29 év volt az átlagéIetkor, mí9 a korábbi években ez enné|

a|acsonyabb volt (a regisztráció évében betö]tott é|etkorra Vonatkoztatva). Azonban a szórás is

növekszit ami azt je|enti; hogy mind a fiataĺabbak' mind az idősebbek egyre nagyobb arányban
Vannak a regisztrá|ó kliensek között; Ez jő|.|átszik a lénti ábrán is: 2012.ben mind a legidősebb,

azaz 40 év fe|ettiet mÍnd a legfiätalabbak, ażaŻ L9 év a|attiak aránya magasabb volt, mint
bárme|yik megelőző évben. nöVekedett az.évek során..Az összés. regisztrátt k|ĺenst tekintve az

át|agéletkor 31,3 é'v,ia legfiata|.abb kliens 13, a legidősebb pedig 69 éves vo|t.

Életkor
összes reqjsztrá|t kliens :20L2

N
'o/o

19 éyesvagyfiatalabb
2o-24éves : '.
25.29 éves
30.34 éves
35-39 éves

40 éves vagy.idósebb

1í8
515
666

701
465
428

.4,1

17,8

23,0

24,2

16,1

14,8

Össz 2893 100,0



Eletkor
(összes regisztrált kliens _ 2ot2)

N

. Nem ismert

2893
12

Átlag

Medián
Módusz
Szórás
Minimum

Maximum

31,3108

30;0000

26,00

8'í5598
í 3'00
.69,00

Az adott évben regisztrá|ók átlagé|etkora
(a regisztráció évében)

. regisztráció éve szerinti bontásÚ5 niensét. é|etkora a regisztráció évében

E| 19 éves vagy Íiata|abb

l2o-24évq
n 25.29 éVes

E 30.34éves

I 35-39 éÝes

E 40 éves vagy idQsebb

. 0o/o. ' '20o/o 4O%o '6}0/o '. 80Vo 101o/o

Az e|sődlegesen injektá|t szer tekintetében nagy Változások zaj|ottak le az elmú|t években, az ÚĘ

pszichoaktív.szerek megjelenéséve| a 'tíícserepnogramot haszná|ó k|iensekre jellemző
szerhasználati stľuktúra teljesen áta|akult. .Mivel a regisztrációná| megadott információk
statikusak' az adott 'év regiszt|:á|tjai álta! megadott szerhaszná|atł információkat haszná|hatjuk,
mint.''lakmuszpapírt'i.á k|ienslgrré aktuálisan je|lemző szerhasználati szokásokkal kapcso|atban,

A2o!Z.ben regisztráltar tĺiréoen a heřoin gyakor|ati|ag eltűnt: több regisztrél|ő mondta azt,

hogy csak másnak viszi a.steril felszeretést (8olo),.mint ahány heroinhasználó (5olo) regisztrált a

programba. Ezze| párhuzamosan az úi,, ,,dizáiner.' szereket injektá|ók aránya nagy mértékben
növekedett, a tava|yi év során már tobben nyilatkoztak rigy, hogy elsősorban va|amĺ|ýen új szert
haszná|nak, mint ahányan amfetamin használónak 'mondták magukat - a regisztrá|tak 3Ĺo/o.a
injektálja a '.kristá|y'. vagy.'.penta.' nevű szeft; és további t4o/o mondta, hogy MDPv-t
hasznáľ, míg az amfetami nt 37o/o. je|ö|te meg e|sőd|eges szerként, azaz a 20Í2.ben
regisztrátt kliensek többsége @5o/o) e|sőd|eges szerként va|ami|yen új pszichoaktív

Átlag N Szórás

2006

2007

2008

2009

2010

201'.t

2012

32,V

32,4

3í,8
31,6

30,8

30,5

29,2

262
491

465

440

423

482

330

6,32825

7,40109

7,65082

7,71836

8,50404

8,70972

9,79182



anyagot használ. Még magasabb ez dz arány, ha összeszámo|juk az összes em|ített szeft (a

regisztrációnál |ehetőség van nem csak az eĺsőd|egesen használt szer .megje|ölésére). Így u
2012-ben regisztrá|t kliensek korében 52o/o azoknak az aránya, akik szúrnak dizájner szeft. Ez

azt jelenti, hogy .a klĺensek több mint fe|e haszná|ja az új szereket több-kevesebb
rendszerességge|. ' '

Elsődlegesen injektá|t sżer a regisztráció éve szerinti bontásban

@ amfetamin'

l heroín, opiátok

ĘI mefďron

@ MDPV

$s kristá|y/penta

M po|itoxikomán

Eä egyéb

E másnak visz

Az rij pszichoaktív szerek térnyerése
- e|sődlegesen injektá|t szer a regisztráció éve śzerinti bontásban -

& amfetamĺn

I heroin, opiátok

E új pszichoaKív szerek

M po|itoxikomán
.El 

egyéb

E másnak visz

100%
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Összes említett szer. regisztráciő éve szerinti bontásban

reoE4ľac|o eve

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
amfetamin 30,1 68,7 67,'.| 56,2 63,6 60,2 .4ÍI?.

heroin' opiátok 72,6 34,8 35,4 46,1 j;iii"s',rag3;

mefedron

MDPV

' kństá|y/penta

ooIitoxikomán .,8 ,9 ,7 ,9 ,7 1,9 2,2

esyéb 3;5 2,4 6,3' . 2,1 .2,1 4,2 4,6

másnak visz ,5 1,8 7,4 5,1 7,7

Az új szerek elterjedésének több köVetkezméhye is figyetmet érdemel. 
.Mivel 

ezek az új

pszichoaktív szerek á|talában kevés (kevesebb) ideig hatnak, sokka| tobb alka|ommal kel|

injektátni ezeket, mint a tradícionális szereket. A heroinná] átlagosan 4-5 szúrásró|
.beszé|hetĹ]nk, míg az amfetamlnná| .€nnél va|amivel magasabb ez a szám' egyes dizájner

szerekné| pedig akár fél óránként ĺs szúrhatnak azok, akik intravénásan haszná|ják - azaz sokka|

. tobb injeKorra'van sztikségük azokńak,' akik i|yen szereket használnak. Ez pedig egy'ütt' azzal,

h9gy ZoL}-ben ą .'tűcŚerében kapható. il|ętve becseréthető i.njektorok számát je|entősen

korlátozni kellett ĺ.iesa bővebben a következő, forga|mi adatokról szó|ó részt) a fert(|ző

betegségek szempontjábó| óriási közegészségügyi 'kockázatot jelent, de jóval nagyobb

egészségügyi kockázatot jelent az egyén számára is (e|feńőződő vénák, gyu||adások, stb).

Ezen kívrjl fontos problémát je|ent a szerhaszná|ati mintázat gyakori vá|tozása. Míg 2010 e|őtt

gyakor|atilag stabi| vqlt a kliensekre je||emző szeŕek megosz|ása, addig mára folyamatosan

'.;;.. . -. j .'-.'

E|sődlegesen injektált szer.a regisztráció éve szerinti bontásban

haszná|t szer
Öśsz

ańfetamin heroin,
Ôniátäk mefedron MDPV' .kristály'

rienta politoxik. egyéb másnak
visz
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változik, hogy milyen szereket haszná|nak a kliensek (ebben a piac dinamikája a meghatároző: a

törvényi változások. i.||etve a dea|ereknél elérhető Újabb és újabb.:sz€r€k). A folyamatosan,

cserélődő szeŕek,. a n<ivekvő po|itoxikomáńia az el|átórendszer szintjén folýamatos

aIkalmazkodást követe|nek meg.

..,'-:i l

FonenLMI ADAToK

2012-ben a.. programot használó k|iensek .összesen L72a92 db steril injektort vittek e! és

78553 db használt tíÍt hoztak visszá. Az év során összesen 1086Ĺ klienskontaktus töńént,

és 1410 k|iens jelent meg a programban. Ez utóbbiak kcizött 388 olyan név van, amely nem

szerepěl a regisztrációs adatbázisban. Ezek egyrészt o|yan elírások a forga|mi naplóban;

ame|yeket nem lehetett egyételműen beazonosítani, másrészt o|yan szerhaszná|ók, akik

kockázatosnak ítélik a regisztrációt; teljes inkognitóban akarnak maradni, mert nincs bizalmuk

az intézmények felé. Bár próbá|juk kiszűrni az ilyen éseteket, e|őfordu|, hogy a munkatársaknak

nem tűnik fel, hogy va|aki olyan nevet mond, ami va|ójában nem szerepel az adatbázis köze|

háromezer bejegyzése kĺizott. Ezek a. nevek dĺintő többségükben (352 név, 9Lo/o) ',egyszer

haszná|atos'' nevek, azaŹ csak 1.3 a|kalommal.5zerepelnek a forgalmi adatokban. A regisztrált

klíensek kozÜl 1023-an forudltak meg a programban |ega|ább eg)ŕszer az év során.
.

Hány a|kalomma! haszná|ták a programot az

] év során megje|ent regisztrált kliensek

E í-3 alka|om

! 4.í0'a|kalom

E9'l'l-ZSalkalom
B 26:50 alkalom

l több, mint tiO a|kalom

N=1 023



A regisztrációban szereplő és nem szerep|ő klie.nsek
a programban va|ó megjelenés gyakorisága szerinti bontásban

A bevezetőben |eíft események kozÜ| az ,3j helyre r<iítozés na9yon fontos esemény vo|t a

program é|etében. Mivel a. tűcsere programok esetében a he|yszín ku|csfontosságú a célcsoport

e|érésében (a szerhasznÉiőunoz, a szerhasználók á|ta| napi szinten o"ł1ľ térhez va|ó kózelség

oontő' mértékben meghatározza a7' adott progiamhoz .vaIó hozzáférés nehézśégét, egy

tűcsereprogramot az. intravénás szerhasználók álta| használt he|yekhez miné| koze|ebb ke||

|étrehozni), a kö|tözés kapcsán vott kockázata annak. hogy a régi k|iensek át fognak-e vagy át

tudnak.e szokni az új he|yre. A forgatmi adatokat megvĺzsgálva ú9y tűnik, hogy tu|ajdonképpen

zökkenőmentesen sikerült az átko|tözés. Az év során a programbän megfordult k|iensek

korü|belÜl harmada mind a két helyszínen igénybe vette a programot, ame|y kii|önösen annak

fényében jó eredménr/, hbgy a k|iensek kör|.jlbe|.Ü| fele évente csupán.1;3 alka|omma|-keresi fe| a

tĹÍcsere programot;. Ha a két helyszínen megfordu|ó klienseket a regisztráció éve szerinti

bontásban vizsgál;]uk, akkor az is látható, hogy nagyjäbó| hason|ó arányban jártak mind a két

.helyszínen az e|őző években regisztrált k|iensek - az..Új hetyen megfordult kliensek közel

kétharmad a' az e|,oző években már regisztrált k|iensÜnk vo|t. Úgy tűnik tehát, hogy a régi

k|iensek követték a programot a kö|tözés után is. (Tęrmészetesén az új helyszínen va|amĺve|

magasabb a 2012-ben ręgisztráltak aránya , de ez nem meg|epő, hiszen az év nagyobbik fe|ében

már azrij he|yszínen működött a program.



Átreaés a régi helyen és az új helyen a
programot haszná|ó regisztrált k|iensek kĺizott

A költtizés e|őtt,.a'régi heĺyen a programot használó kliensek
a regisztráció éve szerinti bontásban

20%. 4Q%o 600/o' g0o/o

! 2006 l2oo7 @ 2oos El 2oos u2o1o B 2011 w2012

Az.lij helyen a prograrnot haszná|ó k|iensek.
a regisztráciő éve szerinti bontásban
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Ahogy azt az e|őző évek.e|emzéseiből már tudjuk, az elvitt steril injektorok száma nagyban

osszefÜgg a vĺsszahozott használt tűk számával (azaz a visszahozott tűk száma nagyobb

méftékben befolyáso|ta az év során e|vitt injektorok számát, mint a programban va|ó

megjelenés gyakorisága, hÍszen akár tobb száz használt fecskendőt is be |ehetett cseré|ni

egýszerre,.ameiyet az atkaĺmankénti 5 darab ínjektoŕral nem |ehet'iütotérni,'bármi|yen sűrűn is
jár valaki). Az egyes kliensek aktivitása a haszná|t injektorok becserélésében nagyjábő| az e|őző

évekhez hasonlóan alaku|t bár az abszolút számok a már említett szűkítések miatt

alacsonyabbak rtermészetesen. A programban megjelenő k|iensek többsége nem hoz vissza

használt eszközt. A használt tűt visszahozók legnagyobb csoprtja az-aIkalmańként egy-egy,

éppen nála maradt fecskendőt cseréli be (ez aż évente 1-1o db kozötti injektoft visszahozók

csopoľtja). A nagyobb. ménnyiśéget visszahozók csoportja jelen esetben nem igazán e|emezhető,

hiszen az év második felében már erős szűkítéseket kel|ett bevezetni ezen a téren, így azok

kerü|hettek be ebbe a csoportba, akik a régi helyen, vagY az új helyen még szeptember előtt

hoztak vissza nagyobb mennyiségű haszná|t injektort:

A haszná|t tűt visszahozók (legalább egy darabot) jellemzői az e|őző évekhez hason|óan

alaku|tak: a nők, az ldősebbek, a programban régebben regisztráltak és a helyiek hoznak vissza

szignifikánsan nagyobb arányban használt felszerelést (a.táblázatoka! !ásd a mel|ékletben).

A regisztrá|t k|ĺensek megosz|ása
az év során összesen visszahozott

injektorok száma szerint

A regisztrá|t k|iensek megosz|ása
az év során ösgzesen elvitt
injektorok száma szerint

El egyetsem

B ĺ:ĺoiip '
Ľ 11-25db

I 26-s0db

t 51-1OOdb '

tr. 101-200 db

B 201-500db

f több, mĺnt 500 db

El egyetsem

B 1-í0.db

,11-25db
1 26-50db

B 5í-100db

E ĺ01-200db

E 201-500 db

l több' mint 500 db

N='1023
N=1023

Az át|agos napi k|iensszámon is meg|átszott a februári szűkítés, a kevesebb nyitvataftási nappal

rom|ott a tűcsere program hozzáférhetősége. Néhány hét alatt azonban .,visszaá|lt.' nagyjábó| a

korábi szintře: a napi áttagosan 5oj6o.k|iensre. A napi k|iensszám a köĺtozés után természetes



módon sokka| a|acsonyabb vo|t, mint a kö|tözés e|őtt. A több év alatt.megszokott, bejáratott
helyszín után idő ke|lett, hogy a,k|ienskor újra visszataĺá|jon a. programhoz - sokak számára
még így sem vo|t vi|ágos elsőre, hogy ugyana.rról a programró|.van szó, csak egy új he|yszínen.
Június végére sĺkerü|t nagyjábó| a régi he|yszínen megszokott át|agos napi k|iensszámot e|érni.

Azonban a nyár végére a renclelkezésre ál|ó források beszűkÜ|ése miatt nyi|vánva|óvá vá|t, hogy
a .programban nem tudjuk biztosítani a steril eszközökből szükséges mennyiséget, így
csökkenteni kb|lett a kiadható eszközök számát. Az e|ső korlátozás (alap 5 db injektor +

maximum 5 db csere) .után drasztiküsan lecsökkent a kiadott tűk száma - ez jól látszik az
átlagos napi.visszahozott és elvitt ĺnjektorok szám'át bemutató ábrán.is. Mive| a nagv injektor..
forgalmat a visszahozott'használt fecskendők generá|ták (nem vé|et|eńÜl, hiszen a program
egyik fontos közegészségügyi cé.|ja :a veszélyes hu|ladékot je|entő haszná|t fecskendők
begyűjtés€), ä spórolás érdekében bevezetett kor|átozás után az e|vitt injektorok száma a
korábbi 6.700-ró| azonna| 400 alá csökkent. Ugyanakkor a folyamatos. monitorozás a|apján
szükségszerűvé vá|t további korlátozások bevezetése is, hiszen a rende|kezésre á|ló
raktárkészlet hetek a|att elfogyott vo|ná,. ha továbbra. is ä korábbi szabályrendszer marad
érvényben.

A következő drasztikus csökkentés (alap 2 db injeKor + maxiumum 1 db csere). A korábbi
naponta visszahozoťt át|agosan 4.500 haszná|t injektor he|yett ezután már csak át|agosan 9-10
db haszná|t tűt hoztak vissza a k|ĺénsek. Ez a kor|átozás már otyan szinten csökkentette a steril
eszkozökhöz való hozzáférést, hogy az a k|iensek át|agos számára is.hatássäl vo|t - szeptember
20. és november 13. közötti időszak át|agos napi k|iensszámát megnézve egy lassan csökkenő
tendencia |átszik (ekkor-.már élkezdtek ktj|onboző rémhírek is terjedni a. kliensek körében a
program bezárásáró|, de a kevésbé jóindu|atúak már azt hangoztatták, hogy a program célja
egyenesen a k|iensek é|etének el|ehetettenítése). Úgy tűnik, hogy az intravénás szerhaszná|ók
.számára a napi 2.db steri| injeKor nem nyújt elegendő vonzerőt. Itt fontos megemlíteni, hogy a

kliensek által' használt stimu|ánsok (bővebben |ásd a következő; k|ienskor jel|emzőĺrő| szőlő
részt) jellemzője, hogy rövid ideig hatnak, így gyakrabb injektá|ássa| jár. Éz sok, akár
napilalka|mankéntĺ 19-15 szúrást jelent; ehhez1képest kelĺ meEíté|ni a programban elérhető
steril. felszěre|éś men nyiségét.

November közepére a kliensforga|om etemzése és a raktárkěsz|et követése után ú9y döntöttünk,
hogy bizonyos mértékű |azítás lehetséges (és szÜkségszerű)7 így november 13-tól kezdve az
alapbó| elvihető injetkorok számár.3.ra emeltük, á maximálisan becserélhető fecskendők számát
pedĺg 2.re emeltrjk. Így az e|vihető méximá|is sterĺl injektorok száma 5 darab |ett. Ezután a

vá|tozás után a klĺensfor:galom ncivekednĺ kezdett, és decemb,erben már a köitözési e|őtti 5o-7o
kozötti átlagos napi 

.klienszámot 
tudtuk elérni... Fontos megemlíteni, hogy az év utotsó két

hetének magasabb átľagos napí etvitt injektor-számának az az oka, hogy az ünnepek miatt
kevés nyitvataftási nap volt, így mindkét héten egy-egy napon 3 he|yett 10 injektort adtunk
minden kliensnek,
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Bár a szűkítéseket anyagi, nem szakmai szempontok indokolták, megvizsgá|tuk, hogy milyen

. hatással vo|t az egyes szakaszokban meghozott szűkítés a használt fecskendők visszahozására,
azaz példáu|, hogy a szigorúbb csere.szabályok ösztonzőként hatńak-e a visszahozásra.
Ki.jlönösen azért érdekes. ez, mert a korábbi évek vizsgátataiból tudjuk, hogy a progi.amot
fe|kęreső kliensek tobbsége nem hoz vissza ęgyá|ta|án haszná|t eszkozt (a kliensek beszámo|ói
a|apján tudjuk, hogy főként azéft, mert nem akarják vállani annak a kockázatát, hogy egy
rendőrségĺ . igazottatásnál megtaláljék ná|uk a szerhaszná|athoz szükséges eszközoket).
Természetesen a rendelkezésre ál|ó adatok nem teszik |ehetővé egyérte|mű ok-okozati viszony
megál|apítását, ahhoz cé|zott,, a szabátyozás előtti és utáni ál|apotot fe|mérő, és a kliensek
motivációit is fe|táró vizsgá|atra lett voIna szükség.

Az, hogy a kIiensek többŚége csak a cse.re né|kĹi| e|víhető injektorokat yiszi el, a szűkítések e|őtti
szakaszokban ĺs megfigye|hető; a régi helyen i!|etve a kötĺizés után az új helyen is a prógramot
legalább egyszer fe|kereső k|iensek nagyjábó| egy harmada hozott vissza |ega|ább egy haszná|t
injetkoft. Az e|ső szűkítésnél viszont ennél nagyobb arányban, a programot fe|kerős kliensek
45o/o-a hozott vissza haszná|t injektort, azonban ezt'nem tekinthetjük eme|kedésnek. Egyrészt
ez az időszak volt a |egrovidebd (!a nyitvataftási nap), így ebbén az időszakban kevesebb volt a
programot felkereső k|iensek száma is. Másrészt a munkatársak tapasztalataibó| tudjuk, hogy a

cserélhető eszközök számánaľł maximá|ását a haszná|t tűket nagy mennyiségben visszahozó
k|iensek úgy próbálták meg kompenzá|ni,] hogy a program ba érkező; nem cserélő k|ienseket
kéfték meg, hogy szivességből cseré|jenek be számukra qtöt az összegyűjtött injektorokbó| - ez
emelhette a visszahozők aránlYát. A tö.bbi, hason|ó rövidségű.szakaszt megvizsgálva rigy tűnik,
hogy van a k|ĺensek korében egy kĺirÜlbelul ĺso.ĺ40 főt számláló ',stabi|. řnag'',.akik mjndentől
fÜggetlenü| rendszeresen hoznak vissza haszná|t injektort. Az is ellene szót annak, hogy a csere
szabályok szigorítása motiválná a visszahozást, hogy a. legszigorúbb időszakban .(2 tĹĺ és
mäximum 1 hasznält eszköz. becseré|ése) vissżaesett a visszahozók aránya áz e|őző, kevésbé
szigorú szabályokkal működő időszakhoz képest.

Az év végén, az 
.uto|só 

szakaszbän, amikor.va|amelyest enyhültek a szűkĺtések (3 tű a|apbó| és
maximum 2 haszná|t tĹĺ becserélése) magasabb volt a cseré|ők aránya; 4L.o/o, azonban a többség
még ekkor sem hozott vissza egyetten haszná|t ĺnjeKoľt sem. Bár a növekedés je|entősnek nem

nevezhető, valószínű, hogy a. szűkítések (és a köľnyéken elérhető másik tűcsere program

e|érhetőségének jelentős ćsökkenése) miatt egyré sz(ĺkosebb erőforrássá vá|t a. steril feiszere|és.
Azaz ném a csere-szabályok szigorítása, hanem az injektorokhozzáférhetőségének csokkenése
miatt hoztak vissza többen haszná|t eszközt az.év uto|só szakaszában (a kliensek elmesé|ései
a|apján tudható, hogy ebben az időszakban o|yan nagy volt a tű-hiány' hogy a|kalmanként már
a hasznáIt fecskendőket is pénzéft árulták). Eme|Iett fontos kiemelni, hogy a ćserélő kliensek
arányának növekedése mögött az is megh űződhat, hogy a szűkítések inĺat.t annyira kevés volt
az egY k|iensnek járó.esżköz mennyisége, hogy a csak kicsit is jobb.anyagi körÜ|mények közott
élő kIienseknek már nem éfte meg felkeresni a programot,ígY -.árányaiban - több olyan kliens



jáft a programba, akik számára az 
.kevés.pénz ís, amĺt így.spóro|hat, fontos része a túlélésÍ

stratégiájának.

Népegészségtigyi szempontból azonban a tegaggasztóbb a visszahozott hasznátt eszktĺzök
számában mutatkozó drasztikus csökkenés: míg.az év e|ején tÖbb tízezer haszná|t injeKort
tudott a program begyűjteni, az év utolsó szakaszában már csak atig ezret' Ez természetesen
nem kevesebb szúŕási alkalmat jelent a tűcserét fe|kereső intravénás.szerhaszná|ók korében,
hanem több újřahasznátatot és több utcán maradó, kommuná|is hu|ladékba kerü|ő használt
injektoft je|ent, ami a ferźőző betegségek terjedésének magasabb kockázatával jár ęgyt]tt.

Használt injektort visszahozók aránya az egyes szakaszokban

januáŕ, régi.ľend szerintĺ
nyifuatartás

négy napos nyitvatartás a
régihelyen

kö|tözés után az új

. e|só szűkítés, 5+Scsere

második szűkĺtés,
2+lcsere

harmadik szűkítés'
3+2cseľe

A visszahozás jellemzői az egyes szakaszokban

január' régi
rend szeńnti
nyitvatańás

(25 nap)

négy napos
nyitvatartás a
régihělyen

(54 nap)

kö|tözés után
.az új he|yen

(63 nap)

első szűkĺtés'
5+Scsere

. (14 nap)

.második

szűkĺtés'
2+l csere
(27 nap)

harmadik
sz(ikĺtés,
3+2csere
(28 nap)

lnjektort visszahozók száma 140 227 198 1U 137 171

Át|agosan visszahozott injektor/fö 139,5000 115,4361 148,9899 13,7612 3,2263 5,8421

Medián 31,0000 36,0000 37,5000 8,5000 1,0000 2,0000

Módusz 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 2,00

Szóras 484,42745 232,77044 3í7'99567 16,37676 4,15330 7,69749

Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00

Maximum (egy kliens á|tal). 5197,00 2309;00 2482,00 100,00 30,00 M;00

iiFK#l L'00i i:i;; 
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Összességében e|mondhatjuk, hogy . az át|agos napi kliensszálh nem követte a
kor|átozások miatti zuhanást az elvitt iltetve visszahozott injektorok számában' Ez aľ:t

.je|zi,.. hogy bármilyen..kevés is az a steri| esz\<oz, ame|yet.a tűcsereprogram nyújtani tud a
k|ienseknek, a kiszo|gá|t .intravénás szerhaszná|ó populácĺób.an igény Van a szo|gáltatásra, azt
mássa| nem tudták .'kiváltani''. Végü| annyit jegyeznénk még meg, hogy a programban e||átott
.feladatban a speęiá|is klienskör miatt kulcsfontosságú elem, hogy miné| stabi|abb, konzekvens,
kiszámítható szolgáltatást ke|| nyújtani számukra. Mindezen megszorítások, csokkentések emiatt
nagyon nehéz évvé tették a munkatársak számára zolz-t, hiszen a szolgáltatásban bekovetkező
szűkítések minden egyes a|kalommal megtépázták a hosszú évek munkájáva| kĺépített bizalmat,
ame|yet mindeń egyes alkalomma| újjá kel|ett építeili.



MeuÉrclrĺ
Visszahozott injektorok száma nem szerinti bontásban

chi€quare Tests

Value df
Asýmp: Sig.

í2.sided)
.rearson ĺýnl-Đquare

Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

'it4,ou9'

33,387

31,723

1020

3
3

1

,00o.

,000

,000

a. 0 ce||s (,0olo) have expeďed count |ess than 5. The
minĺmum expected count is 38'18.

Visszahozott injektorok száma életkor szerinti bontásban

2o12-ben össżesen hánv iniektort hozott vissza

Totaleovet sem 1-10 db í1.100 db
több' mint

í00 db
nerne tertt N

%
.nőN

o/o

427
61'9ó/o

125
19,1o/o

78

11,3Yo

ou
8,7%

ovu
loo,o%

'|'57

47,60/,j

51

15,5o/o

64

19,4%

58
17,60/o

330
100,0%

Total N
o/o

584
57,30/o

17.6

1.7,30/o

' 142
13,9%

. 118
11,4o/o

1020
í00'0o/o

ZoĄ2-ben összesen hány iniektort hozott vissza

Totaleovet sem ,|.í0 db 11-100 db
több' mint

100 db
tsletKor 19 vagy TratalaDo N
(2012) o/o

.cJ
65,40/o

16

19,80/o

7

8,60/0

5

6,2%

ö1

í00'0%
'128

63,7o/o

29.

14,40/o

33
1.6,49/o

11

5,5To

201

100.0%

25-29 N

.'%
128

61,5o/o.

37

17,8vó

.27
13,0To

.16
7,70/o

208
100,0%

30-34 N'
%

124
54,4o/o

.46
20,20/o

36
15,8%

.22

.9,6%
228

100,0%

35-39 N
o/o

77
51,Oo/o

29
19,2%

19

12,60/o

26
17,20/o

151

1q0,0%

40. vagy idösebb -N.: ' o/o-
.73

48,7To

19

.12,7o/o

20
13,3%o

.38
25,30/o

150
.100,00/o

Totä| N

%

583

57,2o/o

. 176

17,3o/o

'142

13,9%o

118
11,60/o

1019

100,00/o



Value df
Asymp. Sig.

í2-siderl)
Hearson unFsquare
l-ikelihood Ratio
Linear-by-Lĺnear
Assocĺątion .

N of Valid Cases

u,9744
50,982

30,045'

,|0í9

í5
15

1

,000
,000

,090

Chl€Ęuare Tests

a. 0 cel|s ('0%) have expected count less than 5.Íhe
minĺmum expected count is 9,38.

Visszahozott.injektořokszámaaregisztrációéveszeiintibontásban

20,|2.ben összesen hánv iniektoń hozott vissza

Totaleovet sem. 1-'t0 db 1 í.í oo r|h
tĺibb' mint
' . í oo'ŕ|h

reglsäraclo zuuo N
árre ôI-/o

N

.To

T
o/o

N
o/o

N

%o

T
!/p,

2008

2009

2010

2011

2012 .N
%

42
48,3%

16

18,40/o

14

16,10/o

15

17,20/o

87
100,00/o

66

47,50/o

21

15,1e/o

20
14,40/o

32

23,0%

139

í00'0%
.55

53,9%

22
21,6%

.14
'13,7o/o

11

10,30/,

102
100,0%

58
58,6%

23
23,20/o

't3
13,10/o

.Ę
5,10/o

oo

100,oo/o

56
50,9%

'20
1E,2TO

17

15,50/o

17

15,50/o

'110

100,0%

81

49,10/o

31

18,8o/ő

31

18,8%ő

22.,
:13,30/o.

165

100,070

227
70,90/o

44
13,8o/o

33

10,3Vo

16

5,O%

324
100,0%'

Total N
o/o

585

57,20/o

177

17,30/o

142
13,9o/o

.ĺ.t8

115%
1022

100,00/o

Ghi*.Square Tests

, Value ď
Asymp. Sig.

(2.sideď.
Pearson unr-bquare
Likelihood Ratio
Linear-by-Línear
Association
N of Valid Cases '

oc,'t /u'
64,806

27,O11

1022

1 I
18

1

,UUU

,000

,000

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expeďed count is. í0,05. .



:

Visszahozott injektorok száma. Iakóhely.szerinti bontásban
.

Ghi'Squaľe Tests

a' 4 cells (16;7P/o) have expected count less than 5; The
. minimum expected countis 2,55.. ,

2o12-ben összesen hánv iniektort hozott vissza

Totaleovet sem 1-10 db 'tí.100 db
täbb, mint

100 db
.Kornyekbe|i-e./ 7. l(eÍÜ|eti . N

. o/o

8' ke'ü|ét.| j{
' 9/'

. 9. ketü|eti j!
%

TTffi
o/o

-

nem köńyék'beli N

%

]ffi_Budańil_
o/o

itJ
62i?Yo

.í0

18,9Yo

7
13,2%

3
'5,7Yo

9s
í00'0%

290
51,5e/o

ĺ06
'lg,8o/o

85
15,1%

82
14,6%

563

100,00/o

. ,45

.59,2%
12

is,B%
7

9,20/o

.12
15;8o/o

76
100,0%

' 22.
51,20/o

í0
23,3%

9

20,90/o

2
.4,7%

43
100,0%

68,8%

97 17

12,',1%

22
15,60/0

5
3,5%

141

100,0%

' .í6.
72,70/o

.o

27,3%o

0

,00/o

0

,00/o

22

100,0!:o

Total N

%

503

56,0%

161

iĺ,gv"
1.30

'14,50/o

104
11,60/o

898

í00'0%

Vahre df
Asymp. Sig.

í2.sided)
ľearson Unl-Đquare

Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association

N.of Valid Cases

3ö'iJ/U.
47,406

7,328

898

15

15

1

,001

,000

,007



II. ,,Csere Csak Csajoknak,, Női program

A,,Csere Csak Csajoknak,, programban egy ku|önösen stigmatizált k|ienscsopoftot, az intravénás
drogfoEyasztó nőket sikeru! elérnÜnk, a Kék Pon.t ńár 2006 óta működő, ingyenes'és anoniń
tűcsere (KontaK) programjának e|emeként. Az intravénás szeďogyasztó nőknek - akik gyakran
bánta|mazott kapcsolatban é|ő, és/vaglĺ több gyermeket nevelő, sokan közülük szexmunkából
é|ő, rossz egészségi ál|apotban |évő, magas arányban hepatitis C feftőzott nők. o|yan, még a
férfiakéná| is lragyolrlr társada|nri stigllrával ke|| szánlolniuk, alrre|y - speciális segítség nélktjl.
tovább fokozza társadalmi Ieszäkadásukat. K|ienseink többsége tanulatlan,' munkané|küli,
rendezet|en lakáskörri|mények kozött és jel|emzően i||ega|itásban é|ő, magát romának valló
intravénás droEfogyasztó, akiknek nagy része, nem Vagy .csak ritkán kerül kapcso|atba az
egészségügyi el|átórendszerre|. Az lnnovativitás.egy Mągyarországon rejtőzkodő szerhaszná|ól
csopoft |áthatóvá tételében és.a hozzájuk igazított szo|gáltatás-tervezésben. mutatkozĺk meg
|egerősebben.

Célok
A kizáró|ag női segítők és női szake'mberekkel elindított programnak komplex célrendszere Van'
E|sőd|eges cé|jaként tűztük ki, hogy időt és alka|mat teremtsünk a női diśkurzuśrô, €9Y védett
kornyezetben, ahova féŕi nem jöhet be, aho| biztonságban érezhetik magukat a nők. Második
|épésben megcéloztuk azt, hogy a bejáró nők-igényeire ěpĹilő szo|gáltatásokat fokozatosan
bővítsük, ezze| is e|érve' hogy. ne ,,csak,, steri|.fecskendőért jojjenek' be hozzánk. A kovetkező
cé|unk az vo|t, hogy motiváljuk őket olyan szolgáltatások fe|é, amelyek az ő kti|ĺinösen
veszé|yeztetett he|yzetÜkre reagáĺ, facllitálva bennük.a változni akarás döntési folyamatát. S
végÜl negyedikként, bízunk a nők mobilizá|hatóságában, hogy bĺzonyos áfta|omcsökkentő
.információkat, tapasztalatokat rajtuk keresztul könnyebben eljuttathatunk a kertiletben izolá|tan
é|ő, intravéńás szerhaszná|ói kozösségbe ĺs. Cél, hogy a |egegyszerűbb Üzenetek átadásával is,
mint affé|e ,,opÍnion leaderekkel.] számo|hassunk a családjukban, közösségükben! Egy nő
''Üzenete'' át|agosan kb. 4 ember felé juthat e|.
A program megvatisítása során rendkívü| fontos cél a HIV mege|őzés, mive| az á|ta|unk eléft
csópoŔ kcickázátĺ fáktora több okbó| is.igen magaś, ami egyréšzt az intravénás droghaszná|ať
sajátosságaĺból ered; másrészt pedig a prostituáltak és.a szexmunkások magas arányából.

Szolgá|tatások
Kéthetente hétfőként vagyunk nyitva. Egészségügyi fb|vi|ágosítást és aIapvető higiénés
tanácsadást, droghaszná|atró| sző|ő információátadást nyújtunk, munka-és |akhatási Ügyek
adminisztratív intézésében segítünk,.'illetve tűcsere, óvszerosztás meI|ett női-és gyermekruha
turká|ót is működtetÜnK. Az országos Epidemĺológiąi Intézettel egyĹittműkodve ujjbegyes
hepatitisz B és.C, jl|etve HIV szűrést.végzünk, éś.az arra igényt tartókkal: ambu]anciaszerű
szociálĺs konzultációs kapcsolatot taftunk fenn. A programban a szijkséges kezelésbejuttatást,
kőrházi ellátásba kerulést, addiktotógus pszichiáter segíti. A programba bevont szakemberek
voltak korábban be|gyógyász, addiKo|ógus és szex-edukátor ls. 2ot2 második fé|évében csak a
.jogsegély szoIgá|atot tudtuk biztosítáni, a|apíwányunk jogászának bevonásával, havi 1

alkalommal.

Kl iensfosalmi aclatol(
2010. o3,- 2o11. év 2oL2. év

.alkalmak száma 18 22 22
k|iensek (fő) 7T 757 L94
ebből úÍ (fő) 13 30 38
át|aoforqalom 9,1 18,63 24.86
hozott tűk (db) 966 3.519 6.889
e|vjtt tűk (db) 784 5.410 9.L28



;ľIi'Szenvedétybetegkozösségiel|átása..
A Kék Pont Drogkonzultációs 

.Kiizpont és Drogambuíancia VIil. kerÜ|eti Magdo|na utcai
te|ephe|yén működő konzu|tác|ós iroda 2012-ben 110 droghaszná|ó klienst fogadott.28 fő nőt és
82 tő férfĺt. A 110 főbő| 59 fő a VIII. kerü|eti a|acs.onyküszöbű.szo|gáltatásunkon keresztri| jutott
e| keze|ésbe.

A 2012-ben történt új helyiségcsopoftba ko|tözés eredményeként a konzu|tációs tevékenység
térben te|jes Ievá|asztódoft az alacsonykĹiszobű szotgáltatásoktó|. A nyiwataftási időt, a
kciĺnyebb . elérhetőség érdekében . a tĹícsere nyitva tartásához igazÍtottuk. A . program
elfogadottságának .'. egyik ä|apja, . hogy. .a . konzuttációban do|gozó szakembel'ek_ az
a|acsonyküszöbĹĺ programokban is dolgoznak, ezze| enyhítve klienseik bizalmat|anságát az
egészségÜgyi- és szociá|is szolgá|tatások irányában, valamint a kliensek számára ezá|tal
konnyebben hozzáférhető az ellátás, me|y a jelentkezéskor nem kövételi meg az absztinencia
vá||alását.

A kliens útja a Kék Pont VIII'.kerÜ|eti konzultációban: a szociá|is munkások atapvető fe|adata,
hogy bizaImi légköft és személyes . kontaktust alakítsanak ki a segítségre szorulókkal,
információkat adjanak a Kozpont és más kezelőhelyek szolgá|tatásairó|. A szociális munka része
az állapotfelmérés,. ,a.hozzánk fordulók igényeĺnek, szükségletéinek, :motivációinak, tÜneteinek
fe|ismerése, az,,ltt és most,, he|yzet.áttekintése. az alkohol - és droghasználók függőségi
szintjének felmérése kÜtönboző dimenziók mentén. Az állapotfe|mérés során az eredeti|eg
amerikai interjú (Addikció Súlyossági Jndex: Addiďion Severity Index, ASI) európai verzióját
használjuk, .aminek a magyar változatá't mi va|idáltuk' (HungASI). Az interjú segít a cé|ok kozös
rneghatározásában és abban, hogy a bennünket fe|kereső személy saját he|yzetét reá|isabban
|ássa.

Pszichiáter végez exp|oráci'ót a k|iensse|: célja a diagnózis, a terápia tervezése, az eset|eges
további .beutalás e|döntése (akár további vizśgálatokra, akár bennfékvéses kezelésre). A k|iens.
terapeutája a'betegségtő| és annak sú|yosságátó| fÚggően - pszi'chiáteř vagy pszicho|ógus. A
pszichiáter fogla|kozik az elvonás ideje alatt je|entkező elvonási tünetek gyógyszeres
kezeĺéséve|, i||etve más esetekben (pl. erős szórongás, depresszió) jelentkező. áliapotot.győgyszeres befo|yásoiásával' ó ocint 'ärró|, hogy milyěn 'ĺ' 

.egészsé,gĹ1'g'yi, 
orvosi ellátásba

utalja a klienst.

A Kék Pont VIII. kerÜ|eti közösségi szenvedéĺybeteg. el|átása aIkatmazkodik a k|iensek kÜ|önböző
igényeíhez, illetve foglakozik orvosi, pszichológiai,.csa|ádi, szociális és jogi problémáikka|. A
szolgá|tatások a kliensnek.a kezelés.során változó igényihez alkalmdzkodik, biztosítja számára a.
gondozás és a fołyamatos .kapcso|attartás lehetőségét; .A Kék Pont elkote|ezett a k|iens
igényeken a lapu ló felépü|ési-model |' me|lett'

A keze|és formája és menéte: a keze|és soráń etőszĺir ál|apotfelmérés történik (első interjúval és
az Addikcĺó'Srilyossági Index alkalmazásával, me|y utóbbi nem qsupáń a kliens droghasználati
szokásait, hańem csa|ádi, munkahelyi/iskolai, pszichológiai, egészségtigyi, jogi problémáit is
feltérképezi). Az 'á||apotfe|mérés képezi az alapját a kliens szükségletein alapuló
el|átástervezésnek.

A terápiás t<apcsolattaltás formája: ä keże|ésekre á|ta]ában hetenŔénti 1-2 a|kalomma| kert.il sor,
amit kiegészít a szociá|is münkássa| folytatott segítő beszélgetés, szociális Ügyintézés, családi
konzuItáció..

A konzu|táció során a célok meghatározásä az érintett szemé|y és a konzultáns á|tal közösen
töfténik. A cé|meghatározásban . az áfta|omcsokkentés elve a|apján - nem elsőrendű kérdés az
absztinencia elérése. A konzu|táció lehet egyszeri aĺkatom, többsżöri ta|átkozás vagy folyamatos
kapcsolattartás.. R konzltációban nemcsáŔ .droghaszn á|;őki hánern ' csa|ádtągok, 

. 
rokonok és



barátok is részt Ýehetnek..E|őnyben 
.részesít5uk 

azonban az egyéni keze|ési formákat.
konzultációtvégzők szociá|is szakemberek, addiito|ógiai konzu|tánsó. uagy pszicho|ógusok.

Szakembereinkhez telefonon . tcirténő .időpont egyeztetés, va|amĺnt személyes bejelentkezés
útján fordu|.hatnak k|ienseink. Akikkel e|ső |épésben aktuálĺs élethelyzetüket, tehetőségeiket és
cé|jaikat figye|embe véve próbá|unk szeméiyes cé|okat meghatárożni, ämelyek - ismérvei: reális,
orömte|i és rcividtávú éś - a k|iens é|etminőségének javítását szo|gálják. Az esetek je|entős
részében k|ienseink bizonyta|anak, cé|jaik nem egyénelműek; i|letve sóršzor a realitástó| messze
á||nak. I|yerl esetekbén a konzultáclós kapcsolat e|ején a motivá|ásra he|yezzĹik a hangsú|yt.

Külĺjn figyelmet for'dítunk a motiváció feikeltésére, erősítésére és fo|yamatos fenntaftására
(ennek módsżere a motivációs interjú).. Eredményesnek tarťjuk - ha |ehetőség van rá _ a kliens
hozzátaŕozóinak terápiába tĺiľténő bevonását. A Kék Pont szolgá|tatásainak igénybevétele során
az anonimitás Iehetősége biztosított. A szolgá|tatások ĺngyenesek.
Találkozások száma: a kliensek prob|émáiva|, státuszával és igényeivel összhangban változó,
á|ta]ában 1 és 30 a|kalom között.
Aktien5ekneknyújtottszo|gáltatások.

. Szociáiis muńka, egyéni esetkeze|é.. ,.o.iáli, ügyintézés '

r Pszichĺátriai segítségnyújtás, gyógyszeres keze|ésr Pszicho|ógiai és é|etvezetési tänácsadás. Konzu|táció (egyéni és csa|ádi)
' . Információnyújtás a drogokról
' . Á|lapotŕelméréś

'o. E|vonást követő, visszaesést mege|őző utógondozás
.. Ambu|áns rehabilitáció .

. Jogsegé|yszoIgá|at
Szenvedélybetegek kozĺisségi és alacsonyküszobű e|ĺátása
A k|iensek sztlkségleteinek megfele|ő továbbkÜldés egészségügyi, rehabilitációs
szolgá|tatókhoz
Eltere|és

ry. Együttrnűködések a kerü|etben 2012.-ben

. a józśefvárosi .Kábítószer 
Egyeztető Fórum munkájában oktív részvétel, kiemelten a

prevenciós és.az áftalomcsökkentés ľnunkacsopoftokban
. a józsefvárosi Kábítószer Egyeztető FórÚm fe]kérésére a kerüIeti isko|ákban késztj|t ESPAD

felmérés szakmai aján|ása éś. .szervezése, valamint a ]ekérdezésekhez önkéntesek
biztosítása és fe| készítése

o ?Z ESPAD felmérés eredményeit is figyelembe véve elkészÜlt a józsefvárosi kertjleti
drogstratégia tervezete

. drogszemél gyűjtésében a korábbi megál|apodás szerinti együttmííködés a Közterrilet
FelÜgye|ette] .

. 'ľ,l.gäólna.négyea rehabilitációjánakszerhaśzná|attal és a szenvedé|ybetegekkeI fogIaIkozó
programterveinek pályázati tervezésében szakmai aján|ások

o a drogjelenséggel fogla|kozó iózséfvárosi ciyi| és lakossági fórumon és közmegszó|aláson
az önkormányzattal va!ó aktív kozös részvéte|t'

o A MEJoK-Józan Babák .szervezet szakmai konferenciáinak és
megvatósításába n részvéte|

képzéseinek

A

a

a
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V. A Kontakt Programok tervei 2013
A Kék Pont Drogkđnzultációs Központ és' Drogambulancia AĺapíWány 2013-as céljai közott
prioritást é|vez á HIV p revenció és szűrés, valamint a sorstárssegítés facĺ|itá|ása, hogy a

szo|gáltatások szerves ŕészévé vá|jon. .Ezen cé|ok a VIII. kerrileti Kontakt Progrämok 2013-as
tervei között is hangsúlyo9a! megje|ennek.

. o HIV és HCV szűrés é.s tanácsa dás hazzáférhetőségének javítása '

o azonnati eredményt adó HIV é9.H'CV lyorstesztek bevezetése
munkatársak HIV counsel|ing képzése

. HIV információs és tanácsadó kampány
. . a HIV mege|őzést segítő eszközök bővítése (pld óvszer, intim tisztá|kodási eszkĺizök)

' . további szlténőr bevonása a programba: hepato|ógus, védőnő, nőgyőgyász
. a női program heti rendszerességű nyitva taftása
. a Magdolńa-negyed rehabilitációjának:megva|ósításába paftnerség
. ...sorstárs segítő pilőta program. elĺndítása
o a, kerületi xáuítbszer Ěgyéztető Fó'rurn munkájában részvéte| 

-. erőteljesebb'kommunikáció pľogram társadalmi elfogadottság.ának növelésére
. a klieňtúra sztikségleteink mérése, kérdőíves feImérések, életútinterjúk

,,y,1,Ł)h
Igazgató

Kék Pont A|apítvány
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