
I

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testĹiletének | 
"

Embeľi Eľőforľás Bizottsága
előteľjesaő neve: dr. Bojsza Kľisztina HumánszolgőitatźsiLJgyosztál|yvezető

/)

(-.

ELoTERJEszTEs 

.'.sz. napiľend

azEmberi Erőforľás Bizottság 2017. źtpril'is 12-i Ĺilésére

Tźľgy Javaslat az Embeľbaľát Alapítvány 20|'6. évi beszámolójának elfogadásáľa
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina igyosztźůyvezető
Készítette: Mogyoró Anita Humánszol gźůtatásilJgyosztő|y
A napirendet nyilvános tilésęn kell tĺárgyalni.
A dönté s e lfo gadás áh oz e gy szeru szav azattöbb sé g szüksé ge s.
Melléklet: 1db

Tisztelt Embeľi Erőfoľľás Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jőzsefvátosi onkormźĺnyzat Képviselő-testülete 272/2OI5. (XII.03.)
szźtműhatźrozatában foglaltak a|ap1én onkormányzatunk 5 fő Budapest VIII. kerĹileti állandó vagy tartőz-
kodási hellyel ľendelkező Íérfi szenvedélybeteg részére bentlakásos férőhely binosításérą mint önként
vállalt önkoľmányzatife|adatrahatározott időtaľtamű20l6. január 01. napjátó|2016. december 3l.napjáig
taľtó ellátási szerződést kötö,tt az Emberbarát Alapítvánnyal (1105 Budapest, Cserkesz u.7-9., adőszźlma:
|97|9610-2-42, képv\seli: Kondor Viktoľ, továbbiakban: Alapíwány) l.500.000,-Ftlév, valamint 1'000,.
Ft/fő/nap összegű szolgáltatási díj ellenében. A feladat e||áltźsźlra2.964,0 e Ft összeg került pénzügyi fede-
zetként biztosíĺásľa.

A Józsefuárosi Kábítószerigyi Egyeztetó Fórum (KEF) 4lII.l20|5. (II.26.) számű hatźrozatéxal elfogadta
Józsefuáros 2015-2016. évi Kábítószer-ellenes stratégi{lát. A stratégiai irányelvek ktjzött az egyik legin-
kább kiemelt és legfontosabb feladat a drogfiiggő személyek, szenvedélybetegek leszoktató, egészségiigyi
ellátásba töľténő fuányítźsa, rehabilitĺíciója, illetve az ehhez szükséges feltételek megteremtése, valamint a
drogpľevenció.

A KEF tagsa az Alapítvány, mely 1989. évben jött létre, célkitűzései között kiemelt szerepet kap a szenve-
délybetegek komplex rehabilitációja. Budapest X. kerĹiletének központjában, a Cserkesz u.7-9. szám a|alt
1991 augusztusátban kezdte meg működését az Alapíwány bentlakásos Alkohol-Drogrehabilitációs Intéze-
tének I. sz. Részlege (továbbiakban: Intézmény), aho| jelenleg 55 fő, míg a II. Részlegében 23 fő szenve-
délybeteg komplex e||źúźsára van lehetőség.

Az e||átási szerződés 10. pontjáľa való tekintette| az A|apiwány elkészítette a 2016. évre vonatkozó szak-
mai és pénzíigyi beszámolójáń,me|y az előterjesztés 1. számű mellékletét képezi. Az A|apiwény intéz-
ményrendszere olyan 16-55 év közötti, (2016 júliusától 10 év feletti) gyógyulásra motivált szenvedélybeteg
rehabilitálásáú végzi, akik alkohol-, dľog-, játék-, illewe egyéb fliggőségĹik miatt önálló élewitęlľe nem
képesek, de akut fekvőbeteg győgyintézeti kezelésük nem indokolt, és ezt belátva önként kérik felvételü-
ket. Az ellátottak részére teljes körű ellátĺás keriil biĺositásta, mely napi háromszori étkezést,ruhźnat,tęxti-
|ia binosítását, egészségügyi és mentálhigiéniás ellátást, lakhaĹást, valamint terápiás és készségfej|ęsztő
foglalkoztatást foglal magátban. A jogszabályban meghatźrozott szakmai létszámnormáknak megfelelően a
sztiksé ges szakszem é l y zet az intézményben rendelke zésr ę źllr,

Az A|apitvány szenvedélybetegek bentlakásos ellátást végzo integľált intézményrendszere Budapesten az
egyetlen az orszálgban pedig a legnagyobb nem éů|ami, munkatenápiát is alkalmaző keze|őhe|y, aho| az
ellátásľa jelentkezők hosszú távú komplex program keretében egészségtigyi-, szociális, pszicho-szociális
rehabilitáción vesznek részt, melyet szervesen kiegészít a ľehabi|itációs foglalkoztatás és a nyomon köve-
tés.

Az e||źtźsi szerződés keretein bęlül összesen 6 fő vette igénybe 2016 évben az e||átźtst, akiszám|ézott havi
térítési díjak alapján elszámolt gondozási napok száma 4|6. A gondozottak közĺil 2 fő jelenlegis az intéz-
ményben taľtózkodik, a másik 4 fő kcjzül I fó kőrhźnba keľiilt, a másik 3 fo önkényesen távozott az intéz- .ł
ményből. Az adottévben az e||átottakrészéro| írásbeli panaszbejelęntés nem történt. ,Á -.ĺ/
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A20|6. évben fe|használt összeg cisszesen 1.916.000'- Ft, melyből 1.500.000'. Ft a férőhelyfenntaľtás éves
költsége,4l6.000,- Ft a gondozási napok utĺĺn elszámolt napi térítési díjak.

Az e||áúźsi szeľződésben foglaltaknak az A|apítvény eleget tett, ezértjavasolom a 2016. évre vonatkozó
beszámolójának elfogadását.
A Képviselő-testiilet 262ĺ2016. CXII.2O.) száműhatározatźtban foglaltak alapján az onkormáĺnyzat az A|a.
pítvánnyal a2017.évre vonatkozóan ismételten ellátási sz-etzodéstki'ti'tt.

il. A beterjesztés indoka
Az e||áttási szerzőđés 10. pontjában foglaltak szerint az A|apitválny 2017. február 28. napjáńg szakmai és
pérungyi beszĺĺmoló formájában íľásban köteles beszámolni az onkormányzat Képviselő-testĺiletének a
humánszolgáltatĺísi hatĺáskiireit gyakorló Bizottságának a szo|gźtltatĺís sonán kifejtett tevékenységéről.

ilI. A dtintés céIja' pénziĺgyĺ hatása
A döntés péluíjgyifedezetet nem igényel.

Iv. Jogszabályĺ környezet
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat a Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és

MÍĺködési Szabéiyzatźtról szóló 36120|4. cxl.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2.I.7. pontja
szerint, az Embeľi Erőfoľrás Bizottság dönt az onkormányzat köznevelési, közmíĺvelődési, kulturális,
spoľt, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátĺísa üáľgyktirbe tartoző szeľződéses paľtner
tevékenysé gérő| sző|ő éves beszámolójának elfogadásáról.

Fentiek alapján kéľem a Tisztelt Bizottság diĺntését a beszámolók elfogadásáról.

Hatáľozati javaslat
.l20l7 év. (rV.12.) számű Emberi Erőforľás bizottsági határozat..

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

elfogadja azEmberbarźú Alapítvány (székhely: 1105 Budapest, Cserkeszu.7-9., adőszám.. |97196|0-2-
42)20|6. évi szakmai és pénzĹigyi beszámolóját.

Felelős: polgármester
Haüáridő: 2017. április 12.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előteľjesztó e|őkészffiének javaslata akilzzététel módjára
nem indokolt hirdetőtĺĺblán honlapon

A döntés végrehajüásáivégz(5 szervezetiegység: Humánszolgáitatási|Jgyosztá|y

Budapest, 2Ot7. március 28.
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dr. nojsza Kľisztina\
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AzELLÁTÁsI szERzŐoľs
20t6.nvnn voľa.ĺr<ozl

SZAKMAI ns pÉľzÜGYI ľnszÁmor,óľa.

1.) Bevezetés:
A szociáIis szolgáItatást biztosíüí Embeľbanĺt Alapítvány ľöviĺl bemutatása

Az 1989. évben léfuejött Embeľbarát Alapítvĺíny közńasznú civil szervezetként
megalakulása ótajelentős szeľepet váItal a szenvędélybetegek komplex ľehabilitalásában.

Az ll,lapÍtvárry hatalyos Alapító okíratában is ľögzített kíemelt egészségiiryi. és
szociĺális közfelađatai között a szenvedélybetegek bentlakásos rehabiliĹácíój a, győgýtása,
gonđoaása kiemelten hangsrllyos tertilet.

Alapítváĺtyunk több évtizedes fennĺállása alatt egymásra éptilő integrált
intémenyľendszert hozott létre, mel1mek sonín az alábbi ellátási foľmĺt és típusok
keľültek kialakít,ásľa:

A szenvedélybeteg ellátó intéményrendszerén belül személyes gondoskodás kęretébe
tartozó szakosított ellátrísként szenvedélybetegek bentlakásos ľehabilitĺácićfiátvéga:

auguszfusában kezdte meg mfüödését az Emberbarát Atapítvány Allahol-
Drogrehabilitóciós Intézetének I' sz. Részlege, a}rol tobblépcsös féróhelybővítés
eredményeként jelenleg mfu 55 fö szenvedélybeteg komplex ellátasáľa van
lehetőség.

szÁm alatttŁLá|ható, a Kőbáľryai tulajđonában álló épiil'tben további
23 gyćlgwlłást kereső szen.,edélybetę ľészéľe nyujtrlnk teljes köriĺ 

'.nubĺitu"iot.
> Az Alapítvany Cserkesz utcai székházávď szomszédos telekingatlan megvételével

lehetőség nyílt további bővítésre. Új beruházás eľedményeként 20ď6. évben
me$yílt a Cseľkesz utca l I. sz.ám alatt található Reszocializíciós Kĺi4pont,
amebmek keretében SzenvedéIýetegek Átmeneti ouhona (f0 f&őhellyel) és
Lalrpotthoną (12 féľőhellyel), valamint akkľeditált felnőttképző intémény oktatásí
St'idiója kęľiilt ki ďakíüásra

gtermek- és ifiúsógi addilďológiai rehabilitációs intézet kialakításáľa és elinđításáĺa
került sor.

kiegészítéseként létľej ott addiltológiai járóbeteg-rendelés, A Gyöngyike utcai
épiilet ftldszintjén Alapítványunk Addiktológiai Ge;ndozót taľt fenĺl' ahol a
szenvedélýetegek, i|]. hozzátartozóik részéte ambuláns gondozást folytatunk,
valamint 2003. jriliusa őta a szakminisztériumi ľendeletben foglattak szerinti
megelőző-felvilágosító szolgáltatást (elteľelést) végztink.
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Intézményeinkben Hienseink átfogó, komplex progrĺIm keretében egészségiigyi-,
szociĺílis-, psácho-szocilílis rehabititácíóban vesznek résĄ melyet szeľvesen kjegészÍt az
intérorényen beltili védett rehabilíüációs fejlesztő foglďkoztatás és oKJ.s sütőípari
munkrás képzés is.
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EllrĹÚási szerződés tĺ{ľrya:

A Józsefráľosi Onkormĺányzat 2015. december 07.-én 2016. január 01. _ łarc.
decembeľ 31. napjríig taľtó idős7ÄkÍa vonaÍkozóan ellát.ási szeruődést kötiitt
Alapítványunlíĺď, melyben az Napítvány vďlaltą hogy a VIII. kerületben bejelentett
lakhatassal bÍró 5 fő féľÍi szenveđélybeteg ľészéľe bentla]<asos féľőhelyet biztosít a
szenvedélýeteg-ellátó íntézményľendszerében, mellyel összeftiggésben a Megbízó
Önkormłányzat vő||ahta,hogy a bentlakásos szociális eilátes uiztosĺĺĺsáert férőhelyenként -
annak kihasználtsőgátôI fiiggetlentil - évente 300.000 Ft férőhely-fenntaľtási összeget
biztosít.

3.) Á. szociáIis szolgáltatásra vonatkozó szakmai alapĺnfomácĺók:

A szocidlis szolgźItatásra voratkozó jogszabóIyi hltttér
- |993. évi Itr. törvény

ellátásokľól,
.. , .,1/2000. (1.7.) SzCsM. rend.

A szociális igazgatősľő|

A személyes gcndoskodást

és szociĺĺlis

nyujtó szociĺĺlís

nytljtó szociĺílis
intézrnények szakmai feladatairól és mfüČidésfü feltétęleiről,

-29/|993. (II.17.) Koľm. rend.
ellátasok térítési díjáról

.9l|999. (n.24.) SZCSM ľend.
elláüások igénybevételéről

A személyes gondoskođast

A személyes gondoskodast nyujtó szocíális

-1|2l2006.(V.12.)Koĺm.ľęnd. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és
a szociális fo gla|kozÍatási támogaträsról

- 3/2006. (V. 17.) IcssZEM ľend. A szocíłális intézményen belüli foglalkoztatás
szalonai követelményeiról, személyi és tlĺrgý feltételeiľől

.369n0B.(X.z4.)Konľl.rend. A szociális, gyeľmekjóléti és gyermekved'elmi
szolgáltatót intézmenyek és háIózatok hatósági nyilvĺĺntaľtásáról és ellenőrzéséľóI

A szolgáltatds megszervezése és a műIôdtetésformája:
Integrrílt intézĺnény
Az Embeľbaĺát Alapífulány szenvedélýeteg ellátó intézľnényrendszerén beliil

knlonboző ellátĺási foľmák épülnek egymásrą ahol az egyes részlegek szoros
munkakapcsolatban és szeryezeti., szakmai egyiittmfüödésben állnak egyľrłássď.

Az integráció létrojöttét nagyban elősegíti az egyes telephelyet ill. éptiletek
egymashoz közeli elhelyezkedése.

Áz intézményrendszer fenntartója:
Az Embeľbaľat Alapítvány Kuratóľiumą melynek széklrelye:
1 1 05 Budapest, Cseĺkesz utca 7 -9.

A műkadést engedéIyező szerv:
Budapest Főváľos Kormányhivata|a Szociális és Gyámhivatal.
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A szolgáltatói nyilvántaľŁásba történő bejegyzés száma: BPCi20l1984t5|2OI4
Az ntéz.mény áĘaz^tl azonosítoj a: S003 0324

4.) A feladatel|átás szalmaĺ taľtalma

Áz ellátott céIcsoport lrĺ)ľe
A szenvedélybeteg-ellĺátó intézrrrényĺendszer olyan 16-55 év közötti, (ill. 2016. év

júliusától 10 év trlötti), gyógyullásra motivĺłlt szenvedélybeteg rehabilitálásái végzi,
akik ďkohol-, drog., játéW, ill. egyéb ftiggőségük miatt önálló élewitelľe nem
képesek, de akut fekvöbeteg gyógyintézeti kęzelésĺik nęm inđokolĹ és ezt belátva
onkéut kérik felvételiiket.

Az elldtás igénybevételének módja:
A személyes gondoskodást nyujtó szociálís ellátĺís igénybevétele önkéntes, ".elYaz e||ätast igénylő (ill. toľvényes képviseloje) személyes kérelĺaéľe történik.

Koľlátozottan cselekvőképes személy esetén kéľelmét a törvényes képvíselőjének
beleegyezesével, vagy iinállóan teľjesztheti elö'

A felvételi beszelgetés ďkďmával az e|]źúastkéľó tlíjékoztatástkap a rehabilitácíós
lntézet műkĺjdésérőL, az e|Lźúás taĺamríról és feltételeirő|, az lnténľrény ĺĺltal vezetett
nyilvántartasokľól, az e|látoIt és hozzätafinzćfiaközötti kapcsolattartís lehetőségéĺöl,
a fizetendő térítési diiľól, továhbá megismeľi aŘőpĺrend előírásait, a rehabilitáció
jellegét és tartalmát. AzinÍéz:rnéný jogviszony keletkezésekot azinténényfenntaľtó
ĺáltal megbízott intézetvezętő az e||áltást igénylövel írásos megállapodást kiĺ! amely

' . tartaJmazza a Szociźils töľvéĺryben elöÍľĽ részleteket.

Rehabilitációs intézetĺink az e|látást igéĺrybe vevö szenvedétybetegek részére biztosÍ$a
ateljes kĺirű ellótóst, melynek ľészei:

A.t Étkeztetésmegszeľvezése:
napi 3-szori étkezés az egészséges táplálkozás k<ivete]ményeínek megfelelően'
oľvosi javaslaüa diéta.

B.ĺ Ruházattextíliabiztosítása:
amerurýben megfelelö mennyiségú vagy minőségÍí saját rłńźľ:attalnem ľendelkezik'

C./ EgészségĹigyiellátĺás:
. heti min. 8 órában az orvosi ellátĺíst, melynek soľán a pszichiáter, addiktológus,

házioľvos, ill. belgyógyász szakorvos bíztosítja az eL|áľrott egészségi állapotának
rendszeres ellenőľzését ryógyszerendelést itl. sziikség esetén az egészségrigyi
szakellátásba való beutalást'

- sziikség szerinti alapápolásą
- szrikség esetén szakoľvosi-, ill. siirgősségi ellátashoz, ill. kórhĺŁi kezeléshez való

bozłÁjutaslehetőségét,
. a vonatkozó renđeletben meghatározott győgyszer-, ill. győgyászati segédeszftöz

ellátlłst
- egészségmegőľzést szolgráló felvilágosítĺíst,
- azegészségügyi đokument'áció napľakészvęzętését.

D.l lvĺentálhigiénésellátásbiztosítĺása:
A rehabílitációs intézmény feladatkörében gondoskodik a bentlakók mentálhigiénés
ellátasáról, melynek keretében biztosítja:

/
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o a személyéľe szabott banasmódot
o az ellá/.Ást igénybe vevö testi.lelki aktivitása fenntaľüását megörzését,
o a konfliktushelyzetek kiďakulásanak megelőzése érdekébeÍ7 az egyéni,

csopoľtos megbeszélést
o sziilłség szeľinti pszichoterapíás foglďkozást
o segítségnyujtást szociĺílis tigyintézésben"
o sziilĺség esetén jogi tanacsadĺást,
o a szabadidő laífuÍált elttĺltésének feltét€leit'
o aze7lźnottakcsaládi és taľsadalmi kapcsolatđ fenntaľtĺásĺának feltételeiĹ
o a hitélet gyakoľlasának lehetóségét
o az egyénlgonđozási teľv és rehabilitációs pÍogrun megvalósítását,
o tÁmogatja az lntéméĺyen beluli banĺti-, tĺársas kapcsolatok kiďakulását és

mfüödéséĹ
Az ellětős sonín az igénybe vevő korĺának, egészségi állapotánĄ képességeinek
és egyéĺrí adottságainak Íigyelernbevételével szerveziink

o aktivítástsegítöfizíkaitevékenységeket(sétą sporttevékenység)
o szellemi és szóľakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasĺís,

tévénézés, klírtya- és t.írsasjátékot vetélkedőt zenehďlgatás stb.)
o loltunális tevékenységeket (p1. rendezvények, tinnepséget névnapot

kiĺándulasot kiállítások stb.)

E./Lakhatás:
A rehabilitációs intézľrényben biĺosított a napi huszonnégy óĺas szolgĺílat a

folyamatos fittés- energia és melegvíz szolgéltatás, az éjszakai és nappalí
taľtózkodĺásľa alkalmas helyiségek. A személý tisaákodásra' az étkezésre,

.'.'..'l'ł'alamint a közössęi egyiittléhe, ilI. a látogatók fogadĺásáľa alkalmas helýségek a
jogszabrílý ęlőÍrásnak megfelelő számban és méretben kiďakítĺfuľa kerĹiltek.

F./ Teľápiás és készségfej Lesztő foglďkoztat.ĺs:

A szenvedélybetegek te|ies kiiľrl e[átásánalq ill. komplex rehabilitrációjanak
egyik igen fontos része az ellátott életkoľanak és egészsegi ďlapotanak megfelelő
szocioterapiás foglalknzás megszervezése, melynek cé|ja az ellátottak meglévő
képességeinek szinten taľtáľ;a, ill. fejlesztése, növelése.

5.) A szocĺáIis intézmény műktidési feltételeĺnek bemutatása:

A bentlakásos intézményľendszer fiildľajzi elhelyezkedésą elérhetősége optínrĺílis,
egyéni. és tömegközlękedéssel való megközelíthetőség szempontjából is jó' A Cserkesz
utcai éptĺletek, i11. a Gyöngyike utcai részleg gyakoľlatilag a X. kerület vĺárosköąpontjában
található, ttĺbb iľanyból, sokféle közlekedési eszközze| eléľhető, a legk<izelebbi autóbusz-,
ill. villamosmegálló tĺívolsága 50, íll. 150 méteľ.

A bentlal*ásos integľált intézmény renđelkezik a működéshez szĹikséges óltalónos
műIađési fekételeAłcel, a jogszabályi elöíľások szerinti tartďmú hazirenddel, valamint
szakmai programmď, amely részletesen ismeľteti a szo|géiatás célját, és feladatźą a
ľésztvevők célcsoportját, az e|Iátás igénybevételének modj ái" az intézményben biztosított
szolgáltatások körét és formait.

Tár gli feltétel ek ismer te tés e :

A szenvedélybeteg-ellátó integrált bentlakásos intézményrendszerben kialakításra
keľtiltek:

(



.. .:

. azéjszakai és nappali tartózkođĺísľa (akhaŁás)'

. aszemélyitiszálkođĺásra"

:ĺ'Ę-%*mm:ľ
Intéznényrendszeriink korszeriĺ latůatásí és életköriilményeket biztosíĘ az ellátottak

elhelyezéséĺe szolgĺĺló lakószobák 2.3, esetenként 4 ágyasak.
A ĺehabítitríciós intéanény I. sz. (Cseĺkeszĺtsa 7.9.) részlegében kęľült kialakításľd

a sąiát üzemeltetésri szókonyhánlq aho| az egész beĺrtlakásos ellátórendszer éIelmezési
ęllátísa folýt a meleg ebéd elfogyasztása minđkét részleg ellátottaí szá,ĺĺ.fua &
cserkesz utcai ebéđlőbeĺr töÍtonik A kulĺľátt étkezés feltételei míndkét telepbely
eb&ltöjében ađottĄ a Gyönryike urcai telephelye'n a ĺeggeli és vacsoĺa tálďásához
melęítőkonyha iáll renđelkezésľe.

Az egészségÍlryi ellátłs celiára orvosi rendelő |a sza|<mai rendelętękbęn mesaÍáromit
bereĺrdezésseV, váró és elhilönítő szoba áll a bentlakók rendelkezéséro

Az intéznényrendszer mfüödéséhez szťikséges textíliák (ágJmeműt tt'rtltközőt{'
terítölĺ fiĘgö,nyök stb.) mosásą szátítÁsa, vasalrása saját mosodánkban töľténik

SzeméIý fe lté telek b emut ąt ós q :
A személyes gondoskodás keľetébe tartozś szakosított ellátást nýjtó bentlakásos

intéményetľe etőírÍ, szakmai létszámnormálsnak megfelelöen a sziikséges
1:'' szal<szsmé|yz'et rendelkezésľe ál1. Alkalmazásuk minden esďben munkaszerződés
.']. keľetében történik
j. '.. ...Az.,íntegrált intéz.mén1łrenđszetben foglalkoztatctt munkatáľsak szalonai opeľatív
.:,, iľányítását a felsőfokri szakirányu képesítéssei rendelkező, lelkész. mentłálhigíénikus

be|győgyászl házíorvos képesítésú) szakorvos lá{ia el.
A bentlakó ellátottak szociĺílis, mentálhigíénes gonđozásában a megfelelő

szalképesítésü (szociális munkás' szocíálpedagógus) szociálís, mentáIhigiénés
nunkątáľsak nffi tanak segítséget.
Áz ĺĺpolói.gondozóí.feladatok ellátását felsö-, ill. középfokú szakirányú képzettséggel

ĺendelkező munlratársak végzík
A komplex terápiához néllciilöz:hetetlen szocioterápíás foglalkozások vezetését és

irányítását a megfelelő szal&épzettségú foglalkoztatás szľ,nĺez.ő munkataľsak |árlák el.
A foglalkoztaĺottak szalmaí képesítése megfelel atÄrgya vonatkozó 112000. (I. 7.)

szcsM renđelętben meghatĺáĺozott képesítési elöínásoknak, a munkaviíllalót több mint
90 7o-a ľendelkezik a feladatellátĺáshoz szĺikséges szaklcepesítessel.

6.) 
^z, 

Önkorrrrĺĺnyzattat létľejött EuátásÍ Szeruődés megál|apođásaínak
végrehajtńsa:

A szetződés 7./ pontja szęrint az Eltátási szeľződés keľetében ellátoĺak esetleges
panaszainak kivizsgrálásáról a Megbízott az éves beszámoló keľetében tÁjékoztatést aď a
negbÍző Önkormáĺryzat részéĺe.

2016. év folyamrán 
.az 

intézményben ellátottak részstő| nem történt írásbeli
panaszbejelentés, tehát beĺyujtott panasz kivizsgálásaľa nem volt szÍikség.



7.) A vlil. keriiletből érkezett szenvedélybetegek eltátásának ismeľtetése:

Az Euátasi szerződés t.ĺ pontja szęrint a VIIL keriiIetben bejelentett lakcímmel, vagy
aľurak hianyában tartózkodási címmel ľendęlkező 5 frí frľfi szeĺrvedélybetegresz&e az
Embęrbaľát Alapítvány, mint intéaĺrény fenntartó belrtlakasos Gľőhelyet biztosít
intézményrendszeľébeĺr.

Kimutatĺásunknál figyeIembe vettük, hogy az egésnégĺiĐ|i és a hozzajuk |capcsolódó
szeméIyes adatok lraelěsbőI és vedelmeről szóIó 1997. á,i il'ĺ1II n hatänyä kfterjed
minden egészségügyi ellátást nýjtó, valamint egészségiigyi és sze'mélyazonosító adatot
kezelő szeľvezefue és személyĺe.

Intézĺnényĺtnk az ellátottak kĆirÉnek speciáłlis jeltęére tekintettel kĺilönleges személyi
adatokatkeznl" ue}'anis jogszabäÄy áita|kiemelt védele,mbenľészesĺil a kóros szeĺrvedélyľe
vonatkozó mindenadď.

Mivel a feĺrti jogszabály 23..2?. $-ainak figyelembe vételével az egészségügyi ellátó-
hálózaton lívĺlli szerv részéľe történő adattovábbíŁás (a törvénýen meghatarozott köľ
kívételével) osak szemé1yazonosításra alkalmatlan' monimizált módon lěhetséges, ezért
az e||Ĺtäst igénýe vevő szenvedélýďeggel kapcsolatosan az alábbi, nevek szerint
betÍlrendbe szędett adatokat kĺizötjtik:

Elláĺfuban részesĺilt VItr. kerĺileti férfi szenvedélybetegek:

A feĺrtieken ldvĺll fontosnak taľtjuk kiemelni, hory 2016. érÚő1 lehetőségünk nýlt 10 -
16 év közöttí ryermek- és ifiúsági korosztáty szfuÄn, ill. korlátozott mértékben nők
részéľe is ađdiktológiai férőhelyet fenĺrtaľtani, igy 2076. szeptembeľébeĺr egy VItr.
kertĺleti női szenvedélybetes is felvételÍe keľĺtlt:

\-\

Soľszáĺĺ
és név

Sziĺl. hely és
év tatúely Etlátás

kezdete
Gondozlási

napok Megiegpés
.r.t

1089 Bp.
Diószegi S. u.

2016.07.
28. 5

Designer
droghasar
tnkeĺryesen
eltźtvozott

2.t . 1082 Bp.
Vajđahunyadu.

201.6.09.
29. 9

Poliúoxikomán
Kórházbakerĺilt

3J
1084 Bp.

Tavasanezö u.
2016.os.

13.
203

Designer
droghasa.

4J
1089Bp.

Kálváľia Üer

f0L6.10.
20. 72

Alkoholpĺobl.
Jelenleg is itt
tartózkodik

5.1
10868p.

Koszonúu.
2076.09.

22.
9

Designer
droghasm.

Soĺszám
és név

sziĺl. hely ás
év Lakhely Euáüás

kczdęte
Gondozasi

naook Megieg5zés

|.ĺ
1083 Bp.
IOmO U.

2016.09.
01.

122
Alkoholprobl.
Jelenleg is itt
taľtózkodík



. összegzés

A ,,Tiszta tudat, jőzaĺság, kiizđęlem a kábÍtószeľ-biínĺĺzés elleď' c. Nemzeti
Drogellenes ShaÍégia äal3 _ 2020. - drogpolítikď iľányelveket tartalmaző,8 éwe szóló,
ktlzéptávu tervdolrumeĺrtum.

Fő célja az illeglális és a visszaélésszeni legĺílis szethasmáLat jelentős csölilkentese -
celzott, kiiziisségí ďapú beavatkozások segítségével
ďapertékként közvetítő, kĺiztisségerősítő szemléleünód ktizéppontba álhítása és a
szerhasznĺílat nélkiilí élefuođell megeľősítése. Szakpolitikai shaÍégia célkitűzései között
is szerepel, hogy ,,a pľoblémas szerhasznĺĺlók és ffisgők körén belül növekedjék a
kezelésbe keriitők ďěnyą és törekední kell a megfelelö ideig tiirténő kezelésben
tartásukra''' (36. old.)

Az Emberbaĺrát Alapítvĺíny szenvedélybetegek bentlakasos eIlát'ását végzó integrált
intéményrendszeľe Budapesten az egyetleno az orczÁgban pedíg a legnagyobb nem
állami, munkaterápíát is alkalmaző keze|(5hely, ahol az ę|7äiásrajelentkezők hosszú tĺĺu1
komplex progľam keretében egészségügyĹ, szociális-, pszicho.szociĺáIis rehabilitációban
vesanek résĄ melyet szervesen kiegészít a ľehabilitációs foglďkoztatĺís és a nyomon
kiivetés.

A kdzel28 éve fenn.álló Alapítványunknak is az a sok éves szakmď tapasztalat4hogy
a szenvedélybetegséggel krüzdő személyek élet. és fęlz'arkőzasi esélyeinek növelése és
táÍsadalmi integľációja megoldhatatlan korszeĄ egymasra épĺilő intéményhä|őzat és jól
kiđolgozott, komplex . egészségiigyi, szociális, mentĺílis, képzési és foglalkoztatási -
.ľehabílítĺáció és kęzelési móđszeľek és eljrárrások nélkiil. Alapítvrĺnyunk megalakulása óta
folyamatosan törekszik ebbeĺr a munkában személyi, tĺárgyl és anyagi lehetőségeihez
képest min! nagyobb méĺékben részt vĺíllďni.

. .A. szenveđélybeteg-elIátas teľén végzett szalonaí tevékenységiink éľtékelése és
mínősítése az ISo 9001:2008 szabvĺíny követelnrényeinek megfelelő minősegirányÍtási
ľendszer a|h'aLmazasą vatamint évenkénti rendszeres MÁIĹ továbbá Budapest Főváľos
Kormínyhivatala Szocíális és Gyámhivatal, il. Át\rľsZ orszőgos Tisztiftiorvosi Hivatal
ellenőľzései szerint is megfelelő és hatékony'

Reméljtit hogy az Emberbaľát Alapítvany) _ a ľenđelkezésre ĺílló, és lehetőségei
szerint tovább bővĹitő ellátó.rendszeńvě| és az addiktológiai ellátás terén szetzętt több
évtizędęs tapaszta|ataĺva7 - a jövőben is aktív szeľepet tud vállalni a VIII. keľiilet
đrogpľoblémávď érintett lakosainak tłáľsadďomba törtęnő visszavezetésében, ezért a
kiizös cél éľdekében szeľefirénk, ha a Józsefuĺírosi Önkoľmán1zat és Alapítvanyunk közi
szakmai kapcsolattartás és hatékony összefogás továbbra is eľedményesen folytatidna

Budapest, 2017 . februar 24. Eabeľbarái Atapítvĺínv
1105 Budapest Cseľttsł u. 7-ü.

Ádółím:19719610.}12
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Kondor Viktor

mint a Megbízott
Emberbaľát Alapítvány képviselője
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pÉľzÜcyr npszÁmor,ó

Az Emberbaľát Alapítvlány és a Buđapest Főviáľos MII. ker. Józsefvárosi onkormrínyzat
között 2aÉ j2.0?. napjĺín létejött Ellĺáĺásí szeuődés 10. / pon{ianak megfelelően.

Asz'eĺződés I./ és 5./ pontja atapj'án,féröhely fenntaľtás'' címen az Önkoľmányzat 1.500.000
Ft-ot utalt át az Alapítvány szímlájáľa
A szerződés 5./ pon{ĺĺnak megfelelően az Alapítvány ĺáltal kiállított számlĺĺk és megkiildött
bizonylatok alapj,án iisszesen 416.000 Ft.ot utalt át az Önkoľmáĺryzat a MII. keľilleti
ellrátoüak térítésĺ dii kötelezettségének áÍv{átlalłása címáł mivel ennyi volt a kerĺileti
illetőségrtek által ígénybevett,,gondozási napok szráma

Az Alapítvĺíny szenvedélýeteg.ellátó tevékenységének 2016. évipenziigyi kimutatása:

/adatokEFt.baď

A fenti adatok tafiz.lmazzák az összesen 81 férőhelyes rehabilitĺácíós intézeą a 10 féľőhelyes
gyennek. és ifiúság-addiktológiai rehabilitĺłciós intézet, a 12 féľöhelyes lakóotthon, a 2a
feľőhelyes átrreneti otthon és az addiktológiai gondozó bevételeit és kiađásďĹ

A fenti tźtblźľatnem taľüalma?zaa szociális foglalkoztatĺással kapcsolatos költségekeĹ
Az intéményben folyó szociális foglďkoztaüássď összefüggésben - szociĺílis foglďkozüatási
támogatĺás segítette amunkaerőpiacľatöľténő visszatéresét azellőr'tottalnknak.
Intézetĺink lakói fejlesztó.felkészítő foglalkozüatásban, illetve munka.ľehabilitációban vettek
ľészt.

Ľ L*V.. ?Í-
EmbeľbarátAlapíťvany
1106 BudaeesŁ9łffifr .il/-s

t.

Bevételĺ foľnís megnevezése Osszeg (ezer Ft-ban)
g26giá|is normatíva 84.325

oEP.finanszÍrozäs l5ó.985

tntęzetitérítési díj 22.816

Egyéb bevétel 3.362

összesen 267.488

|aiatokEFt.baď
Költsécełďtrűadiĺsok osszes íezer Ft-ban)

Személvi kifizetések és kozterheik 179.249
Elelmezés 28.333
Gyógyszer, vegyszer '1.943

Fĺités. vilásítrĺs. esvéb enersia 19.3r4
Javítĺís.' karbanta*ĺs 3.5&
Esyéb költsée. kiadás f9.085
Osszesen 267.#8

/'o i


