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Tisztelt Emberi Eľőfoľrás Bizottság!

Tényállás és a dtintés taľta|mának ľészletes ismeľtetése
A Képviselő-testĹilet 793/2007. (xII.05.) szálmű'hatźtrozatálban foglaltak a|apjźln a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuáľosi Önkormányzat a Félúton Alapíwánnyal (székhe|y: ||72 Budapest, Liget sor 26.,
nyilvántartási szám: 7.Pk.60085l1994.) személyes gondoskodást nýjtó szociális alapszolgáltatásra, azon
belül szenvedélybetegek közösségi e||éttésźlra, mint kötelező önkormányzati feladate||át!Ąsra, 2007. de-
cembeľ 15. napjátó| határozat|an idótatamra ellátási szerződést kötött, me|y 20|4. januélr 01. napjától
kibővítésre kęrült szenvedélybetegek alacsonyküszöbű elláĺása fe|adatę||áltźtssal is.
A Félúton Alapíwány (továbbiakban: Alapíwäny) a kerületben, az onkormányzatta| kötött ellátási szer-
ződés létrejötte e|őtt2006.január 01. napjától végzi szenvedélybetegek közösségi, illetve 2010. ápľilis 01.
napjától a szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátását a 1089 Budapest, otczy ilt27. szám a|att miĺkö-
dó ,,orczy,, Szenvedélybetegek Nappali Klubjához integľáltan. Az A|apiwány célcsopoľtja a 18. életévü-
ket betöltött, élewitelszeriĺen Józsefuáľosban é|óltartózkodó (rejtőZködő) szenvedélybetegek (alkohol-,
kábítőszer-, illetve gyógyszerfiiggőséggel kĹizdő személyek), akik mentiális és szociális helyzetiik javítása
érdekében elsősoľban saját otthonukban, lakóköľnyezetiikben igényelnek segítséget.

Az előterjesztés mellékletét képező 20|6. évi működésľől szóló beszámoló tarta|mazza az A|apítvány
bemutatiísát' megnevezi a célcsopoľtját, bemutatja a kliens számok alakulását a2016. évľe vonatkozőan
ktizösségi ellátást igénybevevőknéI diagnózis/betegség, alacsonyküszöbiĺ ellátĺás esetén a kliens szám
alakulását, nemek közötti és az é|etkoľi megoszlását, melyből megállapítható, hogy az e|ozi5 évekhez ké-
pest a ťlatalkorú kliensek aránya csökkent, valamint a szo|gáitatźts igénybevétele/alkalom kimutatźsźń, az
igénybevevők lakóhely szeľinti megoszlását. Bęmutatásra keľül az alacsonyküszöbű ellátáshoz tartoző
utcai megkeľeső tevékenység ellátĺsi terĹilete téľképrészlettel. A beszámoló tarta|mazza továbbá a közös-
ségi progľamokat, csoportfogla|kozátsokat, a megkereső pľogľamokat, az Alapítvány által elérhető szol-
gáltatásokat, az e||éúźs igénybevételének módjait, elérhetőségeket, a fogadóórák helyszíneit és időpontjait,
ezen kívül a.munkatársak és az egylittműködő szervezeteVintézmények felsorolását is. A 2016. évi be-
számolóban helyet kapott az orczy Klub nappali ellátásának bemutatása is, így egységes képet mutatva a
Félúton A|apiwány VIII. keľületbenvégzett szakmai munkájáról, illetve a2016. évben bevezetett új meg.
előző-felvilágosító célú Elteľelés nevű szolgáltatásźrőlr. Az A|apíwálny továbbľa is nagy hangsúlyt fektet
az e||źtottak magas szakmai színvonalon töľténő e||áltźsźra. A kliensek állapotának jobbá tétele céljából
felkerestek civil, önkormźtnyzati és egyhéĺzi szervezeteket, intézményeket a gyorsabb és hatékonyabb se-
gítségnytijtás érdekében, ahol lehetőség nyílt együttműködési megállapodást kötöttek,201-6. év végén új
megállapodást kötöttek a Jahn Ferenc Kőrház II. Pszichiátriai Addiktológiai Rehabilitációs osztállyal. A
kliensek á||apotáłnak folyamatos figyelemmel kíséľése, gondozása mentén sok esetben sikeľĹilt megtartani
a meglévő állapotot és elkeľülni a kízishelyzet kialakulását.

A kliensek egy részénél csökkent akőrházba kerülés gyakorisága, növekedett a szęľmentesen töltött idő.
szakok hossza. Az alacsonyküszöbű ellátást igénybe vevők közül több személý is sikeľült a nappali ellá-
tásba integrálni, mely szintén nagy előrelépés a gondozást illetően. A20|6. évben a kliensek szćtmanőtt,
a női igénybevevők száma emelkedett, ami azért fontos, mert az alkoholizmust, gyógyszerfiiggőséget a
nők esetében legtĺibbször a teljes rejtőZködés jellemzi. A 2016. évben is sor került a kliensek elégedett-
ségmérésére, a kérdőívet - mely önkéntes alapon volt kitölthető _ 27 f<i toltotte ki, az eredmények a|apjźn .4
megállapítható, hogy a kliensek a segítők munkájával maximálisan meg vannak elégedve. 
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A beszámolóban foglaltak alapján a Félúton Alapítvány az e||źtási szerződésben vállalt feladatoknak ele-
get tett. Fentiekľe tekintettel javasolom az A|apítválny 201.6. évre vonatkozőbeszámolójának elfogadását.

il. A beteľjesztés indoka
Az e||źtźsi szerződés 10. pontja a|apján szolgáltatĺást végző az onkormźnyzat részére minden év május
3l. napjáigmegküldi írásos szakmai beszámolójźĺafe|adatelláüás teljesítéséľől.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A Félirton Alapíwány 2016. évre szóló szakmai beszámolójának elfogadása pénzĹigyi fedezetet nem igé-
nyel.

ľ. JogszabáIyikiiľnyezet
A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat aKépviselő-testÍilet és Szervei Szervezęti
és Működési Szabáúyzatárő| szőlő 3612014. (xI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2.1.7. pont-
ja szerint azF;mberr Eľőforľás Bizottság dönt az onkormányzat köznevelési, közmtĺvelődési, kulturális,
sport, egészségügyi, szociális, gyeľmekvédelmi feladatok ellátĺása tĺárgykörbe tartoző szerződéses paľtner
tevékenységéről szóló éves beszámolójának elfogadásáról.

Kéremaza|ábbihatérozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

/20|7 év. (IV.l2.) szźtmű Embeľi Erőforľás bizottsági határozat:

Az Embeľi Eľőfoľľás Bizottság ligy dönt, hogy

elfogadja a Félúton Alapítvány (székhely: II72Budapest, Liget sor 26., nyilvántaľtási szám: 01-01-
000449 5 ) 20 | 6. évi tevékenysé géről szóló szakmai beszámolój át.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. źptilris 12.

A döntés végrehajtásáúvégző szervezeti egység: Humánszol gá|tatási Ügyosaály Humánkapcsolati Iľoda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjénekjavaslata aközzététe|mőd-
jára: honlapon indokolt

Budapest, 20L7. március 28.
,/ 3,* ą^^'A
ilr. Bojsza KľisztinĄ
ügyosztályvezető
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