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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2009.
(I.21.) KT határozat alapján ellátási szerződést kötött a Kék Pont Drogkonzultációs Központ
és Drogambulancia Alapítvánnyal, mely szerint az Alapítvány 2009. január 01. napjától 2019.
március 31. napjáig, a 1095 Budapest Gát u. 25. szám alatti 128 m2 alapterületű helyiség
bérleti szerződésének időtartama alatt biztosítja a Ferencváros területén élő szerhasználók és
hozzátartozóik számára a közösségi alapellátás keretébe tartozó szolgáltatásokat, valamint az
egészségügyi- és oktatási intézmények számára a szakmai konzultációt. A szolgáltatás díja
400.000,-Ft/év.
Az ellátási szerződés 4.1.10. pontja szerint a Szolgáltató köteles az adott ellátási évet követő
év első negyedévének végéig a tárgyévben végzett szakmai tevékenységéről,
mutatószámainak alakulásáról, valamint az ellátott/ellátandó családokkal, gyermekekkel,
fiatalokkal kapcsolatos észrevételeiről beszámolót készíteni a Megbízó szakbizottsága részére.
A Kék Pont Alapítvány Budapest IX. kerület, Gát utcai székhelyén működő drogambulancia
2016-ban 132 új droghasználó klienst fogadott. Az előző években regisztrált kliensekkel
együtt 246 droghasználó klienst láttak el, amiből 119 főt integráltak a IX. kerületi
szenvedélybetegek közösségi ellátásába. A droghasználókkal, hozzátartozókkal, valamint
szakmai látogatókkal összesen 2545 alkalommal létesült kontaktus.

A megjelenések megoszlása a szolgáltatások
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A IX. kerületben élő kliensek számára alacsonyküszöbű szolgáltatásokat nyújt az Alapítvány,
amelyek anonimek, a droghasználók feltétel nélkül vehetik igénybe. A program
ártalomcsökkentő szellemben működik. Célja a drogfogyasztók és közvetetten a társadalom
ártalmainak (fertőzések, halálesetek, egészségügyi többletköltségek stb.) megelőzése,
csökkentése. Fontos cél a droghasználók egészségmagatartásának megváltoztatása
(biztonságos szerhasználat, biztonságos szex stb.) és teljes perifériára sodródásuk
megakadályozása.
A program által érintett célcsoportok:


IX. kerületben élő vagy ott tartózkodó szerhasználók



Fiatalkorúak, akik ugyan még nem droghasználók, de életkörülményeikből adódóan
veszélyeztetettnek tekinthetők

 Hozzátartozóik, szakemberek
 Akik a későbbiekben várhatóan az ambulancia szolgáltatásait igénybe kívánják venni.
2016-ban 42 fő női és 71 fő férfi klienst láttak el alacsony küszöbű szolgáltatás keretében.
Az Alapítvány részt vállal a Ferencvárosban működő KEF munkájában, melynek célja olyan
együttműködési rendszer kialakítása, amely segíti a legális és az illegális drogokkal
(kábítószerekkel) összefüggő problémák megelőzését, valamint szakszerű holisztikus,
mentálhigiénés szemléletű kezelését.
Ennek az együttműködésnek a keretében részt vett a 2016-os Ferencvárosi AIDS-ellenes
Világnap rendezvényen, „a Vírus nyomában” című vetélkedő aktualizálásával és
kivitelezésével, valamint egy szakmai stand üzemeltetésével.
Ferencvárosi fiataloknak szóló ismeretterjesztő programja a Kábítószer Ellenes Világnapon
már negyedik alkalommal valósult meg nagy sikerrel a Feri Feszt elnevezésű rendezvényen.
2016-ban heti 2 alkalommal a Közterület Felügyelet 4 munkatársa végezte a drogszemét
gyűjtését a Septox Kft-vel megkötött szerződés alapján. Az Alapítvány ingyenes képzést
tartott a gyűjtést végzők részére. A gyűjtés a közterületeken, parkokban és a szakmai
szervezetek által bejelentett területeken történt.
Az Alapítvány által készített és hitelesített beszámoló, ami a 2016. évben végzett szakmai
munkáját mutatja be, teljes terjedelmében a Humánszolgáltatási Irodán megtekinthető.
Budapest, 2017. március 03.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

