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A Kék Pont Alapítvány IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával való 
együttműködésének rövid ismertetése, 2020-21-es tevékenységek és tapasztalatok 

 

A Kék Pontról általában 
 A Kék Pont Alapítvány alapítása (1996) óta a szenvedélybetegségekkel küzdő emberek és 
hozzátartozóik segítését végzi. Feladatunk nem csak a kliensek és hozzátartozók kezelése, hanem a 
szerhasználattal kapcsolatos szakmai és társadalmi diskurzusban való részvétel, az előítéletek és a 
stigmatizáció oldása. Ezért államilag finanszírozott, szociális és járóbeteg ellátásból álló 
főtevékenységünk mellett projektek, önkormányzati és céges együttműködésekben is dolgozunk, illetve 
egyéni és közösségi adományokból finanszírozottan egyéb szakirányú tevékenységeket is végzünk. 
Jelenleg önkénteseinkkel együtt közel 50 munkatársunk dolgozik a két drogambulanciánkon, amelyek 
közül az egyik a IX. a másik a III. kerületben található. 

Szociális szolgáltatás (szenvedélybetegek alacsonyküszöbű és közösségi ellátása) keretében igyekszünk 
elérni azokat, akiknek szerhasználati problémájuk van (legális vagy illegális szerek esetén), illetve az 
ezzel veszélyeztetett csoportokat. Számukra az alacsonyküszöbű ellátásban anonim módon nyújtunk 
információt, tanácsadást, személyes és 2017 óta online formában. E mellett időszakosan csoportokat is 
szervezünk a problémákkal érintettek és hozzátartozóik számára. A csoportok adományokból vagy 
projektekből valósulnak meg, a résztvevők számára anonimak és térítésmentesek. A közösségi ellátás 
keretében a szerhasználók és hozzátartozóik számára elsősorban egyéni addiktológiai ellátást, pár- és 
családkonzultációt kínálunk, szükség szerint. Azoknak, akik e mellett addiktológus vagy pszichiáter 
szakorvos segítségére, ambuláns gyógyszeres kezelésre szorulnak, járóbeteg ellátásunk keretében 
tudunk segíteni.  

A prevenciós tevékenységben az elmúlt években a hangsúly egyrészt a veszélyeztetett csoportokkal 
foglalkozó szakemberek képzésére helyeződött át, annak érdekében, hogy ezek a szakemberek a 
prevenciós tevékenységet a mindennapi munkában végezhessék. A prevenciós jellegű tevékenység 
másrészt a lakossági mértékletességkampányokban érhető tetten, amelyek célja a tartós és mértékletes 
örömforrás élvezet elősegítésével a problémás fogyasztás kialakulásának megelőzése. 

 

A Pesti Felépülési Központ, együttműködés a IX. kerülettel 
A Pesti Felépülési Központ a Kék Pont IX. kerületi drogambulanciájának bázisán, 2016-ban jött 

létre. A Kék Pont alapításának évétől, 1996-tól dolgozik Ferencvárosban, Budapest IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatával megkötött együttműködés megállapodás alapján. Az együttműködés 
célja, hogy a kerületi önkormányzat a Kék Pont tevékenységének segítségével biztosítsa a ferencvárosi 
lakosság számára a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű és közösségi ellátását. Cél a veszélyeztetett, 
fiatal kerületi lakosok elérése, drogprevenció megszervezése a kerületi szakemberek segítségével. Az 
együttműködés sikere érdekében a Ferencvárosi Önkormányzat az alapítvány számára egy 
helyiségcsoportot is biztosít, amelyben nem csak az alapítvány kerületben végzett szakmai munkája 
zajlik, hanem egyben a Kék Pont székhelye is. 

2020 végén a Pesti Felépülési Központban a szakmai feladatokat 16 kolléga és 2-4 önkéntes 
látja el: pszichiáter, szociális munkás, addiktológiai konzultáns, klinikai szakpszichológus, 
pszichológus, szociálpedagógus. Az általuk ellátott munkakörök: orvoskonzultáns, gondozó, segítő, 
terápiás és szociális munkatárs. A járóbeteg ellátást 3 fő, felváltva rendelő pszichiáter és addiktológus 
szakorvos biztosítja. A felépülési központ, egyben a IX. kerületi ambulancia vezetője a IX. kerületi 
közösségi ellátást is koordináló munkatárs. Munkáját egy irodavezető egy alacsonyküszöbű 
szolgáltatásokat és egy VIII. kerületi közösségi ellátást koordináló munkatárs segíti. 2020-ban a 
csapatból 2 kolléga szülési szabadságra ment, két kolléga pedig más munkahelyre távozott, pótlásuk az 
év során megtörtént.  
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IX. kerületi tendenciák a szolgáltatások igénybe vételében 
Az elmúlt tíz év tendenciái 

A Pesti Felépülési Központban 2013-16 között átlagosan évi 135 új droghasználó klienst 
fogadott. Az előző években regisztrált kliensekkel együtt így évente közel 300 droghasználó klienst 
láttunk el. A szerhasználókkal és a hozzátartozókkal éves átlagban több mint 2400 találkozás (terápiás 
alkalom, konzultáció, csoportfoglalkozás stb.) történt. Jelentősebb forgalomcsökkenés mindössze 2011-
2012 között volt megfigyelhető, amikor a finanszírozás átalakítása miatt a feladatmutatót 80-ról 41-re 
csökkentették. A 2017 és 2018-as év forgalmasabb volt a korábbinál, az új regisztráltak átlaga 200 főre, 
az egyidőben ellátottak száma évi 400 fő körülre emelkedett, így a finanszírozott, 2x41-es feladatmutató 
(két kerület) helyett folyamatosan 2x50 feletti volt az átlagos kliensforgalom. Emiatt már 2017-ben két 
alkalommal kértük a feladatmutató emelését, ám azt a szaktárca nem engedélyezte. A 2017-ben kialakult 
várólista 2018-ra állandóvá vált. A várólisták kezelése a kollégáktól jelentős kapacitást igényel, ezért az 
önkéntes kezelésre jelentkezőket előnyben részesítjük az elterelésre jelentkezőkhöz képest. A 2017-18-
as évhez képest a kliensek száma sem az újak, sem a tartósan ellátásban lévők terén nem csökkent, ezért 
2019-től a szociális normatíva finanszírozásán felüli létszámot önköltséges alapon is fogadtuk, mivel 
szakember kapacitás szolgáltatásonként havi 5-8 fő erejéig még a finanszírozott klienslétszámon felül 
is rendelkezésre állt.  

A 2020-as adatok elemzése 
A 2020-as év merőben új tendenciát hozott a kliensszámok alakulásában. A PFK-ban mindössze 

122 új kliens jelentkezett, a kezelésben lévőkkel az év során összesen 308 embert láttunk el, azaz a 
kezelésben lévők száma nagyjából 25%-kal esett vissza az előző évek átlagához képest. A járványügyi 
helyzet hatására jelentősen megnőtt ehhez képest a kliensmegjelenések száma: az előző évi mintegy 
116%-ára (1. ábra).  Úgy tűnik, hogy a kliensek közül nagyrészt az önkéntes, igazán elszánt felépülők 
maradtak az egyéni online konzultáció kereteiben, ők viszont lényegesen több találkozást igényeltek. 
Az eddigi zárt végű, kétheti, havi találkozásokat felváltottak a hosszabb időszakra nyúló, kétheti, heti 
konzultációs alkalmak. Az egy főre jutó találkozások száma az előző három évi átlagról, ami 7 
megjelenést jelentett, közel 6-szorosára, azaz 39 (!) megjelenési alkalomra nőtt.  

1. ábra: Megjelenések száma a IX. kerületben (szerhasználók, hozzátartozók, 2007-2020, 

alkalom) 

 

A fenti tendencián belül leginkább a pszichiátriai és addiktológiai konzultációk száma nőtt, előbbi 
45, utóbbi 14%-kal, míg a pszichológiai konzultáció és a jogsegély igénybe vételének aránya nem 
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változott. Jelentősen, mintegy negyedére csökkent a csoportos tanácsadás, hiszen erre 2020-ban a 
PFK-ban nem volt érdemi pályázati forrás (2. ábra).  

2. ábra: A megjelenések megoszlása a szolgáltatások igénybevétele szerint (IX. kerület, 2007-

2020) 

 

A IX. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban végzett munka 
Az alapítvány Pesti Felépülési Központja évek óta aktívan részt vesz a IX. kerületi 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) munkájában. A 2013 óta minden évben a KEF-ek számára kiírt 
pályázatok elkészítésében és megvalósításában, a szakmai partnerek rendszeres informálásában, a helyi 
drogstratégia elkészítésében és felülvizsgálatában, a KEF Kezelés-ellátás Munkacsoportjában, illetve a 
Párbeszéd Műhely munkájában. A KEF tagjaként rendszeresen részt veszünk a kerületi, szociális 
témájú, avagy a lakosság számára szervezett eseményeken. A KEF programjairól folyamatosan 
beszámoltunk a szervezet honlapján, illetve Facebook oldalán.  

 

 

Budapest, 2021. november 25. 

 

 

 

          Erdélyi Tea 

      intézményvezető 
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Pszichológiai konzultáció, hozzátartozói konzultáció Addiktológiai konzultáció

Pszichiátriai rendelés Jogsegély

Helybeli oktatás Egyéb (csoportos ellátási, támogatói formák)


