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Bevezető
A Forrás Lelki Segítők Egyesülete 2017. évben három intézményt működtetett:
A Forrás Mentálhigiénés Központot, amely integrált formában működtet család – és
gyermekjóléti szolgálatot, közösségi pszichiátriai ellátást, pszichiátriai nappali ellátást,
szenvedélybetegek nappali ellátását - ezen belül szociális foglalkoztatást -, ezen ellátás
átalakulását követően fejlesztő foglalkoztatást, szenvedélybetegek közösségi ellátását,
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását.
A Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményét, amely az Észak-alföldi
régióban egyedülállóan fogad 16-50 éves korú szenvedélybeteg férfiakat. Az intézmény
működésének célja az alapszolgáltatások keretében nem rehabilitálható szenvedélybetegek
intézményi elhelyezésének biztosítása, testi-, lelki felépülésének támogatása, valamint a
társadalmi, munkaerő-piaci habilitációjának, rehabilitációjának elősegítése.
Az Indulópont Támogatott Lakhatás Intézményét, melynek szakmai programját a
„Fordulópont” Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézetébenben zajló szakmai munka, az
ellátottak, a rehabilitációs programot befejezett emberek szükségletének figyelembe vételével
alakítottuk ki. Az ellátás célja olyan az egyéni szükségletekre rugalmasan reagáló ellátás
nyújtása professzionális és természetes támogatói hálózat létrehozásával, mely a szerhasználó
számára lehetőséget ad arra, hogy az intenzív rehabilitációs folyamatot követően
visszakapcsolódhasson a társadalmi életbe, alkalmassá váljon az önálló életvitel kialakítására,
fenntartására.

Egyesületünk által fenntartott intézményeinkben Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatával kötött ellátási szerződés értelmében 2017. évben a következő ellátásokat
nyújtottuk:
Forrás Mentálhigiénés Központ:
-

család – és gyermekjóléti szolgálat

-

pszichiátriai betegek közösségi ellátása

-

pszichiátriai betegek nappali ellátása

-

szenvedélybetegek nappali ellátása

-

szenvedélybetegek közösségi ellátása

-

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

-

szociális foglalkoztatás/fejlesztő foglalkoztatás
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Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye
-

szenvedélybetegek rehabilitációs intézetben történő ellátása

Indulópont Támogatott Lakhatás Intézménye
-

szenvedélybetegek részére támogatott lakhatás biztosítása

A Forrás Lelki Segítők Egyesülete intézményeiben 2017. évben 24 fő teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkatárs látott el szakmai feladatokat illetve fő 6 órában látta el szakmai
feladatait. A munkatársak létszáma és képzettsége megfelel a 1/2000. SzCsM rendeletben,
illetve a 15/1998. NM rendeletben foglaltaknak. Főállású munkatársaink mellett 2017. évben
7 fő megváltozott munkaképességű, gyógyult szenvedélybeteg számára biztosítunk
munkalehetőséget szociális foglalkoztatás majd az átalakulást követően fejlesztő
foglalkoztatás keretében.
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A Forrás Lelki Segítők Egyesülete által fenntartott intézmények szakmai
munkájának bemutatás

Forrás Mentálhigiénés Központ

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat érvényes szolgáltatói nyilvántartásba vételi engedéllyel
rendelkezik, önálló szakmai, szervezeti egységként működik a Forrás Mentálhigiénés
Központon belül. A szociális szolgáltató jogállása: Forrás Lelki Segítők Egyesületének
szociális alapszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatása.
Az ellátás célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet és a hozzájuk
kapcsolódó szakmai jogszabályokban, szakmai ajánlásokban és protokollokban meghatározott
feladatok ellátása, támogatás nyújtása az általános segítő szolgáltatás keretében az egyének és
a családok életében jelentkező problémák megszüntetéséhez.

Ellátottak köre, szociális jellemzői, ellátási szükségletei, demográfiai adatai:
A Forrás Mentálhigiénés Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területéhez
(melyet a DMJV Önkormányzatával kötött ellátási szerződés mellékletét képező utcajegyzék
határoz meg) a Tócóskert, Tócóvölgy, Postakert, Széchenyi-kert és Vargakert tartozik. Az
ellátási területen 28 548 fő él. Ebből 4 818 fő kiskorú, 23 766 fő a felnőtt korosztályba
tartozik.
A család- és gyermekjóléti szolgálat 2017. évben végzett szakmai tevékenysége: 18 117 főt
érintett.

Az együttműködési megállapodással rendelkező ügyfeleinkre vonatkozó főbb statisztikai
adatok:
A család- és gyermekjóléti szolgálat 2017. évben 101 családdal, 294 fővel kötött
együttműködési megállapodást. Nem együttműködési megállapodás alapján 225 fővel
végeztünk szociális segítő tevékenységet. Összesített családszám: 321 család.

4

Tanácsadásaink:

jogi tanácsadáson 45 fő vett részt, 55 alkalommal.
pszichológiai tanácsadáson 11 fő vett részt, 66 alkalommal.
párkapcsolati tanácsadáson: 4 fő vett részt, 14 alkalommal.
családkonzultáción 12 fő vett részt, 12 alkalommal.

Egyszeri megkeresések formájában 198 alkalommal kértek szolgálatunktól segítséget, ezek
közül egyszeri kliensként 97 fő, tanácsadottként (101 alkalommal) 47 fő vette igénybe a
szolgáltatásainkat.

Elsődleges probléma szerinti megoszlás (együttműködési megállapodások esetében):
Életviteli

28 fő

Szenvedélybetegség

1 fő

Családi-kapcsolati konfliktus

40 fő

Családon belüli bántalmazás

38 fő

Elhanyagolás

9 fő

ebből oktatási, nevelési

8 fő

Gyermeknevelési

12 fő

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség

5 fő

Magatartászavar, teljesítményzavar

5 fő

Lelki- mentális probléma

6 fő

Anyagi (megélhetési, lakhatási) probléma
Ügyintézéssel kapcsolatos

1 fő

Életkor szerinti megoszlás:
0-6 év

51 fő

7-14 év

71 fő

15-18 év

41 fő

18-59 év

117 fő

60 évnél idősebb

138 fő

14 fő
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Iskolai végzettségüket tekintve:
Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb

122 fő

Általános iskolai végzettség

134 fő

Befejezett szakiskolával rendelkezők

7fő

Befejezett szakközépiskola, gimnázium

5 fő

Érettségire épülő OKJ képesítés

14 fő

Felsőfokú végzettség

3 fő

Családi összetétel szerint :
Egyedül élő

2 család

Házastársi/élettársi gyermek nélkül

2 család

Házastársi/élettársi 1-2 gyermekkel

43 család

Házastársi/élettársi 3 + gyermekkel

16 család

Egyedül élő szülő 1-2 gyermekkel

33 család

Egyedül élő szülő 3 vagy több gyermekkel

10 család

Egyéb

1 család
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Prevenciós, közösségfejlesztő klubfoglalkozások, csoportfoglalkozások, rendezvények
A Forrás Család és Gyermekjóléti Szolgálat állandó klubja a kisgyermekes édesanyák és
gyermekeik számára szervezet baba-mama klub, amely kétheti rendszerességgel várja az
érdeklődő édesanyákat és gyermekeiket. A részvevők igényeinek eleget téve, szerveztünk
szülőklub foglalkozásokat, gyermeknevelésben jártas szakember részvételével: amíg a
játszószobában családsegítő szakembereink felügyeltek a gyermekekre, a szülők a
szomszédos helyiségben gyermeknevelési dilemmáikra kereshettek választ a szakember
segítségével. 2017-ben – a szülők kérésére – kéthetente zenebölcsi foglalkozásokat tartottunk
az érdeklődő családok részvételével.

Az ellátási területen megtalálható REFOMIX Családok Átmeneti Otthonaival együttműködve,
az előző évek jó tapasztalatai alapján, 2017-ben is megszerveztük 6 alkalmas szülőképzés
alkalmainkat családterapeuta és pszichológus szakemberek részvételével. A családi
életciklusokra jellemző legfontosabb gyermeknevelési, családi együttélési feladatokról szóló
előadások mellett, lehetőség nyílt a résztvevőket érdeklő gyermeknevelési kérdések, illetve
családi nehézségeik megvitatására is. A szülőkkel történő zavartalan beszélgetés érdekében, a
képzéssel párhuzamosan játszóházi foglalkozásokat tartottunk az alkalmakon részt vevő
családok gyermekei számára.

A tini korosztály megszólítása érdekében szociodráma, illetve társasjáték foglalkozásokat
szerveztünk 6 alkalommal, melynek keretében a fiatal korosztályt érintő kérdésekkel
foglalkoztunk játékos formában.

A nehezebben megközelíthető, illetve a kortársközösségeikben valamilyen okból marginális
helyzetbe került gyermekek és családjaik bevonásával két csoportban, 6 alkalommal került sor
állatasszisztált foglalkozások tartására. Négylábú segítőink nagy sikert arattak mind a
gyermekek, mind a felnőttek körében, gyakran előfordult, hogy a foglalkozásokba a felnőttek
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is bekapcsolódtak. A közös munka eredményeként nőtt a bizalom a segítő szakemberek
irányába is, volt olyan résztvevő család, amellyel családterápiás folyamat indult a program
ideje alatt.

Anyák napi rajzpályázatunkra közel 200 pályamű érkezett. Több kategóriában jutalmaztuk a
díjazottakat, de értékeltük minden részvevő kisdiák lelkesedését, munkáját.

Gyermeknap alkalmából hagyományőrző „Családi Juniális” címmel lakótelepi családi napot
tartottunk, melynek során számos szabadidős programmal készültünk az szolgálatunkkal
együttműködésben álló családok és a lakótelepen élők számára: változatos, kicsiket-nagyokat
átmozgató szabadtéri játékok (rodeó bika, szumo, ugrálóvárak és csúszda), aszfaltrajzverseny,
kutyás sportbemutató és játék, kreatív foglalkozás, hajfonás és csillámtetoválás készítése.
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DMJV Önkormányzata pályázati támogatásával július hónapban nyári napközis tábort
szerveztük és bonyolítottunk le 13 hátrányos helyzetű gyermek részvételével. A színes
programok között játék és kézműves foglalkozások, kirándulások, állatasszisztált foglalkozás,
kiállítás látogatás, ismeretterjesztő foglalkozás szerepelt.

DMJV Önkormányzata nyári gyermektáboroztatás ideje alatt játékfoglalkozás szervezését
vállaltuk az Ibolya utcai Általános Iskolában, ahol mozgásos játékokkal és
aszfaltrajzversennyel készültünk a gyermekek számára.

„Családi Őszi Kavalkád - Fókuszban a sport és a biztonság” címmel hagyományőrző családi
délutánt, sportnapot tartottunk családjaink és a lakótelepen élők számára. A kellemes őszi
délutánon színes program várta az érdeklődőket: lovagi bemutató és ügyességi játékok, mászófal,
szumo birkózás, kreatív sátor kézműves foglalkozással, közlekedésbiztonsági játékok és
szimulátorok. Közreműködő partnereink voltak a Debreceni Rendőrkapitányság
Közlekedésbiztonsági Osztályának munkatársai és a Debreczeni Dósa Gyalogos Bandérium tagjai.
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A Forrás Lelki Segítők Egyesülete szervezésében megrendezésre kerülő programok,
közösségfejlesztő tevékenységek során szakmai stábunk támogatóként bekapcsolódott a
szervezésbe, lebonyolításba:
-

Adománygyűjtésben és elosztásban való részvétel (INTERSPAR, Add tovább házikó,
Karitatív Testület, DMJV Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály), melyekkel
rászoruló családjaink számára közreműködtünk értékes segítség eljuttatásában;

-

Térítésmentes étkeztetés biztosításában való közreműködés;

-

Prevenciós- és játékfoglalkozások tartása a Szt. József Gimnáziumban;

-

Tavasznyitó lakótelepi rendezvény lebonyolításában való közreműködés;

-

TÖK JÓ Nap őszi családi rendezvény megvalósításában való részvétel;

-

VI. Józanság Napja rendezvények szervezésében és lebonyolításában való részvétel;

-

Drogmentes vetélkedő - középiskolai csapatok részvételével került megrendezésre a
debreceni Víztoronyban;

-

Az

„Élet

labirintusa”

kiállítás

kísérőrendezvényeként

szervezett

csoportos

beszélgetések vezetésébe kapcsolódtak be kollégáink. A kiállítás az emberi
életciklusok bemutatására vállalkozott, párhuzamba állítva az egészséges és a
patológiás válaszok lehetséges következményeit. A kiállítás megtekintését, egy közös
beszélgetés kísérte, melyen kollégáink moderátori szerepet töltöttek be.
-

A Forrás Lelki Segítők Egyesülete "Az iskolai egészségfejlesztés és prevenció új
kihívásai" címmel szervezett műhelykonferencia szervezésében és lebonyolításában
vettünk részt.

Egyéb szakmai tevékenységeink
A családokkal végzett szociális segítő munka kiegészítéseként 392 alkalommal vettünk részt
esetkonferencián, 1176 alkalommal esetmegbeszélésen, illetve 2940 esetkonzultáción a
jelzőrendszer tagjaival, kollégákkal. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felkérésére 53
alkalommal végeztünk környezettanulmányt gondnoksági ügyekben.
2017. évben továbbra is rendszeresen együttműködtünk a DMJV Család- és
Gyermekjóléti Központjával a szakmai együttműködés és a feladatellátás minél magasabb
színvonalon történő megvalósulása érdekében. A szinte napi szintű együttműködés mellett,
ebben az évben is részt vettünk szakmai vezetői megbeszéléseken: 04.11; 05.17; 06.14; 10.04.
A megbeszélések célja az aktuálisan felmerülő szakmai dilemmák megvitatása, az
együttműködés javítása, a szakmai munka összehangolása.
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A jogszabályi, illetve szakmai szabályozó dokumentumok előírásainak megfelelően részt
vettünk és magunk is szerveztünk szakmaközi megbeszéléseket, tanácskozásokat:
-

A Forrás Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 7 alkalommal tartott tanácskozást,
szervezett szakmaközi megbeszélést:
o Áldozatsegítés,

áldozattá

válás

megelőzése

témában

a

Debreceni

Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referensei közreműködésével;
o A nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársaival szakmai
tapasztalatcserére vállalkoztunk. A találkozó során megvitattuk a két járásban
tapasztalt

szakmai

kihívások

hasonlóságait

és

különbségeit,

illetve

beszámoltunk egymásnak saját kezdeményezéseinkről a szociális segítő munka
hatékonyabbá tétele érdekében.
o A család- és gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása közben tapasztalható, hogy
egyre fiatalabbakat érint valamilyen tudatmódosító szer fogyasztása, ahol a
szenvedélybeteg ellátó rendszerbe bekerülők között egyre nagyobb számban
találhatók fiatalkorúak. A tapasztalatcsere mellett, lehetséges megoldási
módszerek, illetve a helyes prevenció gyakorlata is megvitatásra kerültek a
résztvevő szakemberek közreműködésével.
o A napi segítő tevékenységünk végzése során megszaporodtak a tapasztalásain a
lakótelep fiataljainak drogfogyasztási szokásaival, illetve a veszélyeztetett, de
még nem szerfogyasztó fiatalok lehetséges áldozattá válásával kapcsolatosan.
A

szerhasználat

mellett,

az

áldozatvédelemmel

kapcsolatos

sürgető

kérdéseinkre kerestünk válaszokat a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum, a Debreceni Rendőrkapitányság áldozatvédelmi és bűnmegelőzési
szakemberei, valamint szenvedélybetegek ellátó intézményeinek szakemberei
részvételével.
o Szenvedélybeteg fiatalok részvételével tartottunk megbeszélést, ahol arra
voltunk kíváncsiak, hogy a gyógyulást vállasztó fiatalok a saját szemszögükből
hogyan látják az új szerfogyasztási tendenciákat, milyen ártó, illetve protektív
tényezőket neveznek meg a szerfogyasztás kialakulása szempontjából.
Különösen kíváncsiak voltunk arra, hogy véleményük szerint, milyen
formában szólíthatók meg a szerfogyasztó fiatalok, a szociális segítő
szakembernek milyen lehetőségei vannak a beavatkozásra.
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o A szakmai szabályozók évközbeni változásairól szólt a következő tanácskozás,
melynek keretében tájékoztattuk a módosításokról a jelzőrendszer megjelent
tagjait.
o A tél beköszöntével fontosnak tartottuk, hogy a kihűléses halálesetek
megelőzése érdekében konzultáljunk az ellátási területen e szempontból
helyismerettel rendelkező szakemberekkel (polgárőrség, területi megbízott)
annak érdekében, hogy naprakész információkat cseréljünk a veszélyeztett
területekről, személyekről, a jelzés- és az együttműködés módjáról.
-

A saját szervezésű szakmai tanácskozások mellett, 3 alkalommal részt vettünk a Héra
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ,
illetve a Hajdúsámsoni Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tanácskozásain.

-

A DMJV Család- és Gyermekjóléti Központjával közös szervezésben tartottuk meg
rendes éves szakmai tanácskozásunkat a jelzőrendszeri tagok részvételével.

A Forrás Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai stábja 9 alkalommal vett részt szakmai
konferenciákon, műhelybeszélgetéseken, terepbörzén:
-

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által rendezett konferencia;

-

„Az emberi méltóság mezején” - hospice konferencia a mozgalom 10 évéről, a
jövőbeni tervekről;

-

„Krízisek – kríziskezelés gyermekkorban” című konferencia;

-

Felzárkóztatási kerekasztal ülése;

-

„Mindennapi függőségeink” műhelykonferencia;

-

A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezésében megtartott, iskolai
addiktológiai problémák témában műhelybeszélgetés iskolapszichológusok és
szociális segítő szakemberek részvételével;

-

Terepbörze a Debreceni Egyetem Szociálpolitikai Tanszéke szervezésébe;

-

Tereptanári műhely a Debreceni Egyetem Szociálpolitikai Tanszéke szervezésében, a
képzőhely-terephely együttműködés kérdései, illetve közösségfejlesztés gyakorlata
témákban;

-

TTRE Közösségi Ellátások jubileumi konferenciája.

A Forrás Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai rendszeresen vesznek részt
Dr. Berényi Rita családterapeuta, szupervízor részvételével megtartott esetmegbeszéléseken,
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illetve Dr. Kriskó Miklós pszichiáter, addiktológus, a Forrás Mentálhigiénés Központ
szenvedélybeteg ellátásaival közösen szervezett esetmegbeszélő csoportjain.
A szakmai stáb havonta vesz részt team szupervízión, Godó János szupervízor vezetésével,
2017. évben 10 alkalommal.

Hallgatók fogadása:
2017. évben három egyetemi/főiskolai hallgató töltötte nálunk gyakorlatát:
-

a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar harmadéves
szociálpedagógus hallgatója 120 órás szakmai gyakorlata terephelyéül választotta
szolgálatunkat;

-

a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke ifjúságsegítő
asszisztens hallgatója 39 órás „egyéni esetkezelés” témájú gyakorlatának teljesítéséhez
kapott szakmai segítséget munkatársainktól;

-

a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék másodéves szociális
munkás hallgatója 39 órás „szociális munka családokkal” témájú féléves gyakorlatát
töltötte szolgálatunknál.

2017. évben egy fő középiskolás tanuló teljesítette szolgálatunknál a nemzeti köznevelésről
szóló törvény szerinti ötven órás közösségi szolgálatot, a nyári napközis gyermektábor
lebonyolításához nyújtva értékes segítséget.
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Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása
A Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása önálló szakmai szervezeti egységként működik a
Forrás Mentálhigiénés Központon belül.
A

szociális

szolgáltató

jogállása:

Forrás

Lelki

Segítők

Egyesületének

szociális

alapszolgáltatásokat nyújtó intézménye.
A gazdálkodás jogköre: nem önállóan gazdálkodó intézmény
A Forrás Mentálhigiénés Központ Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátásának célja:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben előírt és a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendeletben és a hozzájuk kapcsolódó szakmai
jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.
Ellátottak köre:
A Forrás Mentálhigiénés Központ Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása 2016. április 01.-je óta
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott működési
engedély és DMJV Önkormányzatával határozatlan időre megkötött ellátási szerződés által
meghatározott Debrecen város területén élőket látja el. Az engedélyezett ellátotti létszám: 30 fő.
Főbb statisztikai adatok:
2017. évben 40 fő vette igénybe a szolgáltatást, ebből 27 nő és 13 férfi.
2017. december 31.-én 30 főt láttunk el.
Lezárt esetek száma: 11 (ok: költözés, lakóotthoni elhelyezés, állapotjavulás)
Új esetek száma: 9
Élő esetek száma: 30
Klienseink életkora:
-

18 - 39 év

7 fő 18%

-

40 – 59 év

21 fő 52%

-

60 – 69 év

10 fő 25%
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-

70 – 74 év

1 fő

2,5%

-

80 – 89 év

1 fő

2,5%

Gazdasági aktivitásuk megoszlása % - ban:
-

rehab. járadékos

6 fő 15%

-

rokkantnyugdíjas

15 fő 37,5%

-

inaktív

-

munkaviszonnyal rendelkezik 11fő 27,5%

-

ellátatlan

2 fő 5%

-

munkanélküli

2 fő 5%

4 fő 10%

Családi állapot % - ban:
-

egyedülálló

18 fő 45%

-

elvált

9 fő 22,5%

-

házas

8 fő 20%

-

özvegy

5 fő 12,5%

Legmagasabb iskolai végzettségek arányának % - os megoszlása:
-

általános iskola

6 fő 15%

-

szakmunkás képző

13 fő 32,5%

-

gim. érettségi

14 fő 35%

-

szakközépiskola

2 fő 5%

-

főiskola, egyetem

5 fő 12,5%

A 2017. évben az ügyfeleink a BNO 10 kódok szerinti megoszlása:
-

F 20 = 14 fő

35%

-

F 25 = 2 fő

5%

-

F 31 = 4 fő

10%

-

F 32 = 12 fő

30%

-

F 33 = 4fő

10%

-

F 41 = 1 fő

2,5%
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-

F 43 = 1 fő

2,5%

-

F 45 = 1 fő

2,5%

-

F 60 = 1 fő

2,5%

2017. évben összesen 2639 alkalommal találkoztunk a klienseinkkel.
Legmagasabb óraszámban nyújtott szolgáltatásaink:
-

Esetkezelés

-

Készségfejlesztés

542

-

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás

338

-

Közösségi fejlesztés

62

-

Tanácsadás

61

2266

Biztosított szolgáltatások rendszeressége:
A szolgáltatások nyújtása munkanapokon, nyitvatartási időn belül történik, a szakmai
indokoltság

és

a

kliens

igényeinek

figyelembe

vételével.

A

szolgáltatásnyújtás

rendszerességét az ellátottal közösen kialakított gondozási tervben, megállapodásban foglaltak
határozzák meg.
Nyitva tartás:
Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök

09 -17 óra

Péntek

09 -15 óra

Munkatársaink 2017. évben a következő képzéseken, konferenciákon vettek részt:
-

2017. 06. 26. „Mindennapi függőségeink” Műhelykonferencia – Ifjúsági Ház
2017. 08. 28. "Az iskolai egészségfejlesztés és prevenció új kihívásai" konferencia és
műhelybeszélgetés
2017. 10. 24. Nappali Ellátás szolgáltatás elemei – Műhelykonferencia Budapest
2017. 11. 21. „XX. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés
Konferencia” (Hajzer-Varga Viktória)
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Kapcsolattartás
Fontos a kórházakkal, szakorvosokkal történő kapcsolattartás. Együttműködés alakult ki:
-

a Hajdú – Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház rendelőintézet
Pszichiátriai és Pszichoterápiás – Rehabilitációs Osztály Nappali Kórház főorvosával,

-

a DE KK Pszichiátriai Klinikával, valamint az ebben az intézményben dolgozó
szociális munkással,

-

a Városi Ideggondozóval

-

2017. évben indult a DE KK-kel való együttműködés: a Pszichiátriai Tanszéken a 2
hetente csütörtöki napon tart csoport Hajzer-Varga Viktória, melyen 17 alkalommal
átlagosan 9 fő vett részt.

-

Keddi napokon részt veszünk és a Klinikán tartottunk két részből álló
csoportfoglalkozást: az egyik része valamilyen klubfoglalkozás (játék-, film-, mozgás
klub), másik része információnyújtás a szolgáltatásainkról és a szociális ellátásokról.
20 alkalommal volt jelen Hajzer-Varga Viktória, 17 alkalommal Kotán Gergely vett
részt.

Szakmai tevékenységek:
-

A Nappali Kórház nagycsoportján, s azt követő stábülésen, melyen valamennyi ott
dolgozó ember részt vesz,

-

Szupervízión, melyet 10 alkalommal Godó János szupervízor vezetett 2017. év során.

-

Dr. Kriskó Miklós havi rendszerességgel tartott esetmegbeszélő csoportjai.

-

Debrecen Víztorony – „Legyen más a szenvedélyed” drogmentes vetélkedő

-

2017. 06. 22. „Az élet labirintusa” című kiállítás megtekintése

-

2017. 09. 28. Intézménylátogatás, RÉV, Eger

-

2017. 02. 15. Teret nyitunk - Programra: Kreatív asztal. Ifjúsági Ház 2017. 03. 20.
Szent József Nap-program: Kreatív asztal

Programok:
-

Kenézy-majális 2017. 05. 03.

-

Klubok Majálisa
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-

2017. 06. 27. Nyírtelek – Egészség- és sport nap

-

2017. 09. 15. Lecsófőző verseny, Nyírpazony

-

2017. 12. 06. Mechwart-nap – Társasjáték állomás koordinálása

-

2017. 12. 13. DEKK Pszichiátriai Klinika Nappali Kórházának karácsonyi ünnepsége

-

Kenézy Kórház Nappali Kórházának karácsonyi ünnepségére, 2017. 12. 21.

Egyéb:
Tereptanári tevékenység: 2017-ben 1 fő III. éves szociálpedagógus hallgatót (DE) fogadta az
ellátás.

Csoportfoglalkozások:
-

Kreatív klub,
2017. 01. 15. -től heti 1 alkalom:
összesen: 40 alkalommal,
alkalmanként átlagosan 6 fő vett részt,
18

-

Quilling klub,
2017. 01. 15.-től 2 hetente 1 alkalom:
összesen: 18 alkalommal,
alkalmanként átlagosan 7 fő vett részt.

-

Művészek klubja
2017. 01. 15. –től 2 hetente 1 alkalom,
összesen: 17 alkalommal,
alkalmanként átlagosan 6,5 fő vett részt.

-

Irodalmi csoport
2017. 01. 15.- től 2 hetente 1 alkalommal a DEKK Pszichiátriai Klinikán,
összesen: 17 alkalommal,
alkalmanként átlagosan 9 fő vett részt.

-

Sport klub,
2017. 01. 15. -től 2 hetente 1 alkalom,
összesen 16 alkalommal,
alkalmanként átlagosan 3 fő vett részt,

-

Játék klub:
2017. 01. 15. -től 2 hetente 1 alkalom,
összesen 7 alkalommal,
alkalmanként átlagosan 3 fő vett részt,

-

Popcorn klub
2017. 01. 15. -től 2 hetente 1 alkalom,
összesen 10 alkalommal,
alkalmanként átlagosan 4 fő vett részt,

-

Egérfogó számítógépes tanácsadás igény szerint
összesen 12 alkalommal 8 fő számára
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Szervezetek fogadása:
-

2017. 10. 13. Klinika Pszichiátriai Betegek Nappalijának vendégül látása, intézmény
bemutatása, működés ismertetése. Közös főzés, játékos feladatok, 12 fő vett részt.

-

2016. 10. 20. Kenézy Nappali Kórház vendégül látása, intézmény bemutatása,
működés

ismertetése.

Közös

főzés,

20

játékos

feladatok,

20

fő

vett

részt.

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
A Közösségi Pszichiátriai Ellátás önálló szakmai szervezeti egységként működik a Forrás
Mentálhigiénés Központon belül.
A szociális szolgáltató jogállása: Forrás Lelki Segítők Egyesületének szociális
alapszolgáltatásokat nyújtó intézménye.
A gazdálkodás jogköre: nem önállóan gazdálkodó intézmény

A Forrás Mentálhigiénés Központ Közösségi Pszichiátriai Ellátásának célja:
A többször módosított 1993. évi III. törvényben előírt és a módosított 1/2000 SZCSM.
Rendeletben és a hozzájuk kapcsolódó szakmai jogszabályokban meghatározott feladatok
ellátása. Közösségi gondozás magába foglalja a pszichiátriai betegséggel küzdő személyek
lakókörnyezetben történő gondozását, gyógyulásuk, pszicho-szociális rehabilitációjuk
elősegítését. Feladata a közösségi integrációjának fenntartása, pszichoszociális rehabilitáció
révén társadalmi reintegrációjuk elősegítése.

Ellátottak köre:
A Forrás Mentálhigiénés Központ Közösségi Pszichiátriai Ellátása Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott működési engedély és DMJV
Önkormányzatával határozatlan időre megkötött ellátási szerződés által meghatározott
Debrecen területen élőket látja el.

Biztosított speciális szolgáltatások köre:
-

állapot- és életvitel felmérés

-

készségfejlesztés

-

krízis helyzetekben meghallgatás

-

megkereső programok szervezése

-

problémamegoldáshoz való segítségnyújtás

-

pszicho-szociális rehabilitáció

-

speciális stratégiák elsajátításának segítése

-

stresszkezelés
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Biztosított szolgáltatások rendszeressége:
A szolgáltatások nyújtása munkanapokon, nyitvatartási időn belül történik, a szakmai
indokoltság

és

a

kliens

igényeinek

fegyelembe

vételével.

A

szolgáltatásnyújtás

rendszerességét az ellátottal közösen kialakított gondozási tervben, megállapodásban foglaltak
határozzák meg. Minden hétfőn az ellátás gondozói fogadó napot tartanak a nyitva álló
helyiségükben, ilyenkor szünetelnek a családlátogatások.

Főbb statisztikai adatok:
2017. évben 62 fő vette igénybe a szolgáltatást, ebből 40 nő és 22 férfi.
2017. évben 1.543 alkalommal találkoztunk klienseinkkel.
2017. december 31.-én 50 főt láttunk el.
Régi : új kliensek aránya - 57 : 5
Lezárt esetek száma: 12 (ok: költözés, lakóotthoni elhelyezés, állapotjavulás), élő esetek
száma: 57

Klienseink életkora:
18 - 39 év

10 fő

16%

40 – 59 év

36 fő

54%

60 – 64 év

10 fő

16%

65 - 69 év

2 fő

3%

70 – 74 év

2 fő

3%

85 v -

2 fő

3%

Gazdasági aktivitásuk megoszlása % - ban:
rehab. járadékos

17 fő

27,5%

rokkantnyugdíjas

18 fő

29%

7 fő

11%

18 fő

29%

inaktív (nyugdíjas)
munkaviszonnyal rendelkezik
ellátatlan

2 fő

22

3,5%

Családi állapot % - ban:
egyedülálló

23 fő

37%

elvált

14 fő

22%

házas

12 fő

19%

özvegy

8 fő

13%

élettársi viszony

5 fő

9%

Legmagasabb iskolai végzettségek arányának % - os megoszlása:
általános iskola

12 fő

19%

szakmunkás képző

16 fő

26%

gim. érettségi

13 fő

22%

szakközépiskola

14 fő

22%

főiskola, egyetem

7 fő

11%

A 2017. évi, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C.törvény II.
mellékletének III. alcíme m pontja (a) alpontja értelmében a BNO 10 F00-09, ill. BNO 10
F20-99 kóddal rendelkező betegek kerülhetnek közösségi ellátásba.
A 2017. évben az ügyfeleink a BNO 10 kódok szerinti megoszlása (az éves ellátotti
létszámra vetítve):
F 20 = 25 fő

40%

F 22 = 1 fő

1%

F 23 = 2 fő

3%

F 25 = 2 fő

3%

F 31 = 11 fő

18%

F 32 = 11 fő

18%

F 33 = 6 fő

5%

F 38 = 1 fő

1%

F 41 = 3 fő

5%

F 45 = 1 fő

1%
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1 főt évközben BNO változás miatt át kellett sorolni egy másik kódkategóriába, így kétszer
szerepelnek a fenti felsorolásban.
Ellátottak közül 2017. évben 3 fő helyezkedett el, ill. képzésben vesz részt.
A pszichiátriai közösségi ellátás 2017. évi kötelező feladatmutatója 51 fő.
I. félév feladatmutatója:

52,62 fő

II. félév feladatmutatója:

52,23 fő

Teljesített óraszám a 2017. évben: 1880 óra 5 perc
Legmagasabb óraszámban nyújtott szolgáltatásaink:
Speciális stratégiák (ráfordított óra/perc):

771/30

Ügyintézés (ráfordított óra/perc):

432/50

Problémamegoldás, tanácsadás

334/55

Készségfejlesztés, stresszkezelés (ráfordított óra/perc):

428/0

Munkatársaink 2017. évben a következő képzéseken, konferenciákon vettek részt:
-

XIX. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai, és Mentálhigiénés Konferencia,
Budapest, 2017.04.11.

-

15 éves a DEMEK Konferencia, 2017.05.03.

-

OKEE Közgyűlése és Konferencia – Budapest, 2017.06.07.

-

Forrás Konferencia – Iskolai egészségfejlesztés és prevenció új kihívásai
műhelybeszélgetéssel, Debrecen, 2017.08.28.

-

„Fiatal pszichiáterek hétvégéje=, Debrecen, 2017, 09. 23.

-

Módszertani konferencia és műhelybeszélgetés OKKE – Budapest, 2017. 10. 18., 19.,
24.

Fentieken kívül részt vettünk szupervízión, melyet 10 alkalommal Godó János szupervízor
vezetett.
Szolgáltatásaink mellett, a Családsegítő Szolgálat, Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása,
Szenvedélybetegek Nappali Ellátása és Szenvedélybetegek Közösségi és Alacsonyküszöbű
Ellátása által biztosított szolgáltatásait is közvetítjük.
A közösségi munkacsoport szervezése, működtetése egyik módja a más intézményekkel való
együttműködések. A közösségi munkacsoport működtetésének célja a pszichiátriai beteg
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komplex ellátása. A munkacsoport összeállítása az ellátott szükségleteinek megfelelően,
munkacsoport összehívása és a csoport tagjaival való megállapodások megkötése a közösségi
koordinátor feladata. 2017. évben 12 alkalommal találkozott a munkacsoport.
Részt vettünk:
a Nappali Kórház nagycsoportján, s azt követő stábülésen, melyen valamennyi ott dolgozó
ember részt vesz, 2017. évben 40 alkalommal vettünk rajta részt, a folyamatos szakorvosi
konzultáció biztosított (hetente egy-egy alkalom), ez 2017. évben 44 alkalmat jelentett.
Orvos konzulensünk Dr. Szatmári Éva pszichiáter szakorvos esetmegbeszéléseken,
Dr. Szatmári Éva 8 alkalommal tartott esetmegbeszélést.

Meghívást kaptunk:
-

Kenézy Kórház Nappali Kórházának farsangjára 2017. 02. 24.

-

Kenézy Kórház Nappali Kórházának Majálisára, 2017. 05. 03.

-

„Legyen más a szenvedélyed” – Drogellenes Juniálisra – Víztorony, 2017. 06. 08.

-

„Az élet labirintusa” kiállításra (KEF szervezése), 2017. 06. 22.

-

Lillafüredi kirándulás a Kenézy Nappali Kórház betegeivel, 2017.09.22.

-

Kenézy Kórház Nappali Kórházának karácsonyi ünnepségére, 2017. 12. 22.

Kliensek bevonásával a következő programokban vettünk részt:
-

Nyírtelek – Sportnap, 2017.06.27.

-

Lecsófőzés a klubtagokkal a Holló László emlékkertben, 2017.09.12.

-

Nyírpazony – Lecsófőző verseny a Talentum Alapítvány szervezésében, 2017.09.15.

-

Kenézy Gyula Nappali Kórház vendégül látása – bográcsolás – Holló László
emlékkert, 2017.09.20.

-

DEKK Pszichiátriai Klinika Nappali Kórházának vendégül látása, 2017. 10. 13.
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-

Közös Klub-majális, 2017.05.17.

-

Klubok karácsonya, 2017. 12. 14.

-

Adományszervezés és osztás:

2017. 02. 15. – Csomagosztás, Angyalföld tér,
2017. 08. 25. – Tanszergyűjtés – Malompark
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Csoportfoglalkozások:
Főzőklubot 31 alkalommal tartottunk, melyre Forrás Mentálhigiénés Központ minden
ellátottját és a családtagjait várjuk. Átlag részvétel 4 fő/alkalom.

Egyéb:
-

Tereptanári tevékenység: 2017 - ben 1 fő III. éves szociálpedagógus hallgatót (DE) és
1 fő III. éves levelező szociális munka hallgatót (KRE) fogadta az ellátás.

-

Munkatársaink tevékenyen vesznek részt a Nappali Kórház mellett működő
pszichiátriai

betegek

önsegítő

csoportjának

és

hanghallók

csoportjának

tevékenységében.
-

2017.-ben folytatódott népkonyhai szolgáltatás, melynek bonyolításában folyamatosan
részt vettünk.
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Szenvedélybetegek közösségi ellátása
A Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása önálló szakmai szervezeti egységként működik a
Forrás Mentálhigiénés Központon belül.
A szociális szolgáltató jogállása: Forrás
alapszolgáltatásokat nyújtó intézménye.

Lelki

Segítők

Egyesületének

szociális

A gazdálkodás jogköre: nem önállóan gazdálkodó intézmény.
A Forrás Mentálhigiénés Központ Szenvedélybetegek Közösségi Ellátásának célja a többször
módosított 1993. évi III. törvényben előírt és a többször módosított 1/2000 (I. 7.) SZCSM.
rendeletben és a hozzájuk kapcsolódó szakmai jogszabályokban meghatározott feladatok
ellátása, ami magába foglalja szenvedélybetegséggel küzdő személyek lakókörnyezetben,
otthonában történő gondozását, gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítését.

Ellátottak köre:
A Forrás Mentálhigiénés Központ Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott működési engedély és DMJV
Önkormányzatával határozatlan időre megkötött ellátási szerződés által meghatározott
Debrecen város területén élőket látja el.
Főbb statisztikai adatok:
2017. évben 47 fő vette igénybe a szolgáltatást, ebből 14 nő és 33 férfi.
2017. december 31.-én 40 főt láttunk el.
Régi: új kliensek aránya – 43: 4
Lezárt esetek száma: 7 (ok: önként kérte, költözés, állapotjavulás), élő esetek száma: 40
Klienseink életkorának megoszlása:
25 - 29 év:
35 – 39 év:
40 – 44 év:
45 – 49 év:
50 – 54 év:
55 – 59 év:
60 – 64 év:
65 – 69 év:

1 fő
5 fő
14 fő
4 fő
8 fő
8 fő
5 fő
2 fő

2%
11 %
30 %
8%
17 %
17 %
11 %
4%
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Gazdasági aktivitásuk megoszlása:
ellátatlan
rehab. járadékos
rokkantnyugdíjas
inaktív
munkaviszonnyal rendelkezik

15 fő
8 fő
3 fő
5 fő
16 fő

32 %
17 %
6%
11 %
34 %

16 fő
13 fő
6 fő
4 fő
8 fő

34 %
28 %
13 %
8%
17 %

Családi állapot megoszlása:
egyedül álló
elvált
házas
özvegy
élettársi viszony

Legmagasabb iskolai végzettségek megoszlása:
általános iskola
szakmunkás képző
gimnáziumi érettségi
szakközépiskola
főiskola, egyetem

12 fő
17 fő
4 fő
9 fő
5 fő

26 %
36 %
8%
19 %
11 %

A 2017. évben az ügyfeleink a BNO 10 kódok szerinti megoszlása (az éves ellátotti
létszámra vetítve):
-

F 10
F 63
F 13
F 19

41 fő
1 fő
3 fő
2 fő

87 %
2%
7%
4%

Ellátottak közül 2017. évben 13 fő helyezkedett el, ill. képzésben vesz részt.
A finanszírozás 2016.-tól normatíva alapján történik.
A szerződés értelmében a 2017. évi kötelező feladatmutató 40 fő.
I. félév feladatmutatója:
II. félév feladatmutatója:

41,15 fő
40,02 fő

Teljesített óraszám a 2017. évben: 1632 óra 55 perc
2017. évi kontaktok száma: 1376
29

Legmagasabb óraszámban nyújtott szolgáltatásaink:
-

Készségfejlesztés (ráfordított óra/perc):

-

Problémakezelés, tanácsadás (ráfordított óra/perc): 550/40

-

Ügyintézés (ráfordított óra/perc):

684/20

128/30

Munkatársaink 2017. évben a következő képzéseken, konferenciákon vettek részt:
-

2017.02.23. KEF konferencia, Ifjúsági Ház

-

2017.03.09. Ráckeresztúr-Fiatalkorúak Rehabilitációs Intézménye bemutatkozása,
Ifjúsági Ház

-

2017.04.11.

Ébredések

Alapítvány

konferencia,

Budapest

XX.

Közösségi

Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés KonferenciaCíme: A szabadság gyógyít
-

2017.05.31. Nyíregyháza Egészségügyi Kar- Ifjúsági konferencia

-

2017.06.07. OKEE konferencia- Fókuszban az otthonközeli rehabilitáció, Budapest

-

2017.06.22. Az élet labirintusa kiállítás, Debrecen Művelődési Központ Kossuth
utca 1.

-

2017.06.26. „Mindennapi függőségeink” Műhelykonferencia, Ifjúsági Ház

-

2017.08.28. Az iskolai egészségfejlesztés és prevenció új kihívásai, Debrecen, Szent
József iskola

-

2017.09.28. Eger –RÉV Törvényi változások

-

2017.10.27. Közösségi ellátások szakmai programja műhelybeszélgetés, Budapest

-

2017.11.16. Minnesota 10 éves jubilálása, Debrecen Kenézy Gyula Korház

-

2017.11.21. Ébredések Alapítvány konferencia, Budapest Ébredések Alapítvány
konferencia, Budapest XX. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés
Konferencia. Címe: Kollektív traumák-Közösségi gyógyulások
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Állandó programjaink:
-

Kenézy Kórház Addiktológiai Osztályán tartandó nagycsoportja, 2017. évben 45
alkalommal.

-

folyamatos szakorvosi konzultáció biztosított, ez 2017. évben 12 - 4 órás alkalmat
jelentett. Orvos konzulensünk: Dr. Kriskó Miklós pszichiáter szakorvos.

-

DE KK Pszichiátriai Klinikán 2013. 10. 22. óta heti egy alkalommal film-, játék-,
mozgás- és információs csoportot tartunk, 2017.-ban 43 alkalommal, (átlag 5
fő/alkalom).

-

szupervízió: Godó János szupervízor 10 alkalommal tartott szupervíziót a team
számára.

Egyéb programok, amiken részt vettünk
-

2017.02.27. Terepbörze, Debreceni Egyetem

-

2017.03.20. Szent József nap- kreatív, sport foglalkozások tartása

-

2017.04.12. Tavasznyitó rendezvényünkön közreműködés

-

2017.05.03. Kenézy kórház Majális részvétel

-

2017.06.08. Drogvetélkedő - Víztorony középiskolásoknak-lebonyolítása

-

2017.06.10. Forrás Egyesületünk által rendezett Családi nap: vetélkedő, sportverseny
lebonyolítása

-

2017.06.13. Szent József Diáknap, játékos foglalkozások tartása

-

2017.06.27. Nyírtelek, Sportnapon való részvétel

-

2017. 07.21. Campus fesztivál, pihenő sátorban ügyelet biztosítása

-

2017.08.20. Virágkarnevál Kerékpáros felvonulás

-

2017.08.25. Tanszergyűjtés- Interspar

-

2017.09.15. Nyírpazony, Lecsófőző versenyen való részvétel

-

2017.10.06. Mellrákellenes Kerékpáros felvonulás Egészségnap Debrecenben az
emlőrák elleni küzdelem jegyében

-

2017.10.11. Forrás Egyesületünk által rendezett Őszi kavalkád lebonyolításban
részvétel

-

2017.11.08. Forrás Egyesületünk által rendezett Tök Jó Nap! lebonyolításban részvétel

-

2017.12.06. Mikulás ünnepség-Baba mama klub

-

2017.12.13. DE KK Pszichiátriai Tanszék - Karácsonyi ünnepség
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Előgondozás
2017. évben folytattuk az előző évben megkezdett tevékenységet. A Kenézy Kórházban tartott
csoporton történő megkereső munkán túl a feladathoz tartozik kapcsolattartás a rehabilitációs
intézménybe bekerülni kívánó ügyfelekkel.
Biztosított szolgáltatások rendszeressége:
A szolgáltatások nyújtása munkanapokon, nyitvatartási időn belül történik, a szakmai
indokoltság és a kliens igényeinek fegyelembe vételével. A szolgáltatásnyújtás
rendszerességét az ellátottal közösen kialakított gondozási tervben, megállapodásban foglaltak
határozzák meg.
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Szenvedélybetegek Nappali Ellátása és
Szociális foglalkoztatás
A Szenvedélybetegek Nappali Ellátása önálló szakmai szervezeti egységként működik a
Forrás Mentálhigiénés Központon belül. A szociális szolgáltató jogállása: Forrás Lelki
Segítők Egyesületének szociális alapszolgáltatásokat nyújtó intézménye. A gazdálkodás
jogköre: nem önállóan gazdálkodó intézmény.
Az ellátás célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben előírt és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendeletben és a hozzájuk
kapcsolódó szakmai jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása. A nappali ellátás
Debrecen város közigazgatási területéről fogadja a saját otthonukban élő, tizennyolcadik
életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegeket,
akik önként igénylik ezt, és az intézménnyel együttműködést vállalnak.
Nappali ellátás keretében 15 fő számára intézményen belüli foglalkoztatást biztosítunk,
munkanapokon napi 4 órás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás munkaszerződés, illetve munkarehabilitációs foglalkoztatást, megállapodás keretében.

Biztosított szolgáltatások rendszeressége:
A szolgáltatások nyújtása munkanapokon, nyitvatartási időn belül történik, a szakmai
indokoltság

és

a

kliens

igényeinek

fegyelembe

vételével.

A

szolgáltatásnyújtás

rendszerességét az ellátottal közösen kialakított gondozási tervben, megállapodásban foglaltak
határozzák meg.

Nyitva tartás:
Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök

7-15 óra

Péntek

7-13 óra

33

Főbb statisztikai adatok
2017-ben 30 fővel létesítettünk intézményi jogviszonyt határozatlan időre a szolgáltatói
jogviszonyban engedélyezett létszámnak megfelelően. 2017. évben 5 új kliens létesített
jogviszonyt határozatlan időre.
Megjelenések száma:

3150 fő

Ebből tanácsadás:

172 fő

Készségfejlesztés

347 fő

Háztartási vagy háztartást pótló
segítségnyújtás
Esetkezelés

784 Fő
2668 fő

Közösségi fejlesztés

48fő

A szenvedélybetegek nappali ellátásával integrált formában valósul meg az intézményen
belüli szociális foglalkoztatás. A jogszabályi előírásoknak és változásoknak megfelelően
szociális foglalkoztatást 2017. év március 31 napjáig végeztünk. E dátummal e szolgáltatás
kikerült a szolgáltatási formák közül. 2017. április 01-vel fejlesztő foglalkoztatás elnevezéssel
új ellátást indítottunk.

A szociális foglalkoztatás célja
Szolgáltatás célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben, a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről szóló
3/2006. (V. 17.) ICsSzEM rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM
rendeletben, valamint az ezekhez kapcsolódó szakmai jogszabályokban meghatározott
feladatok ellátása. A szolgáltatás feladata a Szenvedélybetegek Nappali Ellátásában a
szociális szolgáltatást igénybe vevő személy számára munkafolyamatok betanítása és
foglalkoztatása révén, az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése,
felkészítése a védett munka keretében a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.
Mindezek eredményezik az ellátott önálló életvezetésének, szocializációjának elősegítését és
felkészítését a munkaerő-piacon történő megjelenésre.
Az intézményi jogviszonyban álló ellátott intézményen belüli foglalkoztatására fejlesztőfelkészítő foglalkoztatás és munka rehabilitációs foglalkoztatás keretében van lehetőség,
egyidejűleg 15 fő számára. Mindazokat fogadjuk akik:
-

a 18. életévét betöltötték, aktív korúak,

-

Szenvedélybetegek Nappali Ellátásnál intézményi jogviszonnyal rendelkeznek.
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Nappali Ellátásnál már intézményi jogviszonnyal rendelkező ellátottak foglalkoztatására a
munkaszerződés, illetve megállapodás megkötését követően kerül sor.
A szociális foglalkoztatás keretében az ellátottak elsajátíthatják azokat a készségeket és
technikákat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy olyan foglakoztatásban részesüljenek, ahol a
megmaradt képességeiket a lehető legjobban tudják hasznosítani, ahol bizonyos idő után
lehetőségük van előmenetelre, védett foglalkoztatási formából az integrált foglalkoztatási
formába való átkerülésre.

A szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenységek:
A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás lehetőséget biztosít, hogy az ellátott - szomatikus
állapotában bekövetkezett irreverzibilis folyamatok figyelembevételével - teljes mértékben
helyreálljon a munkavégző képesség, szabályozott életritmust alakítson ki a kliens. A
szenvedélybetegségből eredő mentális és pszichés teher oldására alkalmasabb a társas
környezetben végzett munkafolyamat. A szociális és egészségügyi ellátórendszer helyi
sajátosságait figyelembe véve nagy infrastruktúrát nem igénylő tevékenységi formák kerültek
meghatározásra, melyek révén az ellátottak a szolgáltató szektorban tudnak nagyobb
esélyekkel elhelyezkedni.
Szociális foglalkoztatás keretében az alábbi tevékenységek végzésére kerül sor:
-

adminisztrátor,

-

eljáró,

-

takarító

-

egyéb textiláru gyártása

-

építményüzemeltetés, karbantartás
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Fejlesztő foglalkoztatás
A szolgáltatás célja
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben előírt
és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendeletben és a hozzájuk kapcsolódó
szakmai jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása. Az 1993. évi III. Tv 99/B. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint: A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési,
illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának,
fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás
biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt
munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.
Fejlesztő foglalkoztatás keretében az alábbi tevékenységek végzésére kerül sor:
-

adminisztrátor,

-

eljáró,

-

takarító

-

egyéb textiláru gyártása

-

építményüzemeltetés, karbantartás

Az ellátás 2017. április 01-től került a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre. 15 fő
munkavállalót tudunk az engedély alapján munkaszerződéssel vagy megállapodással
foglalkoztatni. Jelenleg 2017. évben 7 fő foglalkoztatására került sor napi 4 órában
munkaszerződés keretében. 2 fő eljáró 3 fő mns textiláru gyártás és 2 fő takarító
munkakörökben.
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Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása
A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása önálló szakmai szervezeti egységként
működik a Forrás Mentálhigiénés Központon belül. A szociális szolgáltató jogállása: Forrás
Lelki Segítők Egyesületének szociális alapszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatása. A
gazdálkodás jogköre: nem önállóan gazdálkodó szolgáltatás.

Az ellátás célja szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
előírt valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendeletben és a hozzájuk kapcsolódó szakmai
jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása. Az alacsonyküszöbű ellátás kiegészíti a
szenvedélybetegek közösségi ellátása működését, így az ellátást azon szenvedélybetegek
számára biztosítjuk, akik önként igénylik ezt, és még nem állnak kapcsolatban más
intézménnyel. Debrecen város közigazgatási területéről fogadjuk mindazokat, akiknél már az
addiktív probléma megjelent, de még nem kerestek fel sem egészségügyi, sem szociális
ellátást, még aktív szerhasználók, viselkedési addikcióban szenvedő személyek, illetve
hozzátartozók, érintettek.

Főbb statisztikai adatok
2017-ben 109 fő létesített intézményi jogviszonyt határozatlan időre. 2017. évben 11 új
kliens létesített jogviszonyt határozatlan időre.
Megjelenések száma:

1477 fő

Ebből ügyintézés:

376 fő

Mentális tanácsadás:

487 fő

Szabadidős tevékenységben való részvétel:

509 fő

Egyéb:

1300 fő
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Főbb statisztikai adatok 2017. évben

Hónapok

Ellátottak
száma
összesen

Ügyintézés
(információnyújtás,
Mentális
jogi tanácsadás,
tanácsadás
szociális
(életvezetés,
egészségügyi
konzultáció)
ellátás
szervezése)
2017. év
41
31
26
36
30
45
21
32

Szabadidős
programok
(klubok)

Egyéb

14
9
12
12

153
143
103
95

Január
Február
Március
Április

128
112
125
113

Május

140

36

39

12

Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

134
99
141
129
132
130
94

33
34
35
30
34
28
28

45
16
54
48
50
53
38

12
5
5
3
9
6
3

119
87
83
117
100
108
105
87

Éves
összesített
adatok

1477

376

487

509

1300

A megkereső munka során elért személyek fokozatosan kapcsolódtak be a pszicho-szociális
ellátásokba és vették igénybe a „Drop-in” szolgáltatásait.
Új megállapodások száma a 2017. évben: 11 fő
Megkereső munkával elértek száma: 1424 fő
(ebből: a lakótelepen 1290 fő, Kenézy Gyula Kórházban szervezett alkalmakon 134 fő)
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Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye

A Forrás Lelki Segítők Egyesülete által fenntartott FORDULÓPONT Szenvedélybetegek
Rehabilitációs Intézménye Nagyhegyes 030/2. hrsz. alatt működik. A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény, a 72. § (2) bekezdése szerint
szenvedélybetegek rehabilitációs intézményeként, jogerős, határozatlan időre szóló működési
engedéllyel rendelkezünk, engedélyezett férőhely 10 fő.
Az intézményünk krónikus fekvőbeteg ellátást is nyújt, egészségügyi intézetként Fordulópont
Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete elnevezés alatt addiktológia rehabilitációs intézeti
ellátást biztosítunk 16 éves kortól, szakma kód 1806, ellátási forma: rehabilitációs fekvőbeteg
ellátás. Az engedélyezett férőhelyek száma: 10 férőhely.
A Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye a Forrás Lelki Segítők Egyesületének önálló
szakmai szervezeti egysége.
A gazdálkodás jogköre: nem önállóan gazdálkodó intézmény
Az intézmény működésének célja a szociális alapszolgáltatások keretében, illetve
egészségügyi alapellátásban nem rehabilitálható szenvedélybetegek intézményi elhelyezésnek
biztosítása, testi-, lelki felépülésének támogatása, valamint a társadalmi, munkaerő-piaci
habilitációjának, rehabilitációjának elősegítése.
Egészségügyi ellátás tekintetében célunk a felvett betegek egészségügyi állapotának
felmérése, egyénre szabott, szükségletnek megfelelő egészségügyi ellátás biztosítása, és az
egészséges életmóddal kapcsolatos egyéni felelősség és tudatosság növelése.
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Ellátottak köre
FORDULÓPONT Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye 10 fő férfit fogad, az Északalföldi régióból. A szociális ellátás keretén belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, HajdúBihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkező mindazon szenvedélybetegeket látjuk
el, akik 16. életévüket betöltötték.
Az egészségügyi ellátás keretén belül a rehabilitációs fekvőbeteg ellátásban területi
megkötöttség nélkül látjuk el a szenvedélybetegeket, országos hatáskörrel rendelkezünk.
Elsősorban alkoholfüggőket, illetve polytoxikomán betegeket fogad az intézmény, de mivel a
régióban nincs hasonló intézmény, ezért szükség szerint drogfüggőket (dizájner drogok),
illetve viselkedési addikcióban szenvedőt is ellátunk.
A 2017. évben az ellátotti összetétel hasonló tendenciát mutatott, mint a korábbi években
évben, több fiatal, drog-, játékfüggő kérte a felvételét és jelentkezett az intézménybe. 2017ben a rehabilitációs ellátást 8 fő dizájner drogfüggő fiatal felnőtt vette igénybe. A fiatal
ellátottakra jellemző többek között, hogy a család tartja a kapcsolatot ez segíti a rehabilitációt,
ugyanakkor a gyermekvédelem, pártfogó felügyelettel való intenzívebb kapcsolattartást jelent,
ami jelentős többlet munkaórában nyilvánul meg. A dizájner droghasználók esetén
szembesültünk azzal, hogy komoly pszichés problémával kerülnek be az intézménybe,
gyakori a drog indukálta pszichotikus állapot, ennek megfelelően a farmakoterápiás
gyakorlatunkon változtatni kellett.
A 2017. évben is folytattunk az előző évben megkezdett gyakorlatot, a családkonzultációs,
esetenként családterápiás foglalkozásokat, annak érdekében, hogy a drága intézményi
szolgáltatások helyett az ellátottak természetes támogató rendszerét erősítve, a családokat
tegyük alkalmassá a függő családtag támogatására, a visszailleszkedésben való
segítségnyújtásra. Tapasztalatunk szerint a megerősített családi rendszer, gyakran jelentős
segítséget nyújt a szenvedélybetegek megfelelő kezelésében, a visszaesések számának,
destruktívvitásának csökkentésében, az intézeti kezelést követően a társadalmi
beilleszkedésben. Az elmúlt évben 4 esetben is tapasztaltuk, hogy a családról való leszakadás
szükséges a felépülési folyamat stabilitásának biztosításához, ezekben az estekben, új
támogató háló kiépítése vált szükségessé. A családtól való eltávolodás a szülők
szerfogyasztása, kriminalizáltságban való érintettsége tette szükségessé. Egy esetben pedig a
testvéri kapcsolatok megerősítése nyújtott segítséget.
Családterápiás gyakorlatunkról a Magyar Családterápiás Egyesület éves Vándorgyűlésén
számoltunk be. Előadásunk kiemelt figyelmet kapott.
Egyre határozottabban látszik, hogy a nem súlyos bűncselekmények, szabálysértések magas
száma is jellemző a fiatalkorúakra, fiatal felnőttekre. A rehabilitáció során ennek megfelelően
kiemelt figyelmet fordítottunk az ellátottak felelősségtudatának növelésére, az általuk okozott
károk felismertetésére, a rendőrséggel, bírósággal, pártfogó-felügyelettel való
együttműködésre, a Jóvátételre. A jóvátételi munka fontos része az ellátottak prevenciós
40

tevékenysége, iskolákban, könyvtárban, illetve a Püspökladányi Rendőr Főkapitánysággal
együttműködve a főkapitányság területéhez tartozó három településen tartottunk prevenciós
előadásokat polgármestereknek, roma kisebbségi önkormányzat tagjainak, egészségügyi-,
szociális dolgozóknak, pedagógusoknak, rendőröknek
A rehabilitációs program
Az általunk alkalmazott „Portage” program-, éves felülvizsgálata, az eredményesség tükrében
az elmúlt évben is megtörtént. A célcsoport sajátosságainak megfelelően több korrekciót
hajtottunk végre. A változtatás a képző intézményekkel, iskolával, gyermekjólléti és
családsegítő szolgálatokkal való kapcsolattartást fejlesztését érintette. Illetve kiemelt
hangsúlyt fektettünk az intézményből való távozásra való felkészítésre, erre külön protokoll
készült, melyben a fiatalkorúakra, fiatal felnőttekre való tekintettel helyet kapott a
pályaorientáció, pályaválasztás is.
A rehabilitációs tevékenység napi ütemezése, az előző évhez képest nem változott: délelőtti
programsáv
terápiás
jellegű
munkavégzéssel,
a
délutánok
pedig
terápiás
csoportfoglalkozásokkal telnek. A „Portage” program a csoportos munkaforma mellett
lehetővé teszi a rehabilitációt segítő egyéni esetkezelést is. Az egyéni esetkezelés a terápiás
jellegű munkavégzés mellett a délelőtti időszakban történik. Az ellátás harmadik hónapját
követően az ellátott bekapcsolódik a családjával/hozzátartozóval már korábban elkezdett
családi beszélgetésbe/családkonzultációba/családterápiába, általában havi rendszerességgel.
Tematikus csoportok az ellátotti szükségleteknek megfelelően színesedtek.
A terápiás programot kiegészítette 2017. évben is kéthetente egy görög katolikus, kéthetente
pedig egy baptista lelkész vezetésével tartott bibliaóra, illetve a Gamma Gt önsegítő csoport
tagjai által kéthetente tartott csoportfoglalkozások.
Terápiás munka
Méhészet egy KAB FF pályázatnak
köszönhetően lehetőség nyílt 3 méh
család beszerzésére. Az év folyamán
a méhcsaládokat sikerült tovább
szaporítani, így a nyár során 6
méhcsaláddal dolgoztunk, több mint
200 kg mézet termeltünk, repce-,
akác-, napraforgó- és vegyes
virágmézet. A méhekkel való
foglalatosság rendszeres terápiás
munkává vált, hiszen jelentős

41

barkács tevékenység is kapcsolódik a méhészkedéshez. 2017-ben ez volt az egyik
legnépszerűbb tevékenység.

Kertgondozás (fűnyírás, bokrok, fák karbantartása, konyhakert gondozása):
2017. év nyarán a kerti munka tovább folytatódott, kiemelkedő volt a paprika-, paradicsom-,
zöldhagyma termésünk. Jelentős mennyiségű lecsót tettünk el télire. A gyümölcsfák
gondozása is folytatódott a korábban ültetett birsalma, és barackfánk meghozta első termését.
Az elöregedett, kiszáradó fűzfák helyére két almafa szilva és barackfa csemetéket ültettünk.
A levendulatermesztés sajnálatos módon kiemelkedő nehézségbe ütközött mivel 19 levendula
bokrunk kifagyott ezeket pótolni kellett, így az Egyesület számára szociális foglalkoztatás
keretében előállított illatpárnák alapját képező levendula virágot csak minimális mértékben
tudtuk biztosítani.
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Karbantartó jellegű munkák magukba foglalták az ajtók, csapok javítását, kutyaólak
felújítását. 2017-ben az ellátottak az intézmény 900 lécből álló, több mint 100 méter hosszú
kerítésének a javítását újra festését végezték el. A munka 3 hónapig tartott, mivel napi 3
óránál nem dolgoztak többet az ellátottak.

Közösségi programokon való részvétel:
-

Józanság napi rendezvény sorozat programjain vettünk rész az ellátottakkal.

-

Kollégáink részt vállaltak a Campus fesztiválon egészségügyi sátor éjszakai
ügyeleteinek biztosításában.

-

Az intézmény lakói önkéntesen vettek rész a Forrás Lelki Segítők Egyesülete által
szervezett Tavasznyitó rendezvény programjainak lebonyolításában.

-

Közösségi szolgálatot teljesítő diákoknak két alkalommal tartunk tájékoztatót a
felépülés lehetőségeiről.

-

Az augusztus 20-i felvonuláson részt is részt vettünk.

Szabadidős programok
2017-ban a szokásos szabadidős tevékenységet kiegészítette a strandolás is, a Balmazújvárosi
strandra sikerült eljutnunk egy tejes napos programmal, több fiatalkorú ellátottnak ez volt az
első józan strand élménye.

Ellátottak összetétele 2017-ban
2017. évben 25 főt látott el az intézmény, ebből 18 fő 2017-ben, 6 fő pedig 2016-ben, 1 fő
pedig 2015-ben adta be felvételi kérelmét. Átlagéletkoruk 34 év. A legfiatalabb 16 éves, míg a
legidősebb 57 éves volt. Az ellátottak szerhasználatát tekintve az alkohol, gyógyszer,
kábítószer (és dizájner drogok), valamint játékszenvedély volt jellemző.
Tárgyévben 25 fő szerepelt a várakozó listán, életkoruk 16 - 53 év között változott, elsődleges
szerhasználatként dizájner drogot alkoholt, gyógyszert, kábítószert, valamint, valamint három
fő játékfüggőséget jelölt meg.
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Intézményt elhagyók száma 17 fő
-

a rehabilitáció befejezése: 5 fő

-

a házirend súlyos megszegése miatt ellátást megszüntetve: 1 fő

-

az ellátott kérésére az ellátást megszüntetve: 11 fő

A 2017. évben az intézmény gondozási napjainak száma:
- 1437.szociális ellátásban,
- 1655 egészségügyi ellátásban .
A gondozási napok havi átlaga (az egészségügyi és szociális ellátásban) mindösszesen: 258
nap

Főbb statisztikai adatok:
2017. évben 25 fő vette igénybe a szolgáltatást.
2017. december 31-én 8 főt láttunk el.

Klienseink életkora:
-

36 év alatt 11 fő

-

36 - 42 év 4 fő

-

43 - 57 év 10 fő

Gazdasági aktivitásuk megoszlása %-ban:
-

Munkanélküli

100%

-

Rokkantnyugdíjas

0%

-

Munkaviszonnyal rendelkezik

0%

Családi állapot %-ban:
-

egyedül álló

56%

-

elvált

28% (7 fő)

-

nős

8%

(14 fő)

(2 fő)
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(25 fő)

-

özvegy

0%

-

élettársi viszony

8%

(2 fő)

Legmagasabb iskolai végzettségek arányának %-os megoszlása:

8 ált
szakmunkás
diploma

-

8 általános
48% (12 fő)
szakmunkás/érettségi 48% (12 fő)
diploma 4% (1 fő)

A családkonzultációs, családterápiás ülések, családi beszélgetések. A módszertan fejlesztése
a 2017. évben is folytatódott. A tavalyi évben 9 családdal dolgoztunk, a találkozások
alkalmainak száma 2 és 12 között változott. Néhány esetben a családkonzultációt/családi
beszélgetéseket az előgondozás időszakában kezdjük és az utógondozás időszakában is
folytatjuk a család kérésére.

Szakmai együttműködések
Az egészségügyi, szociális intézményekkel, a rendőrséggel, pártfogó-felügyelettel korábbi
években kialakult gyakorlat tovább fejlesztésével a 2017. évben is folytatódott a közös
munka. A Kenézy Gyula Kórház és Rendelő Intézet felnőtt- és gyermek pszichiátriai
osztályaival, az Egri Markhot Ferenc Kórház pszichiátriai osztályával, valamint Nyíregyházi
Jósa András Kórház addiktológiai osztályával rendszeresen tartjuk a kapcsolatot.
Ebben az évben összesen 10 hallgatót fogadtunk szakmai gyakorlatra, a Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Kar szociális munka, szociológia, szociálpolitika szakáról, illetve az
Egészségügyi Kar addiktológiai konzultáns képzéséről. A Debrecen Megyei Jogú Város
Gyermekvédelmi Intézménye Csapókerti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ családsegítő
munkatársai fiatalkorú ellátottjaink sikeres esetvitelében működtek közre.
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Munkatársaink
Minden munkatársunk a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.)SzCsM rendeletben meghatározott
szakképesítéssel rendelkezik. Az intézményvezető helyettese sikeresen befejezte a
Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiénés Családtudományi és
Családterápiás Mesterképzési szakot. Az intézmény szociális munkása elkezdte Debreceni
Egyetem Egészségügyi Kar Addiktológiai konzultáns 3 féléves képzését.
Új munkatárs nem került felvételre.
A munkatársak részére háromnapos csapatépítő képzést biztosított az Egyesület, melyre
októberben került sor.
Munkatársaink 2017. évben a következő képzéseken, konferenciákon vettek részt:
-

Debreceni KEF által szervezett konferenciák, műhelymunka beszélgetések ahol
intézménybemutatást tartottunk több 3 alkalommal, illetve a 2016. évben
megvalósított fiatalkorú dizájner droghasználók szenvedélybeteg rehabilitációs
intézménybe való bekerülésének protokolltanulmányát mutattuk be.

-

A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által szervezett képzések,

-

A KEF, a Nyíregyházi ifjúsági kerekasztal és a Debreceni Egyetem Egészségügyi
Kara által szervezet Ifjúságkonferencián Nyíregyházán az intézmény munkatársa
előadást tartott.

-

Támogatott Lakhatás szakmai műhely programjai az SZGyF, valamint EMMI
szervezésében 2017-ban 3 alkalommal valósult meg a 2017. évi jogszabály módosítás
megvalósítása érdekében.

-

Magyar Családterápiás Egyesület Vándorgyűlése az intézmény két munkatársa
előadást tartott.

-

EMMI által szervezett „Gyermek-és ifjúság addiktológia ellátás tapasztalatai és
fejlesztési lehetőségei” konferencián az intézményvezető előadást tartott.

-

A Magyar Addiktológiai társaság által szervezett konferencián, ahol az intézmény 3
munkatársa műhelymunka beszélgetést tartott.

Egyéb
Az EMMI egyedi támogatáskeretében 2016-ban megbízta az Egyesületet a tinédzser
addiktológiai ellátás monitorozásával. A monitoring tevékenység 2017-ben zajlott január és
február és március hónapokban. A monitoring tevékenység során egy-egy hetet töltött az a
rehabilitációs intézmény 3 munkatársa a pilot program keretében működő gyermek- és ifjúság
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addiktológiai ellátást nyújtó intézményekben (szatymazi Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági
Drogcentrum, MRE KIMM által fenntartott Fiatalkorúak Drogterápiás Otthona, Emberbarát
Alapítvány által fenntartott gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitációs részlege).
A monitoring tevékenység előkészítését az Emberi Erőforrások Minisztériuma
munkatársaival, az érintett rehabilitációs intézetek képviselőivel közösen végeztük. A
monitoring tapasztalatait összefoglaló tanulmányban mutattuk be, mely kitér az alábbiakra:
A gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitációs ellátás milyen szakmai paraméterek
mentén kerül megvalósításra a három monitorozott intézményben.
Az egyes helyszíneken a fenntartó az általa felvállalt speciális célcsoport szükségleteinek
megfelelően, milyen kiegészítő szolgáltatásokat vezetett be.
Az elő- és utógondozás jelenlegi helyzetét, illetve javaslatot tesz a rehabilitációs intézeti
szolgáltatásokhoz szervesen kapcsolódó elő- és utógondozási rendszerek kialakítására.
A szolgáltatás biztosításához szükséges szakmai létszámra, a szakemberek szükséges szakmai
kompetenciájára, valamint a további szakmai felkészítésekre vonatkozóan mutatja be a
jelenlegi helyzetet, illetve fogalmaz meg javaslatokat.
Az ellátottakkal készített interjúk alapján összegzi rehabilitációra jelentkezők közös
jellemzőit, kitér az önkéntesség kérdésére, illetve a rehabilitációval kapcsolatos javaslatukat is
közvetíti.
Az intézetek által kidolgozott, és rendszeresen, -a kötelező dokumentáción mellett-,
alkalmazott, speciális dokumentációt is bemutatja.
Az összegzést, a három intézet összehasonlítását táblázat formájában valósítottuk meg, mátrix
formájában áthatóbbak a közös jellemzők, a speciális megoldások. Számszerűsíthető adatokat
diagramban jelenítettük meg. A tanulmányt 2017. június végén készítettük el, a monitoring
tapasztalatairól előadást tartott a monitoring koordinátora a Kábítószerügyi Tárcaközi
Bizottság, Kábítószerügyi Tanács szeptember havi, valamint az EMMI által szervezett
„Gyermek-és ifjúság addiktológia ellátás tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei” konferencián.

Pályázat: KAB FF pályázatkeretében a „Kabtárban” című programunkat valósítottuk meg.
Sajnálatos módon a pályázott összeget nem kaptuk meg ezért az OKJ-s képzést le kellet
rövidítenünk 240 órára. A képzést 2017 januárjában kezdtük el és május 30-án zárult az OKJs vizsgával. A képzést 9 fő abszolválta, tett sikeres vizsgát, 3 fő intézmény munkatársai közül,
és 6 fő ellátott. Sajnálatos módon 2 fő ellátott a munka alkalmassági vizsgán kiesett a
képzésből, allergia miatt. A munkatársak képzését a program fenntarthatósága miatt
valósítottuk meg, hiszen így minden évben mi magunk is át tudjuk adni a méhészet gyakorlati
ismereteit az új ellátottaknak, és a méhcsaládokat szakszerűen tudjuk gondozni. A
pályázatnak köszönhetően az alapvető méhészeszközöket sikerült beszereznünk, illetve 3
méhcsaládot vásároltunk, amit június elejéig sikerült megduplázni. A pályázat segítségével a
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rehabilitációs intézmény területén kívántunk olyan foglalkoztatási formát bevezetni, ami
hosszútávon végezhető termelő tevékenységet jelent, lehetőséget ad az ellátottaknak egy új
szakma megtanulására, ami később, az intézményből való kikerülés után, akár vállalkozásban
is végezhető.

Az EFOP 2.2.3-17 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése című pályázat
sikeres elbírálást kapott 97,5 millió forint támogatást nyertünk egy HCCP rendszerű
főzőkonyha és a szükséges mellékhelységek kialakítására, valamint 10 fő befogadására
alkalmas külső férőhely létrehozására.
A pályázat keretében rehabilitációs intézményben jelenleg melegítő konyhaként üzemelő
konyhát és ennek mellékhelységeit kívánjuk átalakítani, és egy korszerű konyhát létrehozni.
A külső férőhely kialakítása a meglévő jelenleg raktárként szolgáló közel 100 éves épület
lebontását és egy új, építését (250nm) jelenti.
A külső férőhely kialakítása egyben szervezetfejlesztést is jelent. Mindamellett, hogy a
szükséges új szakmai program kialakítása, a már működő rehabilitációs intézet szakmai
programját is módosítani kell, a két ellátási forma összehangolása érdekében. A létrejövő új
ellátás kommunikálása, illetve a szakmai együttműködő partnerek kiemelten a támogatott
lakhatás munkatársainak, meglátásainak, esetleges kérésének a feltérképezésére, a későbbi
együttműködés kialakítására 3 műhelymunka rendezvényt és egy konferenciát tervezünk. A
külsőférőhely ellátás leendő dolgozói, a rehabilitációs intézmény jelenlegi munkatársai és a
támogatott lakhatás munkatársai számára 2 darab 3-3 napos belső képzéssel összekötött
csapatépítést (15 fő részére) tervezünk.

Az intézmény szakmai munkáját 2017 évben több alkalommal ellenőrizték:
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szociális és Gyámhivatala tartott törvényességi
ellenőrzés,
-

Az SzGyF munkatársa, módszertani ellenőrzést

-

Az ANTSZ járóbeteg ellátása

-

Az ANTSZ OTH 3 alkalommal ellenőrizte a személyi feltételeket és az egészségügyi
ellátás minimum feltételeit,

-

Az ANTSZ kórház higiénés ellenőrzést végzett

-

Az ANTSZ dietetikai ellenőrzést végzett

-

Az ANTSZ országos ellenőrzési programja keretében az egyedi kút megfelelőségét
vizsgálta

Valamennyi ellenőrzés pozitívan zárult. A szakmai-, valamint a módszertani ellenőrzés
javaslatait a napi tevékenységünkbe átvezettük.
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Az egészségügyi ellátás keretében az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltató Tér –ben való
jelentés tételére a szükséges hardver- és szoftverfejlesztéseket végrehajtottuk, a
munkatársakat felkészítettük.

Karácsony alkalmából az együttműködő intézmények munkatársai és a hozzátartozók,
valamint önkénteseink számára az ellátottak „Újjászületésünk” címen szervezett vendéglátást
és egy beszélgetést, melyben az intézményen belüli életüket mutatták be.
Június hónapban a Hajdúböszörményi szenvedélybeteg közösségi ellátás munkatársait és
ellátottjait hívtuk meg egy közös bográcsozásra, szabadidős programokra.

Terveink a 2018. évben

Ez évi terveink fókuszában rehabilitációs/habilitációs tevékenységünk szakmai színvonalának
további javítása mellett az intézmény férőhely bővítése áll alapvető célunk a megnyert a
EFOP 2.2.3-17 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése című pályázat
megvalósítása.
A szakmai tevékenységünk további javításának alapja az intézményben dolgozó szakemberek
képzése. Ennek érdekében munkatársaink egyéni továbbképzését tervezzük: mediációs
képzés, élménypedagógia, családterápiás képzés, resztoratív tevékenységek facilitálására
feljogosító képzések.
A munkatársak belső képzésének, a csapatépítésnek hagyományát is szeretnénk folytatni a
2017 évben, a hagyományos helyszínen, 3 napos intenzív formában.
Az együttműködő partnereinkkel való kapcsolataink tovább fejlesztése is hozzájárul az
ellátottak részére nyújtott rehabilitációs/habilitációs tevékenységünk javításához. Ennek
fontos eszköze az előgondozással kapcsolatos megbeszélések, valamint a kórházakban történő
rendszeres látogatások.
A terápiás munkavégzés keretében tovább szeretnénk szaporítani a méhcsaládokat, egy 10
családos álló méhészet kialakítását tervezzük. ehhez kapcsolódóan szeretnénk megvizsgálni
annak lehetőségét, hogy hogyan értékesíthetjük a megtermelt mézet.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a zöldségtermesztést szeretnénk folytatni
kiegészítve gyógynövények termesztésével (citromfű, menta, kamilla, levendula).
Gyümölcsfák ültetésének hagyományát is folytatjuk évi 2-3 facsemete telepítésével.
A fazekas tevékenységet is szeretnénk folytatni illetve az elkészült termékek számára piacot
keresünk.
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A családterápiás-, családkonzultációs üléseket, családi beszélgetéseket tervezzük az idei
évben is.
Változatlanul részt kívánunk venni a KEF prevenciós tevékenységében, a józanságnapi,
valamint a drogmentes világnap rendezvényein.
Az ellátottak számára szervezett a kerékpár túrákat folytatjuk, az ellátotti összetétel szerint
hosszabb vagy rövidebb túrákkal.
A terápiás munkavégzés kereteinek javítása érdekében szociális foglalkoztatás
engedélyeztetését tervezzük intézményünkben, várhatóan lesz erre lehetőségünk.
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Indulópont Támogatott Lakhatás Intézménye

A szenvedélybetegek részére kialakított Indulópont Támogatott Lakhatás Intézménye a Forrás
Lelki Segítők Egyesületének önálló szakmai szervezeti egysége. A támogatott lakhatás Csapó
u. 85 sz. alatti székhelye határozott időre, 2020. december 31-ig szóló működési engedéllyel
rendelkezik, a Széchenyi u. 93/B alatti lakhatási szolgáltatást nyújtó egységének működési
engedélye 2020. december 31-ig szól.
A gazdálkodás jogköre: nem önállóan gazdálkodó intézmény.
A szolgáltatás célja, feladata, kapacitása
Az Indulópont Támogatott Lakhatás szakmai programját a „Fordulópont” Szenvedélybetegek
Rehabilitációs Intézményében zajló szakmai munka alapján, az ellátottak, a rehabilitációs
programot befejezett emberek szükségleteinek figyelembe vételével alakítottuk ki.
Célunk olyan, az egyéni szükségletekre rugalmasan reagáló ellátás nyújtása professzionális és
természetes támogatói hálózat létrehozásával, mely a szerhasználó számára lehetőséget ad
arra, hogy az intenzív rehabilitációs folyamatot követően visszakapcsolódhasson a társadalmi
életbe, alkalmassá váljon az önálló életvitel kialakítására, fenntartására.

A támogatott lakhatásban 12 fő férfi ellátását biztosítjuk. Az Észak-alföldi régióból, Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok
megyébőlérkező
szenvedélybetegeket látjuk el.
A támogatott lakhatás mindkét szolgáltatási helyét úgy alakítottuk ki, hogy a lakhatás céljából
3-3 lakószobát rendeztünk be, mely szobákban két-két fő elhelyezésére van lehetőség. A
közösségi tartózkodás céljára egy-egy helység lett kialakítva „nappali, társalgó”
megnevezéssel. A nappali/társalgó a helyszíne a lakók közti, heti rendszerességgel megtartott
megbeszéléseknek, illetve ez a látogatók fogadására szolgáló helyiség is. A Csapó utcán a
lakás előszobájában helyeztük el az intézményi számítógépet, amit valamennyi lakó
használhat az általuk elkészített beosztás alapján.
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Az életvezetési, pszichés, mentális, szociális, foglalkoztatásokhoz kapcsolódó ellátások
igénybevételét az egyénre szabottan készülő szolgáltatási terv határozza meg.
Az intézményben elhelyezett ellátottak számára kötelező, hogy vagy szakmai
képzésben/átképzésben vegyenek részt, vagy munkaviszonyt alakítsanak ki az intézményi
elhelyezést követően legalább 2 hónapon belül. 2017. évben ez valamennyi ellátottnak
sikerült.
2017-ben a szakmai programot tovább fejlesztettük: elsősorban az ellátásba való bekerülés
előkészítésére fordítottunk kiemelt figyelmet. Teljes munkaidős kolléganő alkalmazásával
lehetőség nyílt közösségi programok szervezésére, valamint a társintézményekkel való
együttműködések továbbfejlesztésére.
Ellátottak összetétele 2017-ben
2017. december 31-én 8 főt látott el az intézmény, ebből 5 fő 2017-ben adta be felvételi
kérelmét.
Tárgy évben 6 fő szerepelt a várakozó listán. Egy ellátottunk adaptációs szabadságra távozott
az intézményből, amennyiben ez sikeres lesz, 2018-ban befejeződik a rehabilitációja.
Intézményt elhagyók száma: 2 fő
A 2017 évben az intézmény gondozási napjainak száma: 2.429
A gondozási napok havi átlaga: 202,4. nap
Az intézményben 2017-ben ellátásban részesült valamennyi szenvedélybeteg sikeresen
keresett és talált munkát.
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Az Intézményi jogviszony két fő esetén szűnt meg az elmúlt évben. Egy fő az ellátásból a
házirend súlyos megsértése miatt került ki, egy fő pedig saját döntése alapján hagyta el az
intézményt.

Főbb statisztikai adatok:
2017. évben havi átlagban 6,7 fő vette igénybe a szolgáltatást.
Ellátottaink átlag életkora 43,9év volt.
2017. december 31-én 8 főt láttunk el.
Munkatársak
A támogatott lakhatásban dolgozó esetfelelős, kísérő támogató munkatárs, intézményvezető
feladatkörét, munkaidejét úgy alakítottuk ki, hogy a szolgáltatási tervben meghatározott
feladatokhoz, az ellátottak napi életritmusához alkalmazkodjon. Így a munkaidő általában 17
óra után kezdődik, akár 20-21 óráig eltarthat, illetve a hétvégére tevődik át. A megnövekedett
ellátotti létszámra való tekintettel az esetfelelős munkakörbe új kolleganő került felvételre
2017 januárjában.

Egyéb
Az intézmény ellátottjai részt vettek közösségi tevékenységekben, prevencióban, jóvátételi
tevékenységben.
Az intézmény ellátottait a lakókörnyezetben élő családok, emberek elfogadták, a szomszédok
részéről pozitív visszajelzést kapunk. Ellátottaink több esetben segítették a szomszédjaikat, pl
beázás, költözés esetén, a csomagok cipelésében stb.
Az intézmény ellátottjai számára 12 alkalommal szerveztünk közösségi programot állatkert
látogatástól, advent-, karácsony időszakára való felkészülésen, szaunázáson, palacsintasütésen
át számos változatos program volt. Az programokon a részvétel önkéntes volt, és az ellátottak
szükségleteire épültek.
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Az intézményben szakmai és módszertani ellenőrzés történt. Mindkét ellenőrzés sikeresen
zárult, számottevő/komolyabb hiányosságokat nem állapított meg az ellenőrzést végző
hatóság.
2016. évben az Egyesület munkájához kapcsolódó tevékenységeink:
-

Karitatív Testület ülésein, munkájában való részvétel

-

Add Tovább házikóban adománygyűjtés (2016. 12. 14.)

-

Adományosztásban

való

részvétel

illetve

csomagok

elkészítésében

való

segítségnyújtás
-

Népkonyha kiosztó hely napi 100 adag meleg étel kiosztása 2017. évben
hétköznapokon 11.30-13.30 óráig a Forrás Közösségi Klubban ellátásainkban
résztvevő rászoruló ügyfeleink részére. 2017. évben kiosztott ételadag: összesen
25.000 adag.

-

Közösségi szolgálat teljesítése kapcsán 12 fő középiskolás vett részt önkéntesként az
egyesület munkájában
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A Forrás Lelki Segítők Egyesülete által fenntartott
intézmények közösségi rendezvényei, klubfoglalkozásai
2017. évben

-

Tavaszi szél vizet áraszt… immár 3. alkalommal került megrendezésre a „Tavaszi
szél vizet áraszt ….” elnevezésű lakótelepi rendezvényünk

-

„Józanság napja” - Hatodik alkalommal szerveztük meg a Debreceni Kábítószerügyi
Egyeztető

Fórummal

közösen

a

Józanság

napi

rendezvénysorozatot.

A

szenvedélybetegségektől érintettek, szakemberek, hozzátartozók és érdeklődők
bepillanthattak az öngyógyító csoportok életébe, munkájába.
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-

A Drogmentes Világnap - Június 08-án a Drogellenes világnaphoz kapcsolódva
debreceni középiskolások részére vetélkedőt szerveztünk a debreceni Víztoronyban. A
vetélkedőt Egyesületünk a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal közösen
rendeztük meg.

-

Nyírteleki közösségi nap: az ellátottjainkkal Nyírtelekre látogattunk ahol a közösségi
ellátásoknak szervezett sportnapon vettünk részt.
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-

Városi gyermeknapközi: 2017. július 28-n bekapcsolódtunk a gyermeknapközi egy
napjába, ahol színes programokkal szórakoztattuk a résztvevő gyerekeket

-

Virágkarnevál - Egyesületünk által fenntartott intézmények munkatársai és az
Egyesület tagjai immár 4. alkalommal vettek részt a „Tekerjünk együtt a
virágkarneválon” elnevezésű programon.
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-

Az iskolai egészségfejlesztés és prevenció új kihívásai címmel konferenciát
szerveztünk 120 fő részvételével a Szent József Általános Iskola, Gimnázium
Szakkollégium és Kollégiumban 2017. 08. 28-án.
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-

Nyírpazony 2017.09.15. – Lecsófőző verseny a Talentum Alapítvány szervezésében,

-

Együtt a holnapért - 2016. október. 07. Kerékpáros felvonuláson való részvétel

-

A Magyarok Kenyere Alapítvány 1500 kg lisztet adományozott Egyesületünknek.
A liszt-adomány december

hónapban

az

Egyesület

Mentálhigiénés Központ ügyfelei részére került kiosztásra.
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által

fenntartott

Forrás

Egyesületünk 2018. évre tervezett
szolgáltatásai, programjai

Tevékenységünkben a szolgáltatási nyilvántartásba bejegyzett ellátásaink nyújtása mellett
továbbra is központi szerepet szánunk a tócóskerti lakótelepen megvalósuló komplex
mentálhigiénés prevenciós munka és a lakosság számára nyújtott közösségfejlesztő
tevékenységeknek, melynek alapja a 2015. évben kidolgozott „ERŐ-FORRÁS. NEKED”
című komplex prevenciós lakótelepi programunk. Ennek keretében 2017. évben immár
hagyományőrző jelleggel valósítjuk meg közösségi programjainkat.
-

„Tavaszi szél vizet áraszt…” címmel immár 4. alkalommal megrendezésre kerülő a
húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó közösségi rendezvény.

-

a tavaszi és őszi szünetekben kreatív játszóházi foglalkozásokkal várjuk a
gyermekeket, a nyári szünetben gyermektábort, kreatív és szabadidős foglalkozásokat
szervezünk.

-

VII. Józanság Napja rendezvénysorozat: A szenvedélybetegségektől érintettek,
szakemberek, hozzátartozók és érdeklődők bepillanthattak az öngyógyító csoportok
életébe, munkájába.

-

Családi nap a lakótelepen - családi játékok, vetélkedők, sportversenyek, arcfestés,
aszfaltrajz, kézműves programok.

-

2018. évben is várjuk a közösségi szolgálatban részt venni kívánó diákokat.

-

1 hetes nyári napközi biztosítása az ellátásban résztvevő gyermekek számára kb 1416 fő

-

Népkonyha szolgáltatás kiosztó helyeként 2018. évben is meleg ételt kívánunk
osztani az arra rászoruló ügyfeleink részére.

Pályázati élet:
-

EFOP 2.2.3-17-2017-00031 számú SarokPONT című nyertes pályázatot valósítunk
meg,

Egyesületünk

fenntartásában

működő

Fordulópont

Szenvedélybetegek

Rehabilitációs Intézményében. A pályázat keretében a jelenleg 10 férőhelyes
rehabilitációs intézményünkben 20 fő ellátását tudjuk biztosítani.
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-

EFOP 1.3.7-17-2017-00230 számú Hátránykompenzáció és közösségfejlesztés a
társadalmi kohézió erősítése céljából című pályázatban konzorciumi partnerként
veszünk részt.

-

EFOP-1.8.8-17-2017-00001

„Legyen

más

a

szenvedélyed”

című

pályázati

programban a Debreceni Javítóintézet konzorciumvezető mellett konzorciumi
partnerként veszünk részt.
-

KAB-FF-17-A pályázatot és KAB-FF-17-B pályázatot valósítunk meg Debrecen
Tócóskerti lakótelepén.

A 2018. évben is részt veszünk a Karitatív testület és a KEF munkájában.
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Pénzügyi elszámolás
BÉR

15 416 733
Bérköltség (bruttó)

12 420 005

Járulékok

2 531 228

Munkábajárás költsége

465 500

Ingatlan

1 118 530
Közüzemi díjak (áram, fűtés, víz…)

854 563

karbantartás, javítás (ingatlan)

133 653

Bérlet (ingatlan)

86 314

Egyéb: tisztító-, takarítószer, üzemeltetés

44 000

Egyéb_beszerzés

547 112

Biztosítás (szakmai)

52 500

Egyéb beszerzések

494 612

Élelmiszer

96 923
Élelmiszer alapanyag (kenyér, víz, …)

44 123

Étkezési ktg (kész)

52 800

Kommunikáció

323 639

Posta

12 340

Telefon

311 299

Adminisztráció

123 800

Nyomtatványok

1 830

Üzemorvos, ügyvéd, tűzv.

92 500

Egyéb admin ktg

29 470

Egyéb eszköz üzemeltet

131 234

Bérleti díj (eszköz)

26 730

Javítás, karbantartás, fenntartás

75 500

Egyéb: üzemelési ktg

29 004

Humán erőforrás fejleszt

392 470

Előfizetés - Napilap

8 470

Oktatás, továbbképzés

384 000

Egyéb

533 881
Kiküldetés

27 540

kisértékű eszköz besz

220 051

Nyomda

286 290
Mindösszesen
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18 684 322

