A XV. KERÜLETI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM
SZERVEZETEINEK INGYENESEN IGÉNYBE VEHETŐ
SZOLGÁLTATÁSAI, PROGRAMJAI

A XV. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum vezetősége

Németh Angéla – KEF elnök
Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat alpolgármestere
Elérhetőségek:
06 1 305 3201
nemeth.angela@bpxv.hu

Gráczer Irma – KEF társelnök
Egyesített Szociális Intézmény igazgatója
Elérhetőségek:
06 1 307 6263
igazgato@eszixv.hu

Varga Mónika – KEF szakmai vezető
Drogprevenciós Alapítvány koordinátora
Drogoplex Ambulancia
Elérhetőségek:
06 1 306 2584
info@dpa.hu

Kormos Adrienn – KEF koordinátor, ifjúsági szakértő
Bp. Főváros XV. Kerület Polgármesteri Hivatala
Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály
Elérhetőségek:
06 1 305 3185
06 70 328 4246
kormos.adrienn@bpxv.hu

DROGOPLEX AMBULANCIA ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS GONDOZÓ
Budapest XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye

Az ambulancia szolgáltatásai:
Állapotfelmérés: az egészségügyi, pszichés állapot, egzisztenciális helyzet, a
családi-társas kapcsolatok, és a szerhasználati szokások feltérképezése az
esetleges problémák feltárása.
Egyéni konzultáció: egyéni kezelési tervet dolgozunk ki.
Közreműködés kórházi kezelésbe és rehabilitációs programba való bekerüléshez.
Hozzátartozói, családi konzultáció (mit tehet a szülő, hozzátartozó, hogyan érhetünk el
pozitív változást), családi szerepek, működési módok és zavarok feltérképezése, tudato
sítása, korrekciója. A hibás kommunikációs megoldások felismerése és rendezése.
Pszichiátriai segítségnyújtás, gyógyszeres kezelés (diagnózis felállítása, terápia tervezé
se, Metadon programba történő felvétel). Pszichológiai segítségnyújtás: pszichodiag
nosztika, pszichológiai konzultáció.
Információnyújtás: a kábítószerek hatásairól, a szerhasználat kockázatairól, az ártalom
csökkentés lehetőségeiről, szociális és egészségügyi ellátásokról, kezelési lehetőségek
ről a rehabilitáció, reszocializáció lehetőségeiről.
Segítségnyújtás munkakeresésben, szociális ügyintézésben.
Elterelés: ambulanciánkon megelőző-felvilágosító szolgáltatásban, kábítószer-függősé
get gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban való részvételre
van lehetőség.
Drogprevenciós és egészségfejlesztő foglalkozások, szexualitás, szexuális úton terjedő
betegségek, ön- és társismeret (tanórai –és tanórán kívüli programok, rendezvényeken
való részvétel előadások), interaktív foglalkozások tartása
Segítségnyújtás pedagógusok, szociális és más segítő szakemberek számára.
A szolgáltatások igénybevételéhez TAJ kártya szükséges

Elérhetőségek
Cím:
Telefon:
Email:
Vezető:
Nyitva:
Facebook:

1152 Budapest, Arany János u. 73.
06-1-306-25-84, 06-20-9394-331
drogoplexamb@gmail.com
Varga Mónika
Hétfő-péntek 08 -16
facebook.com/drogprevencios.alapitvany/

Webhely: www.dpa.hu
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FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY által
a XV. kerületben nyújtott szolgáltatások
A Félúton Alapítvány a Budapest XV. kerületében négy szociális ellátást biztosít szenvedélybetegek és hozzátartozóik részére: nappali, átmeneti és alacsonyküszöbű szolgáltatást, továbbá elterelést. A szolgáltatásokat a Félút Centrum (Szenvedélybetegek
Integrált Intézménye) és az ”Orczy” Szenvedélybetegek Nappali Klubja nyújtja.
Célcsoportjaink a kerületben élő/tartózkodó (rejtőzködő) szenvedélybetegek és hozzátartozóik.
Célcsoport ismérvei a következők:
30-50 éves alkohol, gyógyszerfüggő és drogfogyasztó fiatalok és felnőttek
Kettős diagnózisú kliensek
Munkanélküliek, álláskeresők
Hosszú ideig táppénzen lévő vagy leszázalékolás alatt állók
Nők speciális helyzete (családanyák, elváltak, nincs munkatapasztalat, élethelyzet krízis)
Azok a fiatalok, 16-30 év körüliek, akik kilátástalannak érzik életüket (szülőkkel
együtt élő, képzetlen, munkanélküli, stb.).
Ellátásunk térítésmentes az átmeneti ellátást
kivételével, - a szolgáltatások önkéntes alapon
vehetők igénybe.

Vezető: Kovács Csaba

Elérhetőségek
1. Félút Centrum

2. Orczy Klub

Cím:
Telefon:
E-mail:
Nyitva:

Cím:
Telefon:
E-mail:
Nyitva:

1172 Budapest, Liget sor 26.
06-1-258-6878
addigtologia@feluton.hu
0-24 órában

Webhely: www.feluton.hu

3

1089 Budapest, Orczy út 27.
06-1-785-7616
orczyklub@gmail.com
Hétfő: 11 – 18;
Kedd: 11 – 17;
Szerda: 12 – 20;
Csütörtök: 9 – 17;
Péntek: 8 – 14.

XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye

ADDIKTOLÓGAI GONDOZÓ
A XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye Addiktológiai Gondozójának fő feladata a
szenvedélybetegek ellátása.
Elsősorban alkoholbetegséggel és gyógyszerfüggőséggel foglalkozunk, de természetesen kezeljük az
ezek mögött megbúvó pszichés betegségeket
(pánikbetegséget, depressziót stb.), valamint az
anyag nélküli függőségeket is (játékszenvedély).
Kompetenciánkba tartozik a szenvedélybetegséggel szövődő pszichés betegek ellátása,
illetve bármilyen pszichiátriai betegség mögött megbúvó függőség ellátása.
A betegeket 14 éves kortól fogadjuk előjegyzés alapján, beutaló nélkül is. Az előjegyzés
rendelési időben, telefonon történik. Személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya
szükséges az ellátáshoz.
Az első beszélgetés és a szükséges vizsgálatok után
döntünk a kezelésről. Súlyos függőségek esetén először
kórházi kezelést javaslunk, utána következhet az ambuláns utókezelés.
A kezelés az esetleg szükséges gyógyszeres terápia
mellett pszichoterápiát is magába foglalhat, hiszen a
gyógyuláshoz a szermentesség elérése, a testi állapot
rendeződése mellett a pszichés tünetek kezelése, az
életvitel rendezése, a kapcsolatok helyreállítása stb. is szükséges. A panaszok rendeződése után feladatunk a gondozás, mert a szenvedélybetegségeknél ennek hiányában
gyakori a visszaesés, sokszor már igen rövid idő után.mellett a pszichés tünetek kezelése,
az életvitel rendezése, a kapcsolatok helyreállítása stb. is szükséges.
A panaszok rendeződése után feladatunk a gondozás, mert a szenvedélybetegségeknél
ennek hiányában gyakori a visszaesés, sokszor már igen rövid idő után.

Elérhetőségek
Cím:
Telefon:
Rendelés:

1158 Budapest Őrjárat utca 1-5.
06-1-506-0205 - Kérjük, erről telefonon előre érdeklődjön.
Hétfő 14-20
Kedd 8-20
Szerda 8-14
Csütörtök 8-14

Webhely: www.xv-euint.hu/xvweb2/index.php/jarobeteg-szakellatas/addiktologia
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CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Elsődleges feladatuk segítséget nyújtani az önként segítséget kérő, vagy más által jelzett
gondokkal küszködő egyedülálló személyeknek, gyermektelen pároknak, ill. gyerekes
családoknak gondjaik megoldásában. Ennek legfontosabb elemei: az egyéni esetkezelés, a tanácsadás, a csoportokkal végzett szociális segítő munka valamint a prevenció.

A család- és gyermekjóléti központ által nyújtott szolgáltatások köre:
szociális, életvezetési, gyermeknevelési és mentálhigiénés tanácsadások,
anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítése,
a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetett
ségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek
megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatások és programok.
A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.
Vezető: Százné Orosz Krisztina

Elérhetőségek
Cím:
Telefon:
E-mail:
Nyitva:

1157 Budapest, Zsókavár u. 24-26.
06-1-414-0878, 06-1-414-0879, 06-1-414-0880
ucssz@eszixv.hu
Hétfő15-19
Kedd 9-17
Szerda 10-19
Csütörtök 9-17
Péntek 9-16

Webhely: www.csaladsegito.eszixv.hu
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MUNKANÉLKÜLI FIATALOK TANÁCSADÓ IRODÁJA
(MUFTI)

A MUFTI az ESZI Család– és Gyermekjóléti Központ
részeként működik.
Az iroda legfontosabb szolgáltatása az információs
szolgálat és a tanácsadás. 14 - 30 éves korú hátrányos helyzetű munkanélküli fiataloknak segít a
munkavállalással és továbbtanulással kapcsolatos
kérdéseik megoldásában.
Szolgáltatásaik:
Álláskeresés segítése, állásközvetítés (információnyújtás álláslehetőségekről,
képzésekről);
Ifjúsági álláskereső klub (segítségnyújtás önéletrajz és kísérőlevél megírásához,
felkészítés állásinterjúra, telefonálási, internet és számítógép használati lehetőség);
Pályaválasztási-, diákmunka-, és állásbörze szervezése;
Pszichológiai és pályaorientációs tanácsadás;
Elhelyezkedési esélynövelő képzések szervezése;
Ifjúsági álláskereső tréning;
Érettségire, pótvizsgára előkészítő tanfolyam;
Alapfokú számítástechnikai tanfolyam;
Középiskolai prevenciós munka;
Konferenciák, szakmai fórumok szervezése;
Klubok.
Szakmai felelős: Geist Gábor

Elérhetőségek
Cím:
Telefon:
E-mail:
Facebook:
Nyitva:

1157 Budapest, Zsókavár utca 24-26.
06-1-418-2025, 06-1-418-3349
mufti@eszixv.hu
MUNKANÉLKÜLI FIATALOK TANÁCSADÓ IRODÁJA
Hétfő 15-19
Kedd 09-17
Szerda 10-19
Csütörtök 09-17
Péntek 09-16

Webhely:
http://csaladsegito.eszixv.hu/cikk/22/munkanelkuli-fiatalok-tanacsado-irodaja--mufti--
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BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság

A BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság általános feladati
közt egyik legfontosabb feladata a kábítószer fogyasztás és
terjesztés elleni hatósági fellépés.
Ennek egyik legfontosabb eleme a kábítószerhez kapcsolódó bűncselekmények kapcsán végzett bűnügyi nyomozások elvégzése, a Rendőrség által megtalált illegális szerek
lefoglalása.

Tudni kell, hogy nem csak a kábítószer terjesztése forgalmazása, kereskedeleme, hanem
annak fogyasztása is bűncselekmény, ezért a fogyasztónak is számolnia kell a jogi következményekkel. A jelenlegi büntetőjogi szabályok azonban elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a kábítószer fogyasztással érintettek lehetőleg ne váljanak függővé.
A Rendőrkapitányság nagy hangsúlyt fektet a kábítószerhez kapcsolódó bűncselekmények megelőzésére. Célünk az, hogy senki ne váljon a szerek rabjává. Éppen ezért állandó kapcsolatban állunk azon hatóságokkal és civil szerevezetekkel, akik a kábítószer
fogyasztás és terjesztés elleni fellépésben érintettek.
A Rendőrkapitányság fokozottan figyelemmel kíséri a fiatalokhoz kapcsolódó felvilágosító tevékenységet, az iskolákkal együttműködve az információk minél szélesebb körű
terjesztését. Az iskolai felvilágosító tevékenység keretében speciális pervenciós képzéseket nyújt (D.A.D.A, Ellenszer, Iskola Rendőre program).
Vezető: dr. Balogh Róbert r.alezredes

Elérhetőségek
Cím:
Telefon:
E-mail:

1152 Budapest XV., Széchenyi tér 5.
06-1-231-3450
15rk@budapest.police.hu

Webhely: www.police.hu
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KOMA BÁZIS

Célunk, hogy megtartva az eredményes közösségi színházi munkát,
a fiatalok számára olyan szolgáltatás- és tevékenységrendszert
kínáljunk, mely lehetőséget ad számukra élethelyzetükön változtatni. Ezt, különösen akkor, ha droghasználat szempontjából veszélyeztetettek, nem tudják segítség nélkül megtenni.
Ezért a KOMA új feladata megvalósítani egy személyközpontú közösség fejlesztési és
támogatási modellt, mely képessé teszi az elhanyagolt fiatalokat a változásra, fejlődésre,
önérvényesítésre. Szándékunk, hogy a KOMA Bázis a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett,
elhanyagolt fiatalok otthona legyen, ahol biztonságra, bátorításra, támogatásra találnak,
és változni, változtatni tudnak.
Ennek érdekében kezdtük meg a KOMAnoda nevű, tanoda típusú szolgáltatásunk
működtetését, melynek keretében:
segítő kapcsolatokat alakítunk ki a fiatalokkal mentorálási rendszer bevezetésével;
egyéni fejlődési tervet dolgozunk ki a mentorált fiatalok számára;
minden napon kínálunk valamilyen konkrét foglalkozást;
napi tanulószoba rendszert vezetünk be a tanulási hátrányok csökkentése érdekében.
Foglalkozásainkkal, többek között a minden kedden megtartott Csoporttal, ami az
önismeretet hivatott támogatni, a KOMalab elnevezésű színjátszó csoporttal, ahol
elsősorban a kommunikáció és önkifejezés áll a középpontban, a Csináld magad nevű
programunkkal, ahol saját és a Bázis részére készíthetnek használati tárgyakat, és a
Gyúrda elnevezésű konditermünkkel, ahol felügyelet mellett edzhetnek, elősegítjük,
hogy a fiatalok droghasználat helyett élvezetes tevékenységeket, barátokat és egymással törődő közösséget találjanak.
Kapcsolattartó: Anka Kristóf

Elérhetőségek
Cím:
Telefon:
E-mail:
Nyitva:

1158 Budapest, Molnár Viktor utca 21/a.
06-30-268-7432
kristof@komabazis.org
Hétfőtől péntekig 15-21
Szombaton 14-22

Webhely: http://www.komabazis.org/
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XV. kerületi
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT
Az XV. kerületi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat Budapest
Főváros XV. Kerület Önkormányzatának köszönhetően több éves
hagyománnyal rendelkezik.
A GYIÖK támogatja az iskolai diákközösségeket, könnyebben
elérve a fiatalokat. Az ifjúság szívesebben fogadja a saját korosztálya által támogatott programokat, prevenciókat.
A GYIÖK sokat segített a gyermekek és a fiatalok közéleti nevelésének fejlesztésében, a helyi közösség kialakításában. A programok sikere elsősorban a fiatalokat aktív közösségi együttlétének
köszönhető.
A fiataloknak nem kizárólag arra van szükségük, hogy mások képviseljék érdekeiket,
vagy, hogy mások oldják meg helyettük a problémáikat, sokkal inkább arra, hogy eszközöket kapjanak erre, hogy önszerveződési lehetőségek birtokába jussanak, és ezzel élni is
tudjanak.
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat képviseli a kerületi ifjúságot, valamint prevenciós
programokat szervez a kerületben (szabadidős rendezvényeket, vetélkedőt), továbbá a
kerület fiataljainak szakmai képzéseket és táborokat szervez, csapatot épít. A szervezet
kapcsolatot épít a többi települési ifjúsági önkormányzattal, illetve a Gyermek-, és Ifjúsági
Önkormányzatok Társaságával és a testvérvárosi ifjúsági szervezetekkel.
Továbbá kapcsolatot tart a helyi oktatási intézményekkel, a Polgármesteri Kabinettel, a
Köznevelési, Közművelődési és Sport Osztállyal, valamint egyéb ifjúságot segítő szervezetekkel.
A GYIÖK tagjai önkéntes jelentkezés alapján, belépési nyilatkozat kitöltésével válnak
tagokká. GYIÖK tag lehet: XV. kerületi lakos, vagy kerületi oktatási intézményben jogviszonnyal rendelkező fiatal, 12 évestől a középiskola elvégzését követő egy évig.
A GYIÖK által szervezett programok ingyenesek.

Elérhetőségek
Cím:
Telefon:
Facebook:
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1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
06-1-305-31-85
XVGYIÖK

XV. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Cím: 1153 Budapest, Bocskai út 1-3.
Telefonszám: 06 1 305-3185
E-mail cím: kef@bpxv.hu

Képek a KEF életéből:
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Kiadja:
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata

A kiadvány létrejöttét az Emberi Erőforrások Minisztériuma
és Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata támogatta.
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