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I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010 júliusában 
határozatlan idejű ellátási szerződést kötött a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (ll 02 
Budapest, Liget u. 10., a továbbiakban: Alapítvány). Az Alapítvány addiktológiai ellátást biztosít 
a Kőbánya területén élő szenvedélybetegek és hozzátartozóik részére. Az Alapítvány a Nyírő 
Gyula Kórház OP AI TÁMASZ Gondozójában biztosítja az ellátást, amelyhez az Önkormányzat 
havonta 80 OOO Ft (évi 960 OOO Ft) működési támogatást biztosít. 

Az ellátási szerződés ll. pontja alapján az Alapítvány az intézmény működéséről évente egy 
alkalommal szakmai és számlákkal alátámasztott pénzügyi beszámolót készít a tárgyévet követő 
január 31-éig. 

Az Alapítvány elnöke, Gál Andrásné dr. Fórizs Éva az elszámolási határidőn túl, 2016. április 
13-án nyújtotta be a beszámolót. 

2015. évben az Alapítvány munkatársai összesen 4 7 kőbányai lakost láttak el. Az alábbi táblázat 
bemutatja az ellátást kiváltó okokat és a nemek arányát. 

l. táblázat 

Az ellátás okai Férfi Nő 

l. alkoholprobléma 17 3 
2. gyógyszer:fuggőség l 4 
3. többféle droghasználat 6 3 
4. cannabis miatti elterelés 4 o 
5. egyéb probléma vagy többesdiagnózis 4 5 
6. Összesen: 32 15 

Az Alapítvány a 2015. évben 
a) fuiakupunktúrás addiktológiai kezelést biztosított a kőbányai lakosok részére, 
b) heti rendszerességgel kreatív foglalkozásokat tartott, 
c) ünnepi műsorokat szervezett. 

Szakmai munkájuk elősegítette a szenvedélybetegek terápiában tartását és a józanságra való 
motiváció kialakítását. A rászoruló családok részére ingyenesen biztosították az ellátáshoz 
szükséges felszerelést és az alapanyagat 



A támogatás felhasználása az alábbiak szerint valósult meg: 

2. táblázat 
A támogatás felhasználásának célja Felhasznált összeg 

l. Kreatív anyagok vásárlása 838 380 Ft 
2. Akkupunktúra kellékei 93 450 Ft 
3. Karácsonyi dekoráció 33 660 Ft 
4. Összesen: 965 490 Ft __j 

Az Alapítvány a szerződésben kapott összegnél 5 490 Ft-tal többel számolt el, az elszámolás a 

szerződésben foglaltaknak megfelel. Az Alapítvány által benyújtott beszámolót az előterjesztés 

2. melléklete tartalmazza. A benyújtott számlák hitelesített másolatai a Humánszolgáltatási 

Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályon megtalálhatók. 

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31120 ll. 

(IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontjaalapján a Humánszolgáltatási 
Bizottság hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előte1jesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. április )~ " 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önlwrmányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

.. ./2016. (IV. 19.) határozata 
a Sokproblémás Családokért Alapítvány 2015. évi támogatásánal{ elszámolás~iról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

Humánszolgáltatási Bizottsága a Sokproblémás Családokért Alapítvány 2015. évi támogatásának 
elszámolását elfogadja. 
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A Sokproblémás Családol{ért Alapítvány 
beszámolója a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi Támogatásáról 

Szakmai beszámoló 

2015-ben az alapítványunk munkatársai által 47 (32 férfi, 15 nő) Kőbányai lakost láttunk eL 
Közülük alkoholproblémája volt 20 főnek (17 férfi, 3 nő), ebből 5 fő (l férfi, 4 nő) 
gyógyszerfúggő volt 
Politoxikomán, aki többféle drogot használ 9 fő (6 férfi, 3 nő). 
Csak THC miatt került elterelésre 4 férfi. 
Az egyéb kategóriában 9 főt láttunk el ebből 4 többes diagnózisú férfibeteget és 5 olyan nő 
beteget soroltunk akinek szenvedélybeteg hozzátartozója vagy ő maga többes diagnózisú. 

A 2015-ös évben a Kőbányai lakosok részére sikerült ismét számos programot megvalósítani, ami 
a Nyírő Gyula Kórház-OPAl TÁMASZ Gondozóban és a Józan Babák Klubjában elősegítette a 
szenvedélybetegek terápiában tartását és a józanságra való motiváció kialakítását 
Ennek keretén belül heti rendszerességgel kreatív foglalkozásokat tatiottunk, a rászoruló 
családokat azzal is támogattuk, hogy részükre ingyenesen biztosítottuk a szükséges felszerelést és 
alapanyago kat. 
Naponta ingyenes fülakupunktúrás addiktológiai kezelést biztosítottunk részükre nyitvatartási 
időben a TÁMASZ Gondozó ban. 
A közösségi összetartása érdekében évek óta rendszeresen szervezünk karácsonyi ünnepi 
műsorokat, melynek során szerényajándékokat adunk az év során munkánkat önkéntesként 
segítőknek és gyermekeiknek. 

Pénzügyi beszámoló 
a Kőbányai Önkormányzattól kapott rendszeres havi 80000 Ft-os, azaz 96000 Ft (12x80000 Ft) 
támogatás felhasználásáról: .··.. .·.· . ; i/ ... 

Kreatív: 
Akkupunktúra: 
Karácsonyi dekoráció: 
Összesen: 

838380 Ft 
93450Ft 
33660Ft 

965490 Ft 
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A számlák fénymásolatát és a pénztárbizonylatok másolatát ellenjegyezve csatolt\,lk, .. 
A támogatási összeget meghaladó részt saját forrásból fedeztük · · 
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Dr. Gál Andrásné Fórizs Éva 

Sokproblémás Családokért 
AlapítványKuratóriumi Elnöke 


