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A projekt által kezelni kívánt probléma, a projekt célja és célcsoportja a projekt terv beadása óta 

változatlan. 

 

A program célja, 
hogy a Kék Pont Alapítvány közel húsz éve működő ferencvárosi drogambulanciáját és drogkonzultációs 
központját olyan felépülési központtá alakítsuk át, amely eszközeiben és szolgáltatásaiban az elmúlt évek dizájner-
drog robbanására ad érdemi, hatékony reakciókat. A brit modellt követő Felépülési Központ már nem pusztán egy 
szociális-egészségügyi centrum lesz, hanem egy kiegészítő terápiákat és közösségi szabadidő elfoglaltságokat 
kínáló intézmény is.   
 
Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk: 

Az elmúlt évek dizájner-drog robbanásának következményeképp megváltoztak a mindennapi szórakozás 
körülményei. Az átlagos fiatal szórakozás közben olyan anyagokkal kerülhet kapcsolatba, akár tudtán kívül is, 
amelyek használata sokszor nem kiszámítható következményekkel járhat. A dizájner-drog robbanás a hátrányos 
helyzetű fiatalokat érintette a legmélyebben: a szerhasználat esetükben korábbi életkorra tevődött és szélesebb 
körüket érinti. Bevonásuk a felépülési folyamatba ugyanakkor gyakran már a szerhasználók elérésénél megtorpan. 
A felépülés folyamatát a támogató közösség, illetve alternatív szórakozási és szabadidős lehetőségek hiánya 
jelentősen hátráltatja. 
 
A kedvezményezettek/célcsoport, akiket a projekttel el kívánunk érni: 

A projekt a ferencvárosi fiatalokat, fiatal felnőtteket (14-35 éves korosztály), közülük is a droghasználókat, 
illetve a velük foglalkozó szülőket, tanárokat, szociális szakembereket érinti, továbbá a veszélyeztetetteknek szóló 
megelőzésre irányul.  

 
Az összegyűjtött, 899.500Ft összegű támogatásból a következő időszakban elsősorban az alábbi 

tevékenységeket kívánjuk megvalósítani: 

 

A projektben tervezett tevékenységeink: 
A projekt a szerhasználó és a szerhasználattal veszélyeztetett fiatalok elérésére a kerületi 

rendezvényekhez, nagyobb partikhoz kapcsolódó szolgáltatásokat tervez működtetni. Ezek között az 
ártalomcsökkentés célt szolgáló Party Service programot, a felépülést motiváló és támogató, közvetlenül a 
bevonást szolgáló felépülési utak bemutatását, illetve a mértékletesség erényének népszerűsítését tervezi. A 
felépülési folyamat segítéséhez a Felépülési Központ olyan sport- és egészséges életmód klubokat (Recovery 
Cross Fitness, Urban Golf Club) tervez működtetni, amik alternatív időtöltési lehetőséget és problémamegoldási 
modellt kínálnak. Ezek a programok a kerületi közösségi tereken, szabadtéri helyszíneken, gyakran újrafelhasznált 
anyagokból készült eszközigénnyel valósulnak meg, ezáltal anyagi értelemben fenntarthatóak. A társadalmi 
fenntarthatóságot biztosítja, hogy a programok erősítik a helyi közösséget, lokális szociális hálót, ezáltal egy 
felépülést támogató közeget is létrehoznak. A programcsomagban szakemberképzés, szülői fórum is szerepel. A 
közösségi adománygyűjtéssel szerzett forrást a fenti tevékenységek részfinanszírozására fordítjuk, a 
kiegészítésre a KAB programban kiírt pályázatokon igyekszünk további támogatást szerezni. 



A korábban jelzett Recovery Roadshowk, partyk szervezését és az Örömpontok kialakítását további 
támogatások elérése esetén fogjuk megvalósítani. 
 
Az eredetileg tervezett tevékenységek közül részletesen a következőket valósítjuk meg: 

1. A Gát utcai telephely megfelelő működéséhez szükséges javítások elvégzése (mosdók szellőzése, kazán 
javítása) 

 
2. H52-ben és FMK-ban Urban Golf Klub szervezése, középiskolás korú diákok elérése (toborzás, reklám 

kerületi középiskolákban), prevenciós és felépülést támogató közösség kialakítása és működtetése, heti 
találkozási alkalmakkal (tavasztól őszig szabadtéri, télen FMK-ban zárt téri golf) 

 
3. Iskola szabadidős foglalkozás keretében 90 perces előadás, drogprevenciós céllal, 10 kerületi 

intézményben 
 

4. 1 db 32 órás akkreditált pedagógusképzés megvalósítása, a kerület iskolkáiban dolgozó pedagógusok 
számára térítésmentesen, amelynek célja a szerhasználati problémák korai felismerésével és 
kezelésével kapcsolatos kompetenciák növelése 

 
A megvalósítás Swimathon forrásból fedezett költségeit, és a tervezett ütemezést a csatolt excel tábla mutatja. 
 
Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt? 

A felépülés egy olyan folyamat, amely az életünk valamilyen alapvető megváltoztatására irányul, pl. arra, 
hogy felhagyjunk a problémás droghasználattal. A döntést követően minden nap tenni azért, hogy fejlesszük 
magunkat és közelebb kerüljünk ahhoz a személyhez, akivé válni szeretnénk. A felépülési folyamatnak  testi, lelki 
és szellemi dimenziói is vannak, amelyek együttes jelenlétében és erősítésében szükséges a változás. A felépülő 
polgár  döntéseiben és választásaiban szabad, dolgozik a saját kiteljesedésén, fejleszti készségeit és harmóniára 
törekszik az őt körülvevő világgal. Magára, mint aktív, befogadó közösség(ek) felelős és hasznos tagjára gondol. 
A szerhasználók elérését, felépülési folyamatba vonását az Alapítvány tevékenysége során folyamatosan 
monitorozzuk, a bevont kliensek létszámadatait és a kliens-visszajelző kérdőíveket tároljuk és értékeljük. A 
prevenciós tevékenységről az iskolai pedagógusok, diákok, illetve a szerhasználókkal foglalkozó kerületi szociális 
és egészségügyi szakemberek kérdőíves megkérdezésével gyűjtünk adatokat. E mellett az alapítvány teljes 
szolgáltatási körének hatásmérésére KAB forrásra adtunk be pályázatot. 
 

 

Budapest, 2016. szeptember 1. 
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