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Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
1102 Budapest Endre u. 10. 

Tárgy: a Sokproblémás Családokért 
Alapítvány támogatása 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Gál Andrásné Dr. Fórizs Éva a Sokproblémás Családokért Alapítvány 
képviselője támogatási kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, melyben kéri az 
1997. szeptember 27-én kelt szerződésükben szereplő támogatási összeg 
emelését. 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 537/1997.(IX. 16.) számú 
határozatával a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratát módosította 
addiktológiai konzultánsi tevékenységgel, mely tevékenységet ettől az 
időponttól a Sokproblémás Családokért Alapítvány látja el, havi 50.000 Ft 
ellenében. A támogatást a Kőbányai Önkormányzat az Egészségügyi Szolgálat 
költségvetésében biztosította minden évben. 

Az Alapítvány munkája az elmúlt években jelentősen kibővült, a kerület 
leghátrányosabb helyzetű családjaival foglalkoznak. Tevékenységük sokrétű, 
aktívan részt vesznek még a kerületi KEF munkájában, dohányzás leszoktató 
programokat indítanak, szorosan együtt működnek az egészségügyi és szociális 
intézményekkel. 

Terveik között szerepel egy addiktológiai műhely létrehozása és működtetése, 
serdülő kori tanácsadások megszervezése, családterápiával kiegészítve. 
Tapasztalataink és sajnos a statisztikák alapján napjainkban egyre nagyobb 
szükség van az ilyen irányú tevékenységre, mely alapján a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat javasolja a támogatás emelését. 

i ) , " ' " , * s '< *- *•■>■ kerület' Kőbán %-y 
ntí ' <'-" :v»<;-festület ülés-: 

Budapest. .„„„...„..... . 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét a testületi ülésen ismerteti. 



H a t á r o z a t i j a v a s l a t : 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Sokproblémás Családokért Alapítvány kérelmét támogatja és költségvetésében 
további fakjxj Ft-os támogatást biztosít a Képviselő-testület működési 
célú általános tartalék kerete terhére. 

Határidő : 2010. április 30. 
Felelős : Verbai Lajos polgármester 
Előkészítő: Dr. Molnár Andor eü.szolg.vezető 
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Együttműködési Megállapodás ;:' y s ,'.;frH' 

amely létrejön a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (1102 Budapest, 
IsniJíc u. 10.) és a Sokproblémás Családokért Alapítvány - továbbiakban 
Alíipílvány ••■ (1102 Budapest, Liget ti. 10. adósz: í 8079179-1-42) ho^öjt az 
aláhbiak szerint: 

l . /a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat az 537/1997.(IX. 16.)sz. Budapest' 
Kőbánya -önkormányzati határozat alapjáfí Alapító Okiratát mód alította 
adiliktológiai konzultánsi tevékenységgel, mely tevékenységi:! a 
SÍ*problémás Családokért Alapítvány lát el, 

?../; Az Alapítvány a Kőbányai lakosság addik.tolog.iai ellátásé' során 
együttműködik az Egészségügyi Szolgálattal, a Nevelési Tanácsadóval,.a 
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal valamint a Védőnői 
Szolgálattal. 

37 Fenti addiktológiai konzultánsi tevékenységbe?, az Alnpltvátiy 1 fó> 
megfelelően szakképzett addiktológus tevékenységét biztosítja teli 10 
ótjíban, aki mobil konziliáriusi tevékenységet folytat az alapellátás rfe^éré. 

47 Az Alapítvány a kerületi prevenciós munka érdekében Okidártt és 
képzéseket szervez az egészségiig)'i, szociális és nevelési-oktatási, 
térületeken dolgozók részére, esetmegbeszélést és szupervíziót bizlosítva: 
számukra. 

5.7 Az, Alapítvány rendszeresen részt vesz a nevelési-oktatási intézmények, 
háziorvosok, védőnők jelzései alapján kiemelt veszélyeztettek, gontóásba 
vételében, részükre kreatív foglalkozások, szociális készség..tíéiiingek 
megszervezését, megtartását biztosítja. 

f\.l Az Alapítvány részt vesz a sokproblémás, hátrányos helyzetű fönjádak 
gondozásában, kezelésében, kiemelten az alkohol- és drogpréVenció. 
területén. 

ÍJ Az Alapítvány rendszercsen szervez kulturális és szabadidős 
i'iograniokat a szenvedélybetegek és gyermekeik részérc. 

http://addik.tolog.iai
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8./ Az Alapítvány segítséget nyújt a hajléktalan f^envedélyholegek: 
ellátásában és gondozásában, sz.e. a hajléktalan s/ál lón is csopon •, 
foglalkozások tartásával. 

9,/ Az Alapítvány fenti tevékenységéért havi 50.000 Ft, azaz ötvenftVj&V 
forint díjazásban részesül, melyet a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Í? 
nevére SKÓIÓ számla ellenében havonta fet. 

10,/ Felek a Megállapodást 1997.október 01,-tői határozatlan időre kötik 
azzal, hogy a megállapodást bármely Fél 3 hónapos felmondási idővel 
bármikor Írásban felmondhatja. 

Budapest, 1997. szeptember 29, 

ör. Molnár Andor 
fv). K o r e a i Bgpszsegügyl Szolgálat 
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Gál Andrásné Dr. Fórizs Kva 
Sokproblémás Csalódokért 

Alapítvány 
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2010. január 14. 10:29 
Kőbányai alapítványi támogatáskérés.doc 
Sokproblémás Családokért Alapítvány kérelme 

Tisztelt Polgármester Úr és dr Molnár Andor Főorvos Eü. szolgálat 
vezető részére! 

Szóbeli megbeszélésünk értelmében küldöm az Alapítványunk támogatási kérelmét, 
Képviselőtestületi megtárgyalásra. 

Köszönettel: 

Gál Andrásné dr Fórizs Éva 

Bp. 2010. 01. 14. 

Verbai Lajos Polgármester Úr! 
Dr. Molnár Andor Eü. Szolgálatvezető Főorvos! 
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Iktatószám: 

Elöszám: 

2010 JAN ? 0. 

db Előadó: 
1Sm* J/a*.*-

Alulírott a Sokproblémás Családokért Alapítvány képviselője, azzal a 
kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az 1997. szeptember 29.-ei szerződés 
alapján Önkormányzat részére végzett tevékenységünket magasabb 
összeggel támogassák az idei évtől. 

Indoklás: 
Alapítványunk 1995. decembere óta működik az akkori OAI Addiktológiai 
Gondozóban (TÁMASZ ) a Liget u. 10.-ben. Jelenleg OORI Addiktológiai 
Gondozó épületében ugyanott. 
Tevékenységünkkel a kerület leghátrányosabb helyzetű sokproblémás 
családjaival foglalkozunk, részükre kreatív-, művészeti-, play back 
szinház, kognitív- és családterápiás segítséget nyújtunk szoros 
együttműködésben az egészségügyi- és szociális intézményekkel. 
A Kőbányai KEF megújulásában aktívan részt veszünk és személyemben vállaltam a 
Kerületi Ellátási Munkacsoport vezetését és az új helyi drogstratégia 
kidolgozását és megvalósítását. 

Eddigi tevékenységünket az alábbi vállalásokkal bővítjük: 
1. Kőbányai addiktológiai műhely létrehozása és működtetése a 
kerületben dolgozó addiktológiai szakemberek bevonásával ( 
addiktológiai konzultáns, szociális munkás, önkéntes segítő) 
2. Dohányzásról leszoktató program a kerület dolgozói és családtagjaik részére. 
* Az önkormányzati rendelet értelmében a hivatalos helységekben és 
azok 50 méteres körzetében tilos a dohányzás. A dohányzásról leszokni 
akaró munkatársaknak az alábbi kedvezményes feltételekkel ajánlunk 
leszoktató programot: 

2010.01.19. 
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' Fülakupunktúrás addiktológia és kognitív- és viselkedésterápiás 
csoport. 1 000 Ft /fő / alkalom 
* Egyéni foglalkozás esetén 2 000 Ft/ fő /alkalom 
A szociálisan rászorulók részére ingyenesen (érvényes TAJ kártyával) 

3. Serdülő addiktológiai tanácsadás megszervezése, támogatás esetén 
péntek délutánonként családterápiával kiegészítve a sokproblémás 
kőbányai családok részére. 
Hosszú távon Kőbányai Serdülő Addiktológia- és Családterápiás Műhely 
kialakítása a célunk az OORI-val és a Kőbányai KEF-fel együttműködve. 

4. Addiktológiai tárgyú képzések és esetmegbeszélők tartása a 
kerületben dolgozó önkormányzati-, egészségügyi-, és szociális 
munkatársak részére. Ehhez kapcsolódó szóróanyagok és tájékoztatató 
kiadványok, jegyzetek készítése. 

5. Részvétel az önkormányzat által támogatott KEF-, TÁMOP- és egyéb 
pályázatok előkészítésében és megvalósításában. 

Bp. 2010-01-14. 

Tisztelettel: Gál Andrásné Dr. Fórizs Éva 

2010.01.19. 


