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A RÉV Szolgálat 2014-ben is fenntartotta az eddigi szociális alapellátási formákat, az 

alábbiak szerint: 

• szenvedélybetegek nappali ellátása, 

• szenvedélybetegek közösségi ellátása, 

• szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, 

• megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés). 

 A RÉV alapellátási feladatai mellett drogmegelőzésben, kábítószer-prevenciós 

egyeztetések, szakmai fórumok, kerekasztalok szervezésében, valamint a Városi 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum vezetésében vállalt feladatokat.  

2014-ben 12 főállású kolléga, és 4 fő külső szakértő (szupervizor, pszichiáter és 

addiktológus) vett részt a szenvedélybeteg ellátásban. 

 

I.  FORGALMI ADATOK (Egyéni kliensforgalom) 

 

A szociális ambuláns ellátási egységeink, az egymásra épülő szolgáltatásokkal, komplex 

ellátást biztosítanak a szerhasználó személy állapotának és szükségleteinek megfelelően. Az 

alacsonyküszöbű szolgálat a leállásra motiválatlan, aktív szerhasználók ártalomcsökkentését, 

míg a nappali ellátás a motivált, a kontempláció (elszánás) szakaszában lévő szerhasználók 

rehabilitációját készíti elő. A közösségi ellátás elsősorban a krónikus szenvedélybetegek 

ellátásban való megtartását, a leállásra való ösztönzést célozza. A megelőző-felvilágosító 

szolgáltatást (elterelést) a kábítószerrel való visszaélés bűncselekménye kapcsán rendőrségi, 

ügyészségi, vagy bírósági tanúsítvány/határozat alapján végezzük. 

 

Szenvedélybetegek nappali ellátása keretében, 2014. évben 2278 esetben történt egyéni 

segítségnyújtás. A nappali ellátásban összesen 138 fővel volt kapcsolatunk az év során, ebből 

az új klienseink száma 70 fő. 

Szenvedélybetegek közösségi ellátása keretében, 2014-ben munkatársaink 99 fő gondozását 

végezték. A kliensekkel, 1790 alkalommal kerültünk kapcsolatba. Az ellátásba bevont új 

kliensek száma 2014-ben 28 fő volt. 

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása keretében: a partiszervíz, megkereső 

programban 41 alkalommal 543 fővel találkoztak munkatársaink, a Drop-in szoláltatást 30 fő 

vette igénybe, 363 alkalommal, tűcsere szolgáltatásunkat 5 fő 31 alkalommal vett igénybe. 



RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
Szakmai beszámoló 

2014. 

 

3 
 

A megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) keretében, 2014-ben 544 esetben történt 

ellátás, ennek során összesen 61 fő vett részt egyéni konzultáción.  

Ellátási formák megnevezése 

Forgalom Fő Új belépő 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Nappali ellátás 2336 2488 2278 162 164 138 102 77 70 

Közösségi ellátás 1807 1780 1790 117 125 99 29 24 28 

Partiszervíz, megkereső program 434 942 543 434 942 543 - - - 

Drop In 198 364 363 56 104 30 41 67 18 

Tűcsere 102 84 31 9 9 5 4 4 0 

Megelőző-felvilágosító szolgáltatás 523 485 544 74 60 61 39 41 38 

Összesen: 5400 6143 5549 852 1404 876 215 213 153 

Az egyes szolgáltatások tervezése, nyújtása során fontosnak tartjuk a hozzátartozók 

bevonását, a családi rendszer működésének megismerését. Célunk hogy a segítő kapcsolatban, 

a kliensekkel közösen végzett munka során elérhető eredmények, minél szélesebb körben 

támogatott, ezáltal tartós pozitív változást eredményezzenek.  
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II.  ELLÁTÁSI  FORMÁK  (SZOLGÁLTATÁSOK ) 

 

Az alapellátási egységek egymásra épülésével egy komplex, ambuláns, szociális 

szenvedélybeteg ellátást biztosítunk, mely a szerhasználó személy állapotának és 

szükségleteinek megfelelő szolgáltatást nyújt. 

 

1. NAPPALI ELLÁTÁS     2278 ESETALKALOM  – 138 FŐ 

 

A nappali ellátás célcsoportját alkotják a kémiai és viselkedési addikcióban érintett személyek 

és hozzátartozóik.  

Az alap szociális ellátás mellett az egyéni, pár- és családkonzultációk, valamint a 

kompetencia-fejlesztő csoportfoglalkozások alkotják az ellátást. Célunk komplex és integrált 

szolgáltatásokat felvonultató szenvedélybetegek nappali intézményének működtetése. 

 

A szenvedélybetegek nappali szolgáltatásának fő tevékenységi területei 

• nappali alapszociális ellátás (testi és higiénés szükségletek kielégítése: mosási és 

tisztálkodási lehetőség, étkeztetés biztosítása, szociális ügyintézés, jogsegélyhez való 

hozzáférés megszervezése, esetgondozás,); 

• nappali konzultációs szolgáltatás (egészségügyi szolgáltatásokba való delegálás, egyéni 

esetkezelés, addiktológiai konzultáció, tanácsadás, pár- és családkonzultáció, szükség 

esetén delegálás magasabb szintű terápiás formákba);  

• javallott prevenciós beavatkozások abusus esetén; 

• csoportos szociális munka (munkakészség- és kompetencia-fejlesztő foglalkozások 

szervezése, szabadidős programok, hozzátartozói csoport működtetése, drogprevenciós 

tevékenység) 

 

A Nappali ellátás forgalmi adatai 

Az elmúlt két évben arányait tekintve érdemi változás a forgalmi adatokban nincs. A 2013-as 

évben magasabb kliensszám mellett értük el a 2488-as forgalmat, ehhez képest a 2014. évi 

forgalom (2278) visszaesett kliensszám mellett is jelentősnek mondható. 



RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
Szakmai beszámoló 

2014. 

 

5 
 

 

A megállapodással rendelkező kliensek számának alakulása  

Nappali ellátás keretében fogadjuk az önként jelentkező, vagy delegált szenvedélybetegeket, 

valamint közvetlen környezetükben élő családtagokat, rokonokat, akiknek problémát jelent a 

kémiai, vagy viselkedésbeli addikció. A segítői munka megkezdésének feltétele az 

együttműködés írásos, vagy szóbeli kifejezésének szándéka.  

A megállapodással rendelkező kliensek számának alakulását mutatja az alábbi havi bontású 

táblázat. A kliensszám 68-77 fő között volt az év során (évre vetített átlag: 71,5fő), mely 

naponta átlagosan 28 fő ellátását jelentette.  

 

Kor és nem szerinti megoszlás (KSH-ba történő jelentés szerint) 

A 138 fő ellátottból 93 fő a férfi (67,4%), és 45 fő a nő (32,6%). A korszerinti megoszlást 

tekintve látható, hogy az aktív korúak aránya 18-60 év között magas, ezen belül a 18-40 év 

közöttiek aránya kiemelendő. 
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Tovább differenciálva az életkori megoszlást, a 18 és 40 év közöttiek csoportjában, feltűnő a 

18-25 év közöttiek magas aránya, akik jellemzően az új pszichoaktív szerek (designer 

anyagok) fogyasztása miatt a szolgálattal kapcsolatba. 

Lakóhely szerinti megoszlás 

A nappali ellátásban megállapodással részt vevő 138 fő 64 %-a Szekszárd állandó lakhellyel, 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, 35 % pedig a megye más településein lakik, de 

jellemzően Szekszárdon dolgozik. 

Lakóhely szerinti megoszlás Fő Százalék 
Szekszárd 89 64 % 
Tolna megye (Szekszárd kivételével) 48 35 % 
Lakcím nélküli 1 1 % 

       Megyén kívüli 0 - 
Nappali ellátásban résztvevők összesen 138 100 % 

 

A lakóhely szerinti megoszlás arányait tekintve hasonló a korábbi évekhez. Kiemelendő, hogy 

a környező településekről viszonylag magasabb számban vettünk fel klienseket, jellemzően az 

új pszichoaktív szerhasználattal érintett 20-25 éves korosztályból. 

Szerhasználati megoszlás 

Két szerhasználati csoport emelhető ki: az illegális és legális szereket használók csoportja. A 

klienseink 35%-a alkoholproblémák miatt kerül kezelésbe, és majdnem hasonló arányban, 

34%-ban kérnek droghasználat miatt segítséget. Magas az aránya a hozzátartozóknak is 22%-

kal.  
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Viszonylag magas a designer szerhasználó kliens az új felvételek között: 37 fő/ 52,8%(!), 

mivel a drogpiacon évről évre nő az új szerek száma, azaz nő a kínálat. Az új pszichoaktív 

szerek közül a legtöbb még nincs egyéni tiltólistán (legfeljebb a C listán), így az a tudat él a 

szerhasználókban, hogy ez legális, tehát a használatból nem lehet probléma. A szerek 

összetétele változó, ennél fogva a designer droghasználók sok esetben maguk sem tudják 

beazonosítani pontosan, hogy mit is fogyasztanak, pl. ugyanazon fantázianév alatt futó 

szereknél más-más hatásról számolnak be. A designer szerek rendszeres használata során a 

beszámolók alapján gyorsabb a hozzászokás, vagyis rövidebb idő alatt alakul ki a tolerancia 

és a hiánytünet. 

 

2. KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS  1790 ESETALKALOM - 99 FŐ  

 

Szenvedélybetegek közösségi ellátása keretében, 2014-ben munkatársaink 99 fő gondozását 

végezték, a kliensekkel, 1790 alkalommal folytattak segítő beszélgetést. Az ellátásba bevont 

új kliensek száma 2014-ben 28 fő volt. 

 

Az elmúlt évben 99 addiktológiai problémával küzdő beteggel, ill. hozzátartozóval 

kerültünk segítő kapcsolatba, közülük 74 fővel sikerült hosszú távú megállapodást kötni. 

 

Az ellátásba kerülők legnagyobb arányban önként jelentkeztek, emellett a Kórház 

Szocioterápiás és Rehabilitációs Osztályáról, valamint a Pszichiátriai Osztályról delegáltak 

szenvedélybetegeket. A Pszichiátriai Osztályon heti rendszerességgel vezettünk un. delegáló 

csoportot, mely elősegíti a szerhasználók kórházi kezelés utáni ambuláns ellátását a RÉV- 

Szolgálat ellátási egységeiben. 

 

A klienskörre jellemző adatokat áttekintve láthatjuk, hogy az alapvető demográfiai adatok 

változatlanok, míg a szociális jellemzők enyhe javulást mutatnak az előző évek adataihoz 

képest. 

 

Életkori megoszlás 

A múlt évben is a 40-59 év közötti férfiak vették igénybe legnagyobb arányban az ellátást. A 

nemek közötti megoszlást tekintve a férfiak száma kétszeres (53 férfi/21 nő megállapodással 

rendelkező kliensünk volt). 
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Munkaügyi státusz 

Az elmúlt évekhez viszonyítva csökkent a munkanélküliek aránya. Az ellátottaknak 35 %-a 

(26 fő) állt munkaviszonyban 2014-ben. Klienseink nagy része a közmunka programban 

dolgozott, emellett 6 fő kliensünk dolgozott rehabilitációs munkahelyen és 9 fő dolgozott a 

nyílt munkaerőpiacon. 

Munkaügyi státusz 
 2011 2012 2013 2014 

Dolgozik2 14 14 10 26 
Munkanélküli 35 30 22 17 
Öregségi nyugdíjas 9 3 6 7 
Rokkantsági ellátást kap 36 38 35 23 
Gyes-ben részesül 0 0 1 0 
Ápolási díjban részesül 1 1 1 0 
Árvaellátás 1 1 0 0 
Tanuló 0 2 4 1 
Összesen 96 89 79 74 

 

Szociális helyzet (jövedelemi helyzet, lakhatás, kapcsolati háló) 

A munkanélküliek közül 4 személy semmilyen ellátást nem kap, jövedelem nélkül élnek.  

Csupán egyharmad rendelkezik saját vagy családdal, szülőkkel közös ingatlannal (32 fő). 

Továbbra is magas a hajléktalanok aránya 26 % (19 fő), vannak, akik a hajléktalan szociális 

ellátásban élnek, míg mások lakhatása bizonytalan (pl. ágyrajárók). Klienseinknek több mint 

67%-a (50 fő) egyedülálló, illetve minimális szociális kapcsolatrendszerrel rendelkezik, 

nagy részük marginalizálódott, magányos, egyedül álló, elvált vagy özvegy (50 fő). A 

hozzátartozók bevonása ezért továbbra is fontos részét képezte a munkánknak. Az elmúlt 

évben 20 esetben sikerült hozzátartozót bevonni a közös munkába. 

 

Addiktológiai státusz 

Szerhasználati szempontból a szenvedélybetegek 

döntő többsége alkohol okozta mentális és 

viselkedészavarokkal küzd, 58 fő. 2014-ben a 

rehabilitációs intézményi ellátást 24 fő vette 

igénybe, és 15 fő egész évben absztinens tudott 

maradni, ez az ellátottak 20%-a! 

  

                                                           
2 4 fő rokkant ellátás mellett dolgozik.     Egy absztinens kliens újévi üdvözlete 
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A megállapodással rendelkező 74 klienssel 1565 alkalommal folyatattak segítő beszélgetést, 

csoportfoglalkozást, relapszus prevenciót, állapotfelmérést, stb., ez egy főre vetítve 21,1 

eset/alkalmat jelent.      

 

3. ALACSONYKÜSZÖBŰ SZOLGÁLTATÁS 3 573 FŐ, 906 ESET/ALKALOM  

 

A Rév Szolgálat indulása óta működtet alacsonyküszöbű ellátásokat, melyet az 1993. évi III. 

tv. 2008-tól a szociális alapellátások közé sorol. Az alacsonyküszöbű ellátási forma 

intézményünkben integráltan működik és az alább részletezett programelemekből áll. 

A. Parti Szervíz, megkereső program 

B. Drop in („Toppanj be”) szolgáltatás 

C. Tűcsere szolgáltatás 

 

Partiszervíz, megkereső program 41 alkalom/ 543 fő/kontakt 

A megkereső munka célja, hogy felkutassuk és 

ellátásba vonjuk azokat a szerhasználókat, akik 

az ellátórendszerrel még nem kerültek 

kapcsolatba, illetve elérjük azokat a 

veszélyeztetett csoportokat, akik városunkban 

szerhasználat szempontjából potenciális 

veszélynek vannak kitéve. A Parti Szervíz 

szolgáltatásunk szórakozóhelyeken, kocsmákban éri el a fiatalokat, célja az 

ártalomcsökkentés, a biztonságosabb szórakozás, kockázatmentesebb szerhasználat 

népszerűsítése, esetlegesen előforduló krízishelyzetek kezelése. Célunk a kapcsolatteremtés, 

ártalomcsökkentés és az edukáció.  

 

Helyszínek 

2014-ben 41 alkalommal voltak jelen munkatársaink szórakozóhelyeken: Teke Söröző, Séd 

Söröző és rendezvényeken, közterületeken: pl. Epszilon Friday, Polip Nyárnyitó, Hét 

                                                           
3 Az alacsonyküszöbű kifejezés arra utal, hogy a szolgáltatást végzők nem támasztanak magas követelményeket az igénybe vevőkkel 

szemben, a szolgáltatás igénybevételének szinte nincs feltétele. Speciális módon, más szolgáltatásoktól eltérően ezek a 

szerhasználat/szerfüggés/viselkedéses problémák ártalmait csökkentő és pszicho-szociális támogatást, életviteli tanácsadást nyújtó 

programok, szolgáltatások, melyek térítés nélkül, könnyen elérhetőek, akár a szolgáltatás kihelyezésével, mobilizálásával is sokak által 

igénybe vehetők. Az ellátás során nincsenek szigorú elvárások, terápiás szerződések, nem követelmény az absztinencia, nem feltétel a 

betegbiztosítás (TAJ-kártya), a szolgáltatást igénybevevő akár nevének (adatainak) közlése nélkül is kaphat segítséget.  
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Egyesület szervezésében Szent Iván éji kavalkád, PTE-IGYK nyílt nap. A 2014-es évben új 

Parti Szervíz helyszínné vált a Séd Söröző. A városban 9 gyógyszertárban, 16 vendéglátó 

ipari egységben helyeztünk ki edukatív szóróanyagot. Közvetlen módon, szórakozóhelyeken, 

közterületeken, oktatási intézmények külterületein alakítottunk ki kontaktot az érintettekkel.  

 

Partiszervíz, megkereső munka során 543 fővel kerültünk kapcsolatba. A 14-25 közötti 

korosztályt körében leginkább az alkohol, a dohányzás és designer drogok használata 

jellemző, azon belül is a zen elnevezésű szer fogyasztása a leggyakoribb. A klasszikus szerek 

(pl. heroin) teljesen eltűnt a piacról, ellenben újra felbukkantak az amfetamin származékok 

(speed, extasy). Nyílt utcai szerhasználatot egy megkereső munka alkalmával tapasztaltunk, 

20-23 éves fiatalok körében:  

„Találkoztunk 4 fővel, akik nagyon be voltak tépve, érdemi kontaktot nem lehetett 
létrehozni. Előttünk láthatóan füves cigit tekertek, és nem zavarta őket a 
jelenlétünk.” (Részlet a tevékenységi naplóból.) 
 
 
 

Drop In („Toppanj be”) szolgáltatás  363  eset/alkalom – 30 fő 

A Drop In szolgáltatást 2014-ban 30 kliens vette igénybe, összesen 363 eset / alkalommal 

egy külön erre a célra kialakított helyiségben (Flórián utca 1-2.).  

2014-ben a Drop In szolgáltatásait hasonló esetszámmal vették igénybe, mint 2013-ban. Új 

kliensek száma 18 fő, többségüket régi kliens kísérte és így kerültek a RÉV Drop In Házzal 

kapcsolatba. Annak ellenére, hogy a régi, visszatérő klienseink száma csökkent, sikerült 

nagyobb bizalmi kapcsolatot kialakítani velük, és rendszeresen, többször élnek az 

alacsonyküszöbű ellátás nyújtotta szolgáltatásokkal. 

 

A szolgáltatások klienseink aktuális és sokszor alapvető – maslow-i szükségleteire (éhség, 

kialvatlanság, rosszullét, emberi kapcsolatok beszűkültsége stb.) reagál: pihenési, józanodási 

lehetőséget, s a családdal való kapcsolattartást segítjük elő.  

2014-ban is biztosítottunk Hepatitis B,C, illetve AIDS szűrést,  ezt 3 fő vette igénybe. A 

hozzánk betérőknek lehetősége van arra, hogy tabuk nélkül beszéljen az őt érintő 

problémákról.  
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A szolgáltatást igénybe vevők jellemzően designer drog4 használók, a szerhasználattal 

(rosszullét miatti ijedtség, szorongás, pszichés problémák, családi - kapcsolati konfliktusok) 

és egyéb szociális problémával (lakhatás, munka hiánya) kapcsolatos tanácsadást vettek 

igénybe.  

A szolgáltatást elsősorban olyan kliensek veszik igénybe, akik már nem rendelkeznek ép 

szociális kapcsolatrendszerrel (család, barátok), közel állnak a hajléktalanná váláshoz, és 

rendezetlen az életvitelük.  

Szerhasználóink állapotát mutatja be az alábbi forgalmi napló részlet: 

„Szétszórt, nem találja a szavakat, ide-oda kapkod. Úgy gondolja ez az év 
a nagy változások éve lesz. Minden cuccát elhagyta Budapesten, alig 
maradt holmija, csak a saját számítógépe merevlemezeit sajnálja, mert 
abba volt az egész zene karrierje (erről még mindig nem tett le). 
Elmondása szerint Mihály arkangyal sugallatára letette az iratait (szer 
hatása alatt) és otthagyta őket.” 

 

Tűcsere szolgáltatás                                392 db kiadott – 712 db visszahozott  

A tűcsere szolgáltatás az egyik legfontosabb ártalomcsökkentő eszközt jelenti a kábítószer 

probléma kezelésének területén, amely segíthet a Hepatitis C (HCV), illetve a HIV vírus 

terjedésének megakadályozásában és 

megelőzésében az injektáló szerhasználók 

körében, így védve a nem szerhasználó 

populációt is a fertőzések továbbterjedésétől.  

A tűcsere program a társadalmi károk 

mérséklése felől tekintve a pszichoaktívszer-

használathoz kapcsolódó fertőző betegségek prevencióját, terjedésük lassítását végző 

szolgáltatás.  

2014. évben 31 alkalommal bonyolítottunk tűcserét, melynek során 5 fő számára 392 db 

steril eszközt adtunk ki és 712 db használt tűt és fecskendőt hoztak vissza, a cserearány 181,6 

% .  

A tavalyi évben is negyedévente felkerestük a gyógyszertárakat, hogy monitorozzuk az 

intravénás szerhasználatra utaló jeleket.  

                                                           
4 Dizájner drogok: „new legal high",  "research chemical„  

Mesterségesen szintetizált, már meglévő (gyakran tiltott) vegyületeket átstrukturálva új, a tiltólistán nem szereplő, így legálisan 

forgalmazható pszichoaktív szerek. Hatásmechanizmusukat és molekuláris szerkezetüket tekintve hasonlóak az illegális kábítószerekhez. 

Klienskörünkben leggyakrabban a thc-t utánzó cannabionidok zen vagy „BIOFŰ” (műfű), és a stimulánsok közé tartozó szerek, „KATI”, 

„POROK”, penta jelennek meg. 
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Kérdésünkre minden patikából egyöntetű választ kaptunk, szemmel láthatóan meredeken 

visszaesett az intravénás szerhasználati célból kiadott steril tűk vásárlása. Országos szinten 

2011. óta figyelhető meg visszaesés a kiosztott és visszacserélt injektáló eszközök számában.5 

 

4. MEGELŐZŐ-FELVILÁGOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁS  61 FŐ/ 38 ÚJ ELTERELÉS 
 

2014-ben összesen 61 fő vett részt az elterelésben. Ez szám, az egy évvel ezelőtti, 2013-as 

adattal közel megegyező (2013/60fő), az elterelésben résztvevők száma tehát érdemben nem 

változott.  Az elterelést a 42/2008 (XI.14.) EüM-SZMM rendeletnek megfelelően, a pályázati 

programban leírtak alapján végezzük.  

 

Az elterelés 2013. évi szakmai jellemzői, tapasztalatai 

2014-ben összesen 38 fő kezdte meg a RÉV Szolgálatnál a megelőző-felvilágosító 

szolgáltatást. Az előző évről áthozott klienseink száma 23 fő volt. Az esetalkalmak száma: 

544.  

 

Nemek szerinti megoszlás: 61 főből, 55 férfi, 6 fő nő. 

 

Kor szerinti megoszlás 

• 20 év alatti 8 fő 

• 20-25 között 30 fő  

• 25-30 között 14 fő 

• 30 fölött 9 fő  

 

Az eltereltek által használt szerek megoszlása 

Az elterelésbe kerülők 44,2 %-ánál továbbra is a marihuána fogyasztás a jellemző. 

Viszonylag magas aránya van a ZEN/biofű (JWH-s csoport) miatt indult eljárásoknak: 37,7%. 

Összesen az új designer szerhasználók aránya: 78,6%. Az év második felében nőtt az 

amfetamin/metamfetamin fogyasztók aránya is: 31,1%. 

 

                                                           
5"Tűcserét 2013-ban 29 szervezet végzett. A kliensek száma az elmúlt tíz évben ezerről közel 5000-re nőtt. Az új pszichoaktív szerek 
(dizájner drogok) használata 2010 óta zárkózik fel a hagyományos kábítószerekhez az injektáló szerhasználók körében és 2013-ban már a 
kliensek ¾-e ilyen szereket injektált. 2011-ig nőtt a tűcserék kiosztott és begyűjtött tűk száma, azóta azonban folyamatos a visszaesés.” 
Részlet Horváth Gergely, a Drog Fókuszpont igazgatójának előadásából a 2014. évi Ártalomcsökkentő Konferencián. 
(http://drogriporter.hu/artcsokk2014 Letöltés: 2015.01.28.) 
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Az eltereltek közel 50 %-nál egynél több illegális szer miatt indult meg a büntetőeljárás.  

Az alábbi diagramon a szerek megoszlása látható.6 

 

A büntetőeljárás alá vont személyek által fogyasztott illegális szerek megoszlása 

19,60%

11,40%

14,72%

9,80%

4,90%
6,55%

44,26%

37,70%

Marihuána

Zen/biofű

Speed

Extasy

Designer stimulánsok

"Kristály"

Kokain

Mefedron/"Kati"

 

A kábítószerek mellett az alkohol problémás használata 8 főnél - 13,11% jelent meg. 

Politoxikománia 6 főnél (9,8%) volt jellemző, és intravénás szerhasználó 1 fő volt az 

elterelésben résztvevők között. 

 

Egyéb büntetőügyek 

• Ismételt elterelésben volt az eltereltek: közel 10%-a. 

• Magas az egyéb bűncselekményt elkövetett eltereltek aránya: 42,6 %.  

Az egyéb büntetőügyek jellemzően: garázdaság, rongálás, betörés, lopás, okirat hamisítás, 

zsarolás, súlyos testi sértés, kábítószer-kereskedelem.  

2014-ben két elterelés zajlott már fogva tartott személlyel a szekszárdi BV intézetben. 

 

Családi háttér 

Jellemzően az eltereltek traumatikus, transzgenerációsan terhelt, valamint haláleset, vagy 

válás, külföldi munkavállalás miatt széttöredezett származási családokból érkeztek. 

• Szülők válása: 24,5%-uknál. 

• Valamelyik szülő halála: 13,11%-uk esetben. 

                                                           
6 A 61 fő közel fele egyszerre több szert is fogyasztott, ezért a százalékos megoszlás több mint 100 százalék. 
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• Valamelyik szülő szenvedélybeteg (jellemzően alkoholista): 21,31% 

• Apa/anya börtönben volt /van: 6,5% 

• Szülők (jellemzően apa) külföldi munkavállalása: 13,11% 

A komplex problémák feldolgozására, átbeszélésére egyéni konzultációkban került sor, főbb 

témák: szerhasználat, absztinencia és megtartása, párkapcsolati nehézségek, korai 

gyermekvállalás, leválatlanság a szülőről, a megküzdési képesség alulfejlettsége, önreflexió 

növelése. 

 

III.  CSOPORTOKKAL VÉGZETT MUNKA 

 

Iskolai egészségfejlesztő, és a korai kezelésbe vételt elősegítő programok 

• Egészségfejlesztés és drogprevenciós csoportfoglalkozások– 8 alkalommal több mint 

50 fő részvételével. 

A Zombai Általános Iskolában és tagintézményeiben összesen 8 alkalommal 

tartottunk drogprevenciós csoportfoglalkozásokat:  

- Zomba, Általános Iskola – két alkalommal, 14 / 15 fővel 6. osztályosok 

- Felsőnánai Általános Iskolában- két alkalommal 10 /12 fővel 4. osztályosok 

- Tengelici Általános Iskolában- két alkalommal, 15 fővel 7. osztályosok 

- Harc Általános Iskola- két alkalommal, 14 fővel 4. osztályosok 

• Kihelyezett tanácsadás - A Kolping Katolikus Szakképző Iskolában szerhasználati, 

mentális, és kapcsolati problémák esetén egyéni konzultációkat biztosítottunk – 3 

alkalommal. 

• Drogprevenciós előadás - 3 alkalommal, közel 130 főnek rendhagyó keretek között, 

nagyobb létszámú csoportoknak. 

- A Hétszínvilág Otthon bentlakói részére egy alkalommal - 30 fő 

- A Gyakorló Általános Iskola három felső évfolyamos összevont osztályának egy 

alkalommal – 70 / 80 fő 

- A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének nyári táborában 

látássérült fiatalok részére egy alkalommal – 20 fő 

• Drogprevenciós képzés - 5 alkalommal, 10 főnek, a szekszárdi Hétszínvilág 

Fogyatékosok Otthona, Rehabilitációs Intézménye és Lakóotthona rehabilitációs 

részlegén dolgozó pedagógusok, mentálhigiénés szakemberek részére; 
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Kompetencia-fejlesztő csoportfoglalkozások (szenvedélybetegeink részére) 

A nappali ellátás alapszolgáltatásait új programelemekkel egészítettük ki, melyek segítségével 

megnő az esély a kliensek meglévő, de nem használt munkakészségeinek helyreállítására, 

valamint új munkakészségek kialakítására/elsajátítására. Ezek a kompetenciafejlesztő 

foglalkozások a rehabilitáció egyes elemeit felhasználva munkaterápiás és készségfejlesztő 

elemekkel kiegészítve nyújtanak komplexebb szolgáltatást. 125 csoportfoglalkozás / 661 

esetalkalom az év során. 

 

Csoportfoglalkozások a kompetencia fejlesztés érdekében 

• Hétkezdő fórum: 34 alkalom/181 esetalkalommal az év során. Célja az ellátásra 

vonatkozó kérések, kérdések, szempontok, javaslatok, tervek megbeszélése, 

feldolgozása.  

• Jogi/szociális fórum: 5 alkalom/25 esetalkalom. A kliensek számára hasznos, őket 

érintő hatályos szociális jogszabályok, szociálpolitikai kérdések felvetése, ismertetése, 

gyakorlati magyarázata, az ezekről való közös beszélgetés, gondolkodás.  

• Irodalmi csoport: 1 alkalom/4 esetalkalom.  

• Kreatív csoport: 21 alkalom/110 esetalkalommal az év során, gipsz képek/dísztárgyak 

készítése, üvegfesték-és csuhé virág készítése, gyöngyből készített dísztárgyak 

készítése, zsugorfólia technikával készített dísztárgyak, díszdobozok stb. készítése. 

• Filmklub: 30 alkalom/161 esetalkalom.  

• Játékcsoport: 7 alkalom/26 esetalkalommal az év során. 

• Tematikus csoportok: 17 alkalom/110 esetalkalommal. pl. fagyinap, csokinap, 

ünnepváró alkalmak. 

 

Munkaterápiás elemeket tartalmazó kompetenciafejlesztő foglalkozások 

• Udvar-/kertrendezés. 8 alkalom/33 esetalkalom. A Rév udvarának időszakos 

takarítása, rendbetétele, előre tervezetten havi 1 alkalommal, pl. kertépítés, 

virágültetés-gondozás, metszés, kapálás, fűnyírás.  

• Takarítás. 2 alkalom/11 esetalkalom.  A nappali alapszociális ellátásban a kliensek 

által használt helyiségek időszakos nagytakarítása, havi egy alkalommal. Emellett a 

kliensek által használt csoportszoba, WC-k, fürdő napi rendszerességgel történő 

rendbe rakása.  
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Hozzátartozói csoport: 15 csoportalkalom/72 esetalkalom 

A hozzátartozói csoport összetétele: elsősorban illegitim, ill. legális szereket használó fiatalok 

szülei részére jött létre. A csoport célja az addikció kialakulásának megelőzése, a további 

kockázati faktorok csökkentése, a család megküzdő kapacitásának fejlesztése, valamint a 

családi kapcsolatok helyreállítása, a fejlődési ciklusváltáson való átsegítés, és krízis-

támogatás. A csoport háromhete, 10 fővel működik. 

 

Delegáló csoport: – 39 csoportfoglalkozás 174 esetalkalom 

A közösségi ellátásban dolgozó szociális munkások Pszichiátriai Osztályos csoportja a 

kapcsolatfelvétel érdekében. 

 

Szabadidős csoportok: összesen 62 alkalommal 

• Fincsi klub: 19 alkalom/ 199 esetalkalom 

       Közös főzéssel, beszélgetéssel, kvíz játékkal egybekötve. 

Rendszeressé váltak a társasjátékok köré szervezett 

csoportalkalmaink. 

• Álláskereső klub: 5 alkalom/ 11 esetalkalom 

       Célunk a tartós munkanélküli, inaktív kliensek álláskeresésének 

támogatása, reálisabb énkép kialakításával, praktikus ismertek 

összegyűjtésével, és korábbi negatív élmények feldolgozásával. 

• Kézműves foglalkozások:  3 alkalom/ 24 esetalkalom 

      A csoport alkalmait nagyobb ünnepkörökhöz kötöttük. A húsvét és a karácsony köré 

rendszeresen szerveztünk kézműves foglalkozásokat. Új programelemünk a 

tökfaragó verseny volt. 

• Sportfoglalkozások: 20 alkalom/ 78 esetalkalom 

      Változatos sportprogramokkal igyekeztünk motiválttá tenni klienseinket az 

egészséges életmód iránt. Emellett közösségerősítő hatása is jelentősnek mutatkozott 

a visszajelzések alapján. (Sportprogramok: futás, foci, atlétika, csocsó, ping-pong, 

sakk) 

• Versenyek:  4 alkalom/ 22 esetalkalom 

Különböző versenyszámokban mérhették össze tudásukat klienseink. Versenyszámok: 

sakk, csocsó, ping-pong. 

• Délutáni játékcsoport: 5 alkalom/ 19 esetalkalom 
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 Szellemi vetélkedés keretében különböző játékos feladatokat oldottak meg klienseink 

a foglalkozások alkalmával. (activity, földrajz-történelem vetélkedő) 

• Festő szakkör: 6 alkalom/12 esetalkalom 

 Egyedi festési technika mentén vezetett csoportfoglalkozás, ahol a kliensek az 

olajfestészettel ismerkedhettek meg.  

 

Nagyobb rendezvényeink: 3 alkalom/ 44 esetalkalom 

Az elmúlt években, hagyományteremtő szándékkal elindított nagy rendezvényeink idén is 

megrendezésre kerültek, magas kliens részvétel mellett, ezek a Húsvéti ünnepségünk, 

kliensekkel közös Nyílt nap és Közös karácsonyi rendezvény. 

 

Nyílt nap 2014-ben 

 

Kirándulások és intézménylátogatások: 6 alkalom/ 31 esetalkalom 

Klienseinket részére kirándulásokat szerveztünk: 

Sötétvölgy, Gemenc, Anna fürdő és két 

rehabilitációs intézményt látogattunk meg, 

Tengelic szenvedélybetegek rehabilitációs és 

ápoló-gondozó otthona két alkalommal, és részt 

vettünk a zsibriki Drogterápiás Intézet 

konferenciáján.     

   

        Kirándulás Anna fürdőn  

 

Helyet biztosítunk a szekszárdi NA „Tiszta fény” csoport tagjai számára minden 

vasárnap, a Drop-in házban.  A Narcotics Anonymous olyan nőkből és férfiakból álló 

közösség, akiknek a drogok komoly problémákat okoztak.  
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IV.  EGYÉB SZAKMAI PROGRAMJAINK 

 

PA01/5 „Alterna (VIVAE) – Alternatív szociális szolgáltatások kialakítása a bűnmegelőzés és a 

biztonságkultúra érdekében”  – 2013. május 1 – 2014. január 31. 

2014. január 24-én projektzáró konferenciát tartottuk a Polgármesteri Hivatalban. Az 

előadások után országos hírű addiktológiai szakemberekkel közösen szakmai kerekasztal 

megbeszélést folytattunk. A konferenciát színesítette fotó- installációk „Szekszárd alulról 

címmel nyílt kiállításunk, mely válogatás a drogszemét-begyűjtő munka során készült 

fotókból és a közterületen talált droghasználatra utaló tárgyakból. 

              

Összességében a projektet sikeresnek értékeltük. A drogtérkép elkészülte a megkereső munka 

rendszeressége, gazdag tapasztalatai és az országban egyedülálló közreműködés a Közterület 

Felügyelet munkatársai és az intézmény szakemberei között, a program kapcsán zajló 

párbeszéd az egyéb szakmai szervekkel, együttesen elérte a projekt célját. 

A projektben vállalt mutatókat sikeresen teljesítettük. A rendezvények, programok vállalt 

száma 65 volt, 89-el zártuk a projektet. A bevont résztvevők száma 280 fő volt, a vállalt 278-

al szemben. 

 

A RÉV Szolgálat 15. évi születésnapja 

15 évvel ezelőtt 1999. szeptember 15-én nyitotta meg kapuit a Szent Erzsébet Caritas 

Alapítvány RÉV Szolgálata Szekszárdon.  

Ebből az alkalomból ünnepséget szerveztünk 2014. szeptember 15-én, melynek keretében a 

Caritas Alapítvánnyal közös megemlékezést tartottunk a Belvárosi Római Katolikus 

Plébánián. Itt Molnár Ferenc a kecskeméti RÉV intézményvezetője az Egyház- Caritas- RÉV, 

misszió és szociális munka címmel tartott előadást. Az ünneplést a Babits Mihály Kulturális 

Központ Művészetek Házában folytattuk, ahol egy rendhagyó megnyitót követően (RÉV saját 

klipjét mutattuk be a közönségnek) Kovács Jánosné, a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány, 

kuratóriumi elnöke mondott köszöntőt. Ezt követte a Gyáva című ingyenes színházi előadás. 
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Az előadás után addiktológus konzultáns moderálásával, a darab által kiváltott gondolatokról, 

érzésekről lehetett beszélgetni. 

Az 15. jubileumi évhez kapcsolódóan önkéntes statiszták közreműködésével zenés 

videoklipet készítettünk, melyet feltöltöttünk a Youtube video megosztó oldalra is: 

https://www.youtube.com/watch?v=XSqd526Ii5A 

Kísérő rendezvényünk volt a „Szentmise a szenvedélybetegekért” - 2014. szeptember 13-án 

(szombat) 18.00 órakor a  Szekszárd, Béla király tér Belvárosi Római Katolikus Templomban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferenciák, képzések, továbbképzések: 

Az év során több alkalommal vettek részt kollégáink szakmai továbbképzésen, 

konferenciákon.  

Konferenciák: 

• Tűcsere szolgáltatók szakmai találkozója – április 10. 

• Családterápiás Vándorgyűlés – április 25-26-27-én Egerben, 

• RÉV szolgálatok országos hálózatának konferenciája, Bagolyirtás – április 28-30. 

• Megyei Bűnmegelőzési Egyeztető Értekezlet Szekszárdon – június 16. 

• Pszichiátriai Szakdolgozók XV. Országos Konferenciáján munkatársaink workshop-ot 

vezettek Szekszárdon, „Rend(szer) a RÉV-ben, avagy a komplex szenvedélybeteg 

alapellátás elemei a szekszárdi RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatnál” címmel – 

július 04. 

• Pszichiátria világnapja, Szekszárd – október 17.  

• 10 éves Nemzeti Drogfókuszpont Jubileumi Konferencia, Budapest – november 11. 

• Az SZKTT ESZI Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum, a Magyar 

Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége és Szatymaz Község 
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Önkormányzata - "Fókuszban a kölyök” című konferenciája és a szatymazi Serdülő és 

Felnőtt Rehabilitációs Centrum ünnepélyes átadása – november 13. 

• NDI KEF konferencia, Szekszárd – december 12. 

• TASZ – Ártalomcsökkentő Konferencia Budapesten– december 16. 

 

Továbbképzések: 

• „Érzelmi és társas intelligencia” tréning – február 05.-09. 

• Pszichodráma asszisztens, ill. csoportvezető - 1 fő munkatársunk. 

• Családterápiás elméleti záróvizsgát tett 1 fő munkatársunk, majd megkezdte a 

szupervíziós szakaszt. 

• Segítő munka PTSD tüneteit mutató emberekkel, különös tekintettel a hajléktalan 

emberekre című továbbképzésen (Bp. Módszertani központ – április 03-04, 17-18.) 

egy fő munkatársunk vett részt. 

• Közösségi kommunikáció –social marketing tréning – június 30. és július 01. között 

Budapesten, két munkatársunk vett részt. 

 

Belső szakmai munkánk: 

• Belső szakmai nap: az internetes segítségnyújtás felületei témában – március 21. 

• Belső szakmai továbbképzés: 20 órában, „Fókuszban a segítő kapcsolat” címmel; 

• A kollégák részére havonta esetmegbeszélő csoport, stáb- és vezetői szupervízió zajlik 

intézményünkben; 

 
 

Szekszárd, 2015. február 05. 

 

 

Kálóczi Andrea 
intézményvezető 
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Nappali ellátásban résztvevők szerhasználati megoszlása 

Település neve Összesen 

Fő 

D A H P Pt X EV DP AP 

Belecska 2  2        

Bogyiszló 1  1        

Bonyhád 3 1  2       

Bölcske 1       1   

Decs 3 3         

Dunaszentgyörgy 2 2         

Fácánkert 1 1         

Fadd 6 3 1 2       

Györe  1 1         

Harc 1 1         

Hőgyész 2  1 1       

Medina 2 1  1       

Nagydorog 1 1         

Őcsény 4 1 2 1       

Paks 3 3         

Pálfa 3 1  2       

Pincehely 2   2       

Regöly 1  1        

Sióagárd 1 1         

Szedres 2 2         

Szekszárd 89 23 34 20 2 1 1  2 6 

Tamási 2 1  1       

Tengelic 1 1         

Tolna 3 1 1 1       

Lakcím nélküli 1  1        

Összesen 138 

 

48 44 33 2 1 1 1 2 6 

 

D – Drogbeteg; A – Alkoholbeteg; H – Hozzátartozó; P – Pszichés probléma Pt – Politoxikoman;      X – 

Játékszenvedély; EV - Evési zavarok; DP - Kábítószer+pszichés probléma; AP - Alkohol+ pszichés 

probléma 




