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Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 495/2017. (XI. 30.) határozatával
jóváhagyta a 2018. első félévére vonatkozó munkaten’ét. mely szerint az Ugyrendi. Lakásügyi,
Egészségügyi ás Szociális Bizottság a 2018. áprilisi ülésén tárgyalja a Mentálhigiénés
Egyesület munkájáról szóló tájékoztatót.

Nóránt Zsuzsanna intézményvezető eleget téve a felkérésnek. megküldte az általa készitett
tájékoztató anyagot, amelyet jelen előtetjesztésbez mellékeltünk.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót sziveskedjen megtárgyalni ás az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi
és Szociális Bizottsága a Mentálhigiénés Egyesület 2017. évi szakmai munkájáról szóló
tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Békés, 2018. április 20.

Mucsi András sk.
bizottsági elnök



Dél-kelet Magyarországon működő
—— MENTÁLHIGIENES EGVE5ÜLET

\af Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyén u. ill.
T/Fax: 06/66/643-99 1
E-mail: menta.bekes@gmail.com

I1 Honlap: www,bekesmenta.hu

„Tájékoztató a Mentálhigiénés Egyesület szakmai munkájáról”
Piflanatképek 2017-ből

A Békés Városi székhelyű Mentálhigiénés Egyesület segítőfoglalkozásúak szakmai
szervezete 2000-ben alakult. Klasszikus. szakmai civil szervezetként. alulról jövő Lakossági
kezdeményezésböl jött létre az érdekvédelmi szervezetünk. A munkaerő-piacról átmenetileg
vagy tartósan kiszorult krónikus psziehiátriai betegek1 szenvedélybetegek, hozzátartozóik
részére hiányzó egészségfejlesztő szolgáltatások bevezetése. segítöfoglalkozású szakemberek
képzése, módszertani segítése érdekében működünk. Taglétszám: 21 Fő. Alkalmazotti
létszám: 2017-ban 15 Fő.
Működési terület: a dél-alföldi régió (szociális módszertani feladat), Békés megye (ifjúsági
program1 alacsonyküszöbű tevékenység. alternatív munkaerő-piaci program), a békésesabai
kistérség települései a Békés Mérték Közösségi Ház (szociális alapszolgáltatások)
működtetésével, a békési kistérség települései a Békési Mentálhigiénés Szolgálat (szociális
alapszolgáltatások) működtetésével.
A munkaszervezetünk dolgozói létszáma 5 Fő lett, békésen 10 Fő.
Fotókkal ás rövid leírásokkal illusztrálva mutatjuk bc a főbb esemányeinket.

Békési Mentálhigiénés Szolgálat
Békés, Borosgyán u. 1/1.

Az ingatlan az egyesület saját
tulajdona. saját erőből és
bankhitelböl vásároltuk az
akadálymentes ingatlant. 2008-
ban. Felújítása a kliensekkel
együtt és pályázatokbót,
egyesületi tagjaink pénzbeli
felajánlásaiból történt.

Békésesabai intézményünk



Békés Mérték Közösségi Ház
Békéscsaba, Békési út 40.

Békéscsaba Megyei Jogú Városnál köz
feladatellátás érdekében önkormányzati ingatlanra
pályánunk, Így a Békési út 40 sz. alatt megüresedett
idősek klubja épületét megkaptuk 2005-ben.

A 35 éves, felújításra szoruló ingatlan felújítási munkálatait és akadálymentesítését 2006.
elején elkezdtük. önerőböl, illetve a Békéscsabai Regionális Képző Központ Ipari Szektorával
kötöttünk egvüttmüködési megállapodást. mclv szerint a köművesek. burkolók és a festö
mázoló hallgatók számára gvakorlóterepet biztositottunk. így sikerült a teljes belső felújítás, a
fizikai akadálymentesitést megvalósítani. A beruházás többmilliós saját forrást is igényelt.
2006. január 1. napjától Békéscsaba Megyei Jogú Város ellátási szerződéssel is támogatja
közösségi ellátásainkat

Szociális alapszolgáltatások

A szakoiwosi kezelésben nem részt vevő pszichiátriai és szenvedélybeteg problémákkal
küzdők felkutatása (békési. és békésesabai kistérség települései) és szolgáltatásba történő
bekapcsolása a cél, hogy a kezelésbe vétel által elinduljon az életmódváltozás, visszaesés
esetén legyen megtartó szakértői támogatás. A pszichiáter, addiktológus szakorvosi
kezelést kiegészítő szociális egyéni, család, csoport, közösségi módszereket alkalmazunk
A közösségi eHátásokból fejlődtek a nappali ellátásaink. az addig saját lakókörnyezetében
gondozott űgyfelek igényeire épülve. valós szükségletre reagálva. így egymásra épülö
ellátási rendszert tudunk működtetni két célcsoportnál.
- A pszichiátriai betegek közösségi ellátása 1993. évi Ill. tv. 65/A. (1)
Békéscsaba 2017: 63 fő tényleges ellátotti létszám
-Szenvedélybetegek közösségi ellátása 1993. évi 111. tv. 65/A. (1)
Békéscsaba 2017:63 fő tényleges ellátotti iétszám
Békés: 78 fő tényleges ellátotti létszám
-Pszichiátriai betegek nappali ellátása 1993. évi III. tv. 65/F. (1)
14 fő megállapodással rendelkező nappali ellátott
- Szenvedélybetegek nappali ellátása 1993. évi III. tv. 65/F. * (1)
12 fő megállapodással rendelkező nappali ellátott
Orvos konzultáns:dr. Joó Jolán, dr.Panari Ildikó
Ellátási szerzödéseink:

- Békéscsaba MW mindkét közösségi ellátásra I millió Ft/év. 2014-20V7-ig,
- Békés várossal szenvedélybetegek közösségi és nappali ellátásra 80 e Ft/év.

2017-ban összesen 10 pályázatot irt az egyesület, melyek elbírálása az év Vége felé vagy
2017-re átcsúszott. Ezekből néhány példa, program bemutatással együtt.

Benyújtott pályázat címe Igényelt Nyert- Megítélt
támogatás e a támogatás
összege pályáz összege

at
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Támogató: KAB-FF-16-B-25375 Pályázati kiírás:
Szenvedélybetegek felépülési folyamatának 2.685.000 Ft igen 2.500.000Ft
támogatása. Programazonosító: Van kiút
Támogató: KAB-ME-16-C 25373

3.050.000Ft 2.500.000FtPályázati kiírás: Kábítószer-prevenciós programok támogatása — igen
.C” kategória Programazonositó: Szertelenül közösségben
Támogató: Budapest Bank Zrt. — United Way Erőforrás Alapítvány
Magyarország Pályázati kiírás: Kultúra és szellemi élet

. 500 000 Ft igen
4P 000 FtProgramazonosító: Csabai más-Kép? — avagy itt vagyunk, kik —

vagyunk?
Támogató: Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Pályázati kiírás: Megelőzés, közösségi beavatkozás 30 000 Ft igen 30 000 Ft
Programazonositó: Füstmentes Világnapi program
Támogató: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése Közművelődési Ifjúsáai. Oktatási és Sportbizottsáu -

.;... 9000 igen i0000Palyazat kurasa:
„Szívvel- Lélekkel” — Amatőr Vándorkiállítás
Támogató: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése Szociális és Egészségügyi Bizottsága Pályázat Idírása:
Mérték Tér — Közösségi programsorozat 77 000 igen 30 000 Ft
ÖSSZESEN 6 437 000 Ft 5 512 000 Ft
Egyéb támogatás:

Támogató: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
I 000 000Közgyülésétől

PályázottTamogato Program neve Allapot Megnyert osszeg

A Kábítószerügyi
Az Emberi Egvezető
Erőforrások Fórumok (KEF
Minisztériuma ek) működési
megbízásából a feltételeinek

9 0000- 9 00.000-Nemzeti hiztositasa. es nyertes
Rehabilitációs és proamjainak
Szociális Hivatal támogatása -

KAB-KEF- 16-A- kategória
25566 Program neve:

Drogtükör
ékés Város

2017. évi civil
so.ooo nyertes 80.000 -Önkormányzata

pályázat
I -

. Szenvedélybetege
Szociális es

k felépülési
Gyermekvédelmi

folyamatának
2.547.200- nyertes 2.400.000-Főigazgatóssag

támogatása
KAB-FF-17-B-26008

Pro%ram neve: Itt
vagyok! -

Infrastruktúra
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Fejlesztő eszközök: kézműves eszközök beszerzése !gyöngy. üvegfesték, ragasztók,
sablonok. színes papírok. fonalak stb.!
Valamint a ház higiéniai és karbantartói és kézműves fejlesztő feladatainak ellátásához
szükséges felszerelések beszerzése !porszívó, varrógép, műanyag evőeszközök. fözőedények
stb.,’
A Békési Mentálhigiénés Egyesület részére színes nyomtató, asztali számítógép.
mikrohullámú sütö. elektromos sütő. békéscsabai közösségi ház kifestése.

Foglalkoztatás

2017. évben 22 fő (rendszeres szociális segélyezett) önkéntes munkavégzés keretében látott
el intézmény higiéniai. karbantartási. udvarosi és kertészeti feladatokat.

GONDOZÁS! ÉS ÁRTÁLO1CSÖKKENTŐ TEVÉKENYSÉGEK
Allandó heti programjaink az ellátottaink részére:

szenvedély nappali pszichiátria nappali
hétfő ‚.Ügves kezek” .‚Ügyes kezek”
kedd Speciális segítő program

Önsegítő csoport !Szükséglethez igazodó egyéni és
csoportos fejlesztő foglalkozás!

szerda Speciális segítő program BIO MENTA
!Szükséglethez igazodó egyéni é: őntevékenységre ösztönző program
csoportos_fejlesztő_foglalkozás!

csütörtök Önellátást segítő program Borostyán Színjátszó csoport
péntek ..Elmény csoport” közösségi program ‚.Elmény csoport” közösségi program

Állandó és alkalmi programjaink az ügyfeleink részére Békésen

Kézműves, önellátás köré épülő programjaink:
Rendszeresen tartunk kézműves foglalkozásokat, amelyekre a pszichiátriai és
szenvdélybetegséggel élő klienseink részéről nagyfokú érdeklődés mutatkozik. E
programelemünk hozzájárul indirekt módon a közösségi élmény megélésére, a finommotorika
fejlesztésére, a „képes vagyok rá” érzés integrálására. továbbá másodlagos védőháló funkciót
is betölt.
Az önellátást segítö programjainkon belül rendszeresen készítünk alacsony költségvetésű
ételeket, amely lehetőséget ad arra, hogy ötleteket gyűjtsenek, melyet otthon is el tudnak
végezni. Emellett a házi praktikák programon belül olyan technikákat sajátíthatnak cl, amely a
fenritanhatóságot, az önellátást segítő elő.

Csoportfoglalkozások köré épülő programjaink: önsegítő, önismereti, speciális segítő
Az egyéni konzultációk mellett biztosítunk különféle csoportos üléseket is. amely mentén az
egyén ön-. és társismeretét. kommunikációs. szociális készségeit. megküzdési stratégiáját
fejlesztjük. Minden alkalommal egy vezérvonal. központi téma mentén dolgozunk. azonban
minden egyes alkalomra úgy készültünk fel, hogy a csoport igényeire. aktuális állapotára.
elvárásaira reagálni tudjunk.
A csoportülések és a visszajelzések során azt látjuk, hogy a mentális problémával.
szenvedélybetegséggel élők szívesen jönnek. vesznek részt a programban. kialakult a
csoportokban a ‚mi-tudat”.
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A felajánlásoknak köszönhetően Jelentős mértékben érkeztek ruhaadományok (55
alkalommal), időnként tartós élelmiszer is. Minden hónapban ruhaadomány osztásra került
sor. emellett a krízishelyzetben lévő űgvfeleinknek azonnali ruha és élelmiszersegélyt
biztositottunk.
2017. Február Ol-től minden szerdán 10 fő rászoruló kliensnek biztosítunk tartósélelmiszer
csomagot (1-2 adag megfőzésre elegendő), így a Felajánlásoknak fontos szerepe Van.

2017. Január 13.: Kézműves foglalkozás keretén belül falapokra házi áldást készítettünk
2017. január 20.: Zsugorfóliából medált készítettünk. majd közösen meggyes süteményt
sütöttünk
2017. Január 27.: Kézműves foglalkozás keretében Fali képeket készítettünk
2017. Február Ol-től minden szerdán 10 Fő rászoruló kliensnek biztosítunk tartósélelmiszer
csomagot (1-2 adag megFőzésre elegendő)
2017. Február 10.: Farsangi programot szerveztünk: kézműveskedés. játékos Feladatok,
valamint közösen fánkot készítettünk az ügyfeleinkkel
2017. február 15.-l6.: Ruhaadományosztást szerveztünk
2017. Február 24.: Kepp papírból tavaszi virágokat készítettünk
2017. március: Kéthetente esoportfoglalkozás keretén belül játékos feladatok. beszélgetések
2017. március 03.: Kézmüves Foglalkozás keretében harisnyavirág készítése
2017. március 08.: Ruhaadománv osztást szerveztünk
2017. március 31.: Kézműves foglalkozás keretében húsvéti asztaldíszeket készítettünk
2017. április 13.: Ilúsvéti tojásokat festettünk a kézműves foglalkozás keretén belül
2017. április 21.: Kézműves foglalkozás keretében ruhaszatyrokat vamtink az ügvfelekkel
2017. április 26.: Kézműves Foglalkozás keretében paraFa dugóból asztali alátéteket
készítettünk
2017. május 10-Ii.: Kétnapos ruhaadomány osztást szerveztünk
2017. május 12.: A Szarvasi A.rborétumba kirándulást szerveztünk, az arborétum
növényvilága mellett Magyarország történelmi épületeinek makett kiállitását is
megtekintettük
2017. június 07.: 111. Drogtükör keretén belül a békési művelődési központban ingyenes
pszichológiai előadásokat biztositottunk az érdeklődők számára. előadók: Dr, F leischmann
Enikő, Dr. Magyar Lóránt, Dr. Bagdy Emőke
2017. június 12-13.: Egészség jegyében Foglalkozásokat tartottunk. Főzéssel, vendéglátással
tarkítva a programot
2017. június 16.: Ingyenes pszichológiai előadás a Csaba Gyöngye kulturális központban,
előadók: Tari Annamária. Szicsek Margit
2017. június 21-22.: Kétnapos nihaadománv osztást tartottunk
2017. Június 22.: Kézműves Foglalkozás keretében spatula és dekor gumiból Fali díszt
készítettünk
2017. június 23.: Drogellenes Világnapot szerveztünk ügyFeleink bevonásával a városban
20l7.június 29.: Kézműves foglalkozást tartottunk
2017. július 05.: Bográcsozós programot szerveztünk az ügyfelek aktív segítségével
2017.július 06.: Kézműves Foglalkozást tartottunk
2017. július 13.: Bográcsozással egybekötött programot szerveztünk a klienseknek
2017. augusztus 10.: Kézműves Foglalkozáson konzerves dobozokból ceruzatartós
készítettünk
2017. augusztus 25.: Kézműves foglalkozáson dekor gumiból kosárkát készítettünk
2017. szeptember 01.: Bográcsozás programon csirkepörköltet készítettünk
2017. szeptember 7-8.: Kétnapos ruhaadomány osztást szerveztünk
2017. szeptember 14.: Kézműves foglalkozáson őszi asztaldíszt készítettünk
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2017. szeptemher22.: Kézműves foglalkozáson ruhaanyaghól fakanáltartót készítettünk
2017. október 06.: Varróklub keretén belül edényfogó kesztyüt készitcttünk
2017. október 13.: X. alkalommal került megrendezésre a JATEK-SZ1N’ Délalföldi
Regionális Amatőr Színjátszó Találkozó
2017. okóber]9.: Kézműves foglalkozás keretében mécses tanókat készítettünk
Mindenszentekre
2017. október 24-25.: Kétnapos ruhaadomány osztást szerveztünk rászoruló ügyfeleinknek
2017. október 27.: Advenu koszorút késziteuünk a Kérniűves foglalkozás keretén belül
2017. november 03.: Varróklub keretén belül konyhai kötényt készítettünk
2017. november 10.: Gözfánkot készítettünk n résztvevökke]. amelyet közösen fogyasztottunk
cl
2017. november 17.: Kézműves foglalkozás keretében asztaldíszt készítettünk
2017. december 05-06.: Ruhabörze programot tartottunk ügyfeleink. valamint a városban élő
rászorulók részére
2017. december 22.: Karácsonyi ünnepséget szerveztünk az ügyfeleink részére, ahol a közös
karácsonyfa díszítés, kvíz játékok. az elmúlt év képekben való megtekintése és közös ebéd
volt a program.
2017. decemberében is az egyesűlet munkatársai tartós élelmiszert gyűjtöttek több helyszínen,
így módunkban állt 130 család számára tartós élelmiszert adományozni.

Ellátottaink számára szen’ezctt programjaink 2017-ben Békésesabán

2017-ben 125 alkalommal került sor rendezvényre a közösségi házban, melynek
látogatottsága 838 volt.

Havi állandó programjaink, foglalkozásaink:

Fejtörők Klubja — Társasjátékok és alkalmanként kártyajátékok. más programok mind a
mentális. mind az addiktológiai gondokka] küzdők számára. Lehetőség szerint fejlesztő
játékok kiválasztása a megjelent klienskör igényeihez mérten (p1. sakk, malom. rejtvények.
szókereső feladványok, stb.).

Kézműves kör — Kézügyességet és kreativitást fejlesztő alkalmak. Integráltan vesznek részt
pszichiátriai- és szenvedélybetegek a programokon. A tematikát meghatározzák az évszakok,
jeles napok, valamint a klienseink által megtanulni kívánt technikák is a lehetőségekhez
mérten.

Havonta és alkalmanként megrendezett, az egész közösséget érintő programjaink:

2017 júniusig havi rendszerességgel — Színezd újra! — antistima program a társadalmi
elfogadásért — önismereti csoportfoglalkozások. A programsorozat a Budapest Bank
Békéscsaháért Program 2016. tavaszi pályázat támogatásával valósul meg! Csoport célja az,
hogy a résztvevők ebben a védett környezetben megél jék a társas közeg örömeit. bővítsék ön-.
és társismeretükcÉ. érzelmi intelligenciájuk. kommunikációjuk fejlődjön. valamint új
kapcsolatokat alakítsanak ki egymással. Program 4lelő: Bon,nczi Síbidor, Mucsi Kn1c(hz

2017 májustól — júniusig, 4 alkalommal Tudat Klub - Önismereti csoportfoglalkozás.
melynek célja, hogy a résztvevők képesek legyenek önmaguk és társaik elfogadására,
csoportban való együttműködésre. Szert tegyenek a csoportfoglalkozásoknak köszönhetően a
nemet mondás képességére. amely hozzájárul a szermentes élet kialakításához.
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fenntartásához. A foglalkozások alatt a résztvevők különböző játékokon és foglalkozásokon
keresztül fejleszthetik képességeiket. kreativitásukat.

2017 júniustól — szeptemberig Egészséges élet program - önellátás fejlesztése a
reintegrációs folyamatban.
Célja a szenvedély betegek életmód változtatásának elősegítése azáltal. hogy a helytelen és
egészségtelen táplálkozási szokások helyett egy új. egészséges szemléletváltozású étkezést
nyújt ez a program. Önellátósi folyamat beindítása. Rendszeres mozgás. Elősegíti a program
az egészságtudatosabb életmód kialakítását az eziránti motiváció megtartását. Képessé válnak
használni azokat az információkat. ami szükséges a megszerzett ismeretek hővítéséhez a
megszerzett tudás felhasználásához.

Alkalmanként megrendezett programok:

• 2017 február 07-én. Főzzünk együtt közösségi program valósult meg. melyen egyik
ügyfelünk. megmutatta a kötött galuska leves készítését, amelyet közösen cl is
íogvasztottak a belátogatók.

• 2017. február 16-án, Farsangi ünnepségre került sor a Közösségi házba. klienseink
segítségével 600 db fánkot sütöttünk. Majd a program során. a belátogatóknak
lehetöségük adódott jelmez verseny és ki mit tud kategóriában összemérni a tudásukat.
A program során. a hagvományra való tekintetteL mindenki felírhatta egy cédulára.
mitől szeretne megszabadulni. rossz álmoktól. betegségtől. félelmektől, majd a
máglyára dobhattúk. ezzel búcsút intve nekik. A programot ízletes Házi lekváros fánk
fogyasztásávaL és önfeledt heszélgetéssel zártuk.

• 2017. március 16-án, a Munkácsy Emlékházba látogatwnk cl. A kiállított
festmények. ruhák és egyéb használati tárgyak megtekintése mellett. egy élvezetes és
információ dús tárlatvezetést is élvezhettünk.

• 2017. április 19.-én, a Békés Mérték Közösségi Ház és a Szabadkígyósi Családsegítő
Központ közös Családi napot szervezett. a szabadkigvósi gyermeknek. Fiataloknak. A
különlegessége a rendezvén’nek az volt. hogy a Békés Mérték Közösségi Ház
ügyfelei. ötletehek. készítették elö a programelemeket. valamint részt vettek a
lebonyolításban is. Közel 40 Fő vett részt a programon.

• 2017. április 13-án, ..Fözzűnk együtt” — húsvéti programunk valósult meg. mely
alkalommal, bográcsgulyást készítettünk a belátogatókkal. Programon 30 fő vett részt.

• 2017. május 23-á,,, a Budapest Bank által támogatott Színezd Újra —családi imapra
került sor. A programra a Dr. Becsey Oszkár Utcai Ovodában került sor. A programot
megelőző héten, a kliensekkel és önkéntes fiatalokkal összefogva, az óvoda
hetonkerítésének lefestésére került sor. A családi nap alkalmával. a fal fetavatását
követően, egy játékos délutünt tartottak a Békés Mérték Közösségi Ház dolgozói.
kliensei és önkéntes Fiatalok összefogva.

• 2017. Június 01-á,,, a Budapest Bank által támogatott Színezd Újra — önismereti
csoportlöglalkozás záró rendezvényére került sor. A program során, áttekintettük az
elmúlt hónapok során megrendezett csoportfoglalkozásokat. illetve összesítettük a
gyermeknapi rendezvényt. A programsorozatot egy közös kerti sütéssel zártuk.
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Adománvozással kapcsolatos információk a 2 településen

2017—ban 18 alkalommal Ruhaadomány osflást szen’eztünk. nehéz körülmények közöu élő
Ugvfeleinknek. családtagjainak. valamint a környéken élő rászoruló szeméNek számára.

• 20 17-ben 253 család számára biztositonunk ruhaadományt
• 20! 7-os évben adományozók száma: 110 fő volt.
• 2017-ban 130 rászoruló család számára osztottunk ki tartós élelmiszcr csomagot

rászorulók részére.
• 2017-ben 18 család részére jutattunk cl. bútor adománvt.
• 2017-ben 22 család számára osztottunk ki facsemetét és vetőmagot.
• Emellett adománvoztunk műszaki cikkeket, játékokat. tüzelönek való fát stb.
• 2 alkalommal melegétel osztást szerveztünk. 160 fő részére

Pragranijaink néhány képbe::

• 2017. június 13-án. Egészségnap került megrendezésre, melyen Szűcs Judit. előadást
tartott az Alternatív gyógvászatról. A program végén. egészséges alapanyagokból
finom ételeket fogyaszthattak a belátogatók.

• 2017. augusztus 01-én, II. Amatőr Darts versenyre került sor a Békés Mérték
Közösségi Házban.

• 2017.szeptember 26.-án „Szívvel lélekkel” Amatőr vándorkiállítás megnyitója, amely
pszichiátriai és szenvedélybetegek alkotásaiból épült fel.

• 2017. október 13-án, a Mentálhigiénés Egyesület megszervezte, a X. „Játék- Szín”
Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozót.

• 2017. november 16.-án, Márton napi vigasságot tartottunk, a Békés Mérték
Közösségi Házban.

• 2017. november 22-től, a Szívvel- Lélekkel”- Amatőr Vándorkiállítás
megtekinthetővé. a VOKE Vasutas Művelődési Házban.

• 2017 december 13-túl, a „Szívvel — Lélekkel” — Amatőr Vándorkiállítás
megtekinthetővé vált. a Békés Megyei Könyvtárban.

• 2017. december 19.-én, Karácsonyi ünnepséget tartottunk, a Békés Mérték Közösségi
Házban.
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ideje Tárgya Résztvevők
Gál Ferenc Főiskola ESZK rendezésében

20F7. április Pszichiátriai és Szenvedélybetegek szociális Nóránt Zsuzsanna
ellátása témacsoport szakvizsgája

Nóránt Zsuzsanna
2017. január. Esetmegbeszélő csoport — külső szakember Béketi Szilvia
február. március bevonásával Farkas Edina

Nyeste Julianna
2017. szeptembertől CSEN — Családi Eletre Nevelés képzés Nóránt Zsuzsanna

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által
‘. . Norant Zsuzsanna2017. novembertol szervezett kozossegi pszichiatnai gondoze es -. . Bekeb Szilviakoordrnator kepzes

Ka pcsolatépítés

Külső/Szakmai és társintézmények
- rendezvények, programok, amelyeket szerveztünk, amelyeken részt vettünk -

• Kábítószer Egyeztető Fórum taggyűlés: 2017. 01. 27. — Nóránt Zsuzsanna. Békefi
Szilvia - munkaterv megbeszélése, éves programok átbeszélése

• Szegedi Kiss István Református Általános Iskola: 2017.02.27. — Békeli Szilvia —

Farsangi kézműves foglalkozás a tanulókkal
• Békés Megyei KEF ülés: 2017.03.28. — Nóránt Zsuzsanna — A KEF elmúlt éves

munkáj ának bemutatása
• Budapest Workshop: 20 17.03.28. — Nóránt Zsuzsanna
• Magyarózdi Rehabilitációs Otthon: 2017.04.20-22. — Nóránt Zsuzsanna, Békefl

Szilvia — Békési KEF rendezésében tanulmányi úl
• Ráckeresztúri Drog Rehabilitációs Otthon: 2017.05.16. —Nóránt Zsuzsanna. Békefi

Szilvia, Farkas Edina — tanulmányi út, intézménylátogatás

Képzések, továbbképzések
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• III. Drogtükörszakmai nap: 2017.06.07. —Nóránt Zsuzsanna. Békefl Szilvia. Farkas
Edina, Nyeste Julianna — A Művelődési házban 3 szakember meghívásával szakmai
előadásokat szerveztünk: Dr. Bagdy Emőke, Dr. Magyar Lóránt és Dr. Fleischmann
Enikő

• Pszichológiai előadás: 2017.06.16. —Nóránt Zsuzsanna, Békeíl Szilvia, Farkas Edina,
Nyeste Julianna — A Csabagyöngye Kulturális Központban tartottunk előadásokkal
gazdagított délutánt a helyi és környező településeken élő szülőknek, szakembereknek,
további érdeklődőknek. Előadók: Tari Annamária, Szicsek Margit

• Békés Megyei Szociális Otthon — Szcnvedélybcegek Rehabilitációs Részlege —

Nagyszénás: 2017.06.20. — Nóránt Zsuzsanna, Farkas Edina, Békefi Szilvia — szakmai
tanulmányút, intézménylátogatás

• Drogellenes Világnap: 2017.06.23. —Nóránt Zsuzsanna, Békefi Szilvia. Farkas Edina
— Békési KEF koordináló szervezetként megtartottuk a Drogellenes Világnapot

• Békés Megyei KEF ülés: 20 17.09.13. —Nóránt Zsuzsanna
• Békési Rendőrkapitányság: 20 17.10.02. — Farkas Edina — Az Erzsébet Ligetben a

rendőrkapitányság munkatársaival a kerékpár regisztráció programon vettünk részt.
• Lelki Egészség Napja rendezvény: 2017.10.10. — Nóránt Zsuzsanna — A

Csabagyöngye Kulturális Központban szakmai előadásokon vettünk részt
• X. „Játék-Szín” Színjátszó találkozó: 2017. 10. 13. — Nóránt Zsuzsanna, BékeFi

Szilvia, Farkas Edina
• Békéscsabai Kolbászfesztivál: 2017.10.20. — Nóránt Zsuzsanna, Farkas Edina —

Osszmunkatársi program a fesztiválon.
• Mikulás Nap — Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete: 2017.12.05 —

Bonnyai Sándor
• Egészségnap— Kemény Gábor Szakközépiskola: 2017.12.09. — Bonnyai Sándor

A békési kistérségben élő klienseink az egyéni gondozási, esetmenedzselés mellett sokféle
témájú és mennyiségű közösségi programban vehettek részt, melyek segítették személyes
fejlődésüket és alternatívát jelentettek a már megszokott tevékenységeik mellett.
Megtapasztalták a támogató közösség erejét, ezáltal személyes szociális fejlődésükben is
újabb lépéseket tettek meg. A Szolgálat professzionális segítőinek tevékenységét szervesen
kiegészítette és inspirálta a Békési Refonn Egyesület (AE klub) tevékenysége.

Szenvedélybetegek közösségi ellátásába 2017-es évben is jellemző a Fiatalabb /30-35 év
körüli / korosztály bekerülése.
Kistérségből a köröstarcsai családsegítő delegálása kiemelkedő volt, a szakorvosi
delegálásból is több megkeresés érkezett, valamint szórólapjaink által is több személy
értesült szolgáltatásainkról.

Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátásában többségében lakókörnyezetben való
megkeresésre volt szükség.
Nappali ellátásban lévők egy része összeütköztetés miatt kikerült a klienseink köréből.
Szenvedély nappali ellátásban is jellemzővé vált az egyéni esetkezelés és esetmunka iránti
igény.

Klienseink körében egyre több saját kert megművelésére került sor.
Szenvedély nappali ellátásban is jellemzővé vált az egyéni esetkezelés és esetmunka iránti
igény.
Az ellátottak közel 30%-nál az egyéni ügyintézés képessége terén javulás tapasztalható.
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Minden ellátásban résztvevő klienseink körében jellemző a gyakorta meggondolatlan,
jövőbeni célokat figyelmen kívül hagyó életvezetés „mának élünk”.

Szakkönyvtár: 290 db kötetes; munkatársak, egyesületi tagok. ügyfelek, részére díjmentesen
kölcsönözhetőek a szakkönyvek.
Klienskönyvtár: 549 darab könyvvel. melyek pályázatok és adományok útján jött létre.
Klienseink ingyenes kölcsönözhetik könyveinket.
Alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében: pihenő/józanodó kontakthelyiségeket
rn űködtetünk.
Artalomesökkentő tevékenység keretében (pályázati támogatásokból) minden korcsoport
körében óvszer, vitamin. ásványvíz kiosztását végeztük a megkereső tevékenység során,
valamint a fertőzés-megelőzésével. az egészségvédelemme]. szűrvizsgálatokkal kapcsolatos
információk átadása.

Békési KEF koordinációja 2017

2017. április 20 és 22 között a békési és a békésesabai KEF tagszervezeteitől delegált
képviselőkkel Erdélybe tettünk szakmai kirándulást.
Első napunk délutánján megtekintehük a Magyarózdi Terápiás Otthont. ahol
szenvedélybetegek bentiakásos hosszú távú terápiája folyik.
Az intézményt fenntartó Bonus Pastor Alapítvány 1993 óta működik, és célja. hogy segítséget
nyújtson az alkohol-, drog-. szerencsejáték-és egyéb függöségekben szenvedőknek és
hozzátartozóiknak, keresztvén lelkiséggel. a segítő szakma eszközeivel. A Terápiás Otthon
2005-ben nyílt meg.

Az otthon vezetöje beszélt az intézménvük működéséről. körbevezeteit minket az épületben.
továbbá betekintést nyerhettünk a lakók mindennapjaiba.
Az intézmény egyik mentorától megtudtuk. hogy a kanadai eredetű Portage terápiás modellt
alkalmazzák. mclv olyan terápiás közösség kialakítását jelenti, amelynek célja továbbsegíteni
az egyént a maga terápiájában.
A családias légkörű otthonban két Fontos elv működik: az önsegítés és a pozitív visszajelzés a
csoport részéről. A program minden eleme terápiás jellegű, legyen az csoporttalálkozó. egyéni
tanácsadás, lelkigondozás, munka vagy szabadidős foglalkozás. A terápia célja a szer- illetve
játékmcntes élethez elengedhetetlenül szükséges pozitív személyiségfejlődés. a
kezdeményezőkészség, döntésképesség. felelősségvállalás. megfelelő kommunikációs
képességek kialakítása és Fejlesztése.
Az otthonban csak férfiak vannak. 18 és 50 év között. Minden nap vannak szemináriumok,
munka, imádkozás, és a lakóközösség együtt készíti és fogyasztja el a reggelit, ebédet és
vacsorát. Altalában 3-9 hónapos a terápia, mely az egyéni haladástól és igényektől függően
meghosszabbítható. A felvétel feltételei az önkéntesség és a motiváltság, mely egy előzetes
interjú alapján történik.
Este a szálláshelyen a kirándulás résztvevői interaktív beszélgetés Formájában felidézték és
megtárgyalták az otthonban hallottakat. A csapatépítő tréningként is Í’unkcionáló összejövetel
nagyonjó hangulatban telt, közelebbről is megismerhettük egymást.
A második napon ismét meglátogattuk a Terápiás Otthont. Néhány lakó beszélt magáról, az
életéről, hogy miként került az otthonba. Oket alkohol-, kábítószer- vagy játékfliggőségük
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késztetett arra, hogy segítséget kérjenek a testi, lelki, kapcsolati bajokat halmozó
szenvedélvbctcgségükből való szabaduláshoz.
Elmondták, hogy a terápiás közösségben az élet nem más. mint naponként elkötelezödni a
reménység és a gyógyuláshoz vezető kis gyakorlati lépések mellett. Ez Jelenti a múlt
sérelmeinek feldolgozását. a hit megtalálását. az egészséges élet, illetve a szermentes élet
értelmében való hitet.
Időnk hátralevő részében a Tordai hasadéknál tettünk túrát. A szemet gyönyörködtető táj és a
kedvezö időjárás is hozzájárult ahhoz. hogy felejthetetlen élménvekkel gazdagodjunk.
Hazautazásunk napján kis kitérőt tettünk a Tordai Sóbányához, ezzel is erösítve a KEF tagok
együttmüködését.
A bányában betekintést nyertünk a só kitermelés folyamatába. felülhetünk a bánya közepén
található óriáskerékre és csónakázhattunk a tóban. Mindenki nagyon Jól érezte magát. Új
ismeretségek. barátságok köttehek. illetve a már meglévő viszonyok szorosabbra fűződtek.

2017.06.07-én 16:00-tól II. alkalommal került megrendezésre Drogtükör szakmai
anpunk. ahol tagszervezeteink szakemberei magabiztosabban (tudás, kompetencia
megismerés. információs bázis) állnak a célcsoportok körében megfigyelt drog és más
addiktológiai probléma észlelésekor. Megismerik a probléma kialakulásának okait és
megoldási lehetőségeit. Képet és iránymutatást kapnak a problémás szerhasználat
megelőzésére, kezelésére, elhárítására. egészségtudatos. alternatív magatartásminták
közvetítésére. Emellett a nem csak a szakemberek. de az érdeklődők. résztvevők olyan
tapasztalatokkal térhetiek haza az előadások alatt halottakkal, melyeket beépithettek a
mindennapjaikba, így hasznositva őket,
A rendezvényt Békésvárosában tartottuk. ahol mind az iskolai szülői közösségben. szociális
szférában. Csaba rádióban. Békés Mátrixban. honlapunkon és online közösségi tereken is
meghirdetésre kerültek. így minél nagyobb körben elérhetövé vált az ingyenes rendezvény.
Valamint összefoglalót láthattak az érdeklődők a Csaba Tv-ben.
Három Fő előadó volt hallható. az alábbi elöadásokkal:
Dr. Fleishmann Enikő -Az elmúlt évek tapasztalatai Ja békés megyei drogambulancia
ellátás területéről!
Dr. Bagdy Emőke-Lelki egészségünk
Dr Magyar Lóránt- “Mégis legyél győztes”
Rendezvény időpontja: 2017. június hó 7.. délután 16:00-19:00-ig
Rendezvény helye: Békés Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
Rendezvényen résztvevők száma: kb. 194 Fő
Célcsoport: szülők, szociális szakemberek. érdeklődők

2017.06.23-án a Békési KEF koordinákó szervezeteként. ismételten megrendezésre került a
Drogellenes Világnap. A föként fiatalokra fókuszáló programok alatt, totókat tölthettek.
dartsozhattak. megismerhenék a csapat játékok összetartó erejét és kézműveskedhettek
beszélgethettek. A programokon közel 50 fiatal vett részt. főként lakásotthonos gyermekek.
családsegítő nyári kortárs táborának fiataljai, a Köröstarcsai családsegítő által toborzott
fiatalok. valamint békési fiatalok. gyerekek. Minden résztvevő kisebb ajándékot kapott, csoki.
ásványvíz, lufi stb.
A rendezvény jó hangulatban telt, mely során felszabadultanjátszhattak, beszélgethettek a
gyerekek. flatalok. Így erősítve meg a szabadidö hasznos eltöltésének fontosságát.
Alternatívát adva a droghasználattal szemben.
A program zárásaként lufikat engedtűnk fel, ezzel szimbolizálva a káros szenvedélyek
elengedését.
Részt vett: Békefi Szilvia, Farkas Edina, Nóránt Zsuzsanna
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Külső programjaink néhány képben
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Békés, 2W8. április 16.

Nóránt Zsuzsanna
intézményvezető
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