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Intézményi adatok 

A TÁMOGATOTT FENNTARTÓ NEVE, CÍME: 

Római Katolikus Főplébánia, 6000 Kecskemét, Plébánia köz 1. 

 

AZ INTÉZMÉNY NEVE:  

Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 

JOGÁLLÁSA: 

 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy 

SZÉKHELYE: 

6000 Kecskemét, Fecske u. 20. 

Tel./fax: 76/415-466 

E-mail: revkmet@t-online.hu Honlap: www.revkecskemet.hu 

 

 

ÁGAZATI AZONOSÍTÓ: S0062220,  S0062220S0511782 

 

AZ INTÉZMÉNY SZOCIÁLIS TÖRVÉNY SZERINTI BESOROLÁSA: 

1. Szenvedélybetegek közösségi ellátása (1993. III. tv. 65/A. §.) 

2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása – alacsony küszöbű ellátás (u.a.) 

3. Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali intézménye (1993. III. tv. 65/F. §.) 

4. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása (1993. III. 65/A. §.) 

 

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

1. Megelőző-felvilágosító szolgáltatás (a 42/2008. [XI. 14.] EüM-SzMM együttes rende-

letben szabályozott ún. „elterelés”) 

2. Drogprevenciós tevékenység 

3. Kortárs-segítő képzés 

4. Kortársképzés 

5. Ártalomcsökkentő tevékenység (tűcsere szolgáltatás) 

6. Megkereső tevékenység és utcai szociális munka 

7. Ingyenes és anonim Hepatitis és HIV szűrés 

 

ELLÁTÁSI TERÜLET:  

Kecskeméti Járás, Tiszakécskei Járás, Kiskunfélegyházi Járás, Nagykőrösi Járás 

közigazgatási területe.  

A megkereső tevékenység, alacsony küszöbű ellátás, iskolai és iskolán kívüli drogprevenciós 

tevékenység, az oktatás és akkreditált, pontszerző képzések kiterjednek Bács-Kiskun megye 

egész területére.  

 

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY SZÁMA: BK/SZGYO/247-21/2017 

KIÁLLÍTÓJA: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

 

A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat integrált szociális alapszolgáltató intézmény. 

 

http://www.revkecskemet.hu/
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Személyi feltételek 

a./ Munkaviszonyban foglalkoztatott munkatársak 

1. Integrált intézmény vezetője: szociális munkás, tanár, teológus, mentálhigiénés 

lelkigondozó 

 

2. Nappali intézmény: 

 a) Terápiás munkatárs: szociális munkás 

 b) Terápiás munkatárs: szociális munkás 

3. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása: 

a) Közösségi koordinátor: szociális munkás (4 órában) 

 b) Közösségi gondozó: szociális munkás 

c) Közösségi gondozó: pedagógus, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló  

4. Szenvedélybetegek közösségi ellátása: 

a) Közösségi koordinátor: szociális munkás (4 órában) 

 b) Közösségi gondozó: szociális munkás 

c) Közösségi gondozó: addiktológiai konzultáns, pedagógus, pszichiátriai szakápoló

   

5. Szenvedélybetegek alacsony küszöbű közösségi ellátása I.: 

a) Közösségi koordinátor: szociális munkás (4órában) 

 b) Konzultáns: szociális munkás 

 d) Segítő: szociális munkás 

 e) Segítő: ifjúságsegítő 

6. Szenvedélybetegek alacsony küszöbű közösségi ellátása II.: 

a) Közösségi koordinátor: szociális munkás (4órában) 

 b) Konzultáns: szociálpedagógus 

 c) Segítő: pszichiátriai szakápoló  

 d) Segítő: szociális munkás  

 e) Segítő: szociális munka és ifjúságsegítő 

 

b./ Megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak 

1. Orvos konzultáns: pszichiáter, addiktológus szakorvos 2 fő (havi 4-4- órában) 

2. Szupervízor: diplomás szupervízor 

 

 

Az intézményben foglalkoztatott munkatársak szakképzettsége és a szakmai létszám egész 

évben megfelelt az 1/2000. SzCsM rendelet 2. és 3. számú Mellékletében foglaltaknak. Szak-

képzett munkatársak aránya: 100 %. 

 

Tárgyi feltételek 

A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a Kecskemét Megyei Jogú Város által rendelkezésé-

re bocsátott épületben alakította ki az intézményt, ahol a kliensek ellátása zajlik. 

A különböző helyiségek kialakítása a többféle funkció megfelelő ellátására alkalmas. Így a 

többfunkciós csoportszoba és a klubszoba mind a csoportos tevékenységek, mind az egyéni 
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konzultációk számára megfelelő hely. A pihenő szoba, a mosókonyha, zuhanyzó, ill. az előtér, 

váró pedig a nappali és az alacsonyküszöbű ellátásban résztvevők ellátásához szükséges felté-

teleket biztosítja. A dolgozók számára kialakított helység az adminisztrációs munkára ad lehe-

tőséget, és az iratok megfelelő tárolását teszi lehetővé. Az udvarban elhelyezkedő raktár rész-

ben az adományok tárolására is szolgál. Az épület akadálymentesített, ebben az évben a tisz-

tasági festése ismételten megtörtént.   

A nappali ellátáshoz szükséges tárgyi eszközök (sportszerek, játékok, audio-video stb., könyv, 

újság) is a kliensek rendelkezésére álltak. 

 

A szolgálatok két Opel Astra és egy Suzuki Vitara személygépkocsit használnak.  

 

Kecskemét M. J. V. Önkormányzata a 154//2012 (V. 31.) számú Határozata alapján született 

4.187-10/2016. ügyiratszámú Ingatlanhasználati megállapodás az Alapítvány rendelkezésére 

bocsátott a Fecske u. 20. sz. alatti ingatlanában a már használatban lévő 291 négyzetméteres 

ingatlanrész mellett további 47 négyzetméteres ingatlanrészt, a Rév Szenvedélybeteg-segítő 

Szolgálat működtetésére.  

 

Fecske utca 20. 

       „A” épület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Funkció Alapterület (nm) 

Többfunkciós csoportszoba 51 

Dolgozói irodák 46,54 

Pihenő szoba (Férfi) 13,60 

Terápiás szoba 6,75 

Mosókonyha, zuhanyzó 5,98 

Személyzeti, férfi, női WC, pissoiré 13,95 

Előtér, váró, folyosó,teakonyha 34,65 

Alapterület összesen 172,47 

 

„B” épület 

 

Funkció Alapterület (nm) 

Iroda 14,82 

Iroda 15,70 

Iroda 16,44 

Pihenő szoba (női) 16,40 

Terápiás szoba 11,48 

Csoport szoba 25,20 

Teakonyha 3,83 

Előtér, közlekedő 33,13 

Személyzeti, férfi, női WC 10,65 

Alapterület összesen: 149,50 

Az intézmény teljes alapterülete 322 
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SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK 

 

A Rév tiszta profilú integrált intézmény (szociális alapellátási feladatok integrálásával). Az 

integrált intézményben az ellátási formát az ellátottak ellátási szükségletei határozzák meg, a 

szükségletek változásával átjárás lehetséges az egyes ellátások között. A motiválatlan szenve-

délybetegekkel való foglalkozás gyakran az alacsony küszöbű ellátással kezdődik, majd a 

közösségi ellátással folytatódik és a nappali intézményben fejeződik be. A folyamat másik 

irányban is megvalósulhat akkor, ha pl. a nappali intézmény ellátottja munkát kap, az ellátása 

a közösségi ellátás keretében folytatódik.  Az ellátási terület településein Kecskemét kivételé-

vel értelemszerűen a közösségi ellátást részesítjük előnyben, mivel az ellátottak nehezebben 

változtatnak helyet, mint a szolgáltató. Különösen a szenvedélybeteg ellátásra érvényes, hogy 

a segítő kontaktok száma többszöröse is lehet az érvényes megállapodások számának, illetve 

alacsony küszöbű ellátásban az ellátott lakóhelye indifferens. Az alacsony küszöbű ellátás 

megkereső tevékenysége az ellátási terület minden településére eljut, az egyes települések 

ellátottainak száma elsősorban az ellátásba vételi kérelmek számától függ.  

 

I. Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali intézménye 

Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátására ellátási szerződést kötött Kecs-

kemét Megyei Jogú Város, Lajosmizse és Tiszakécske önkormányzata. 

Nappali ellátást nyújtó intézményünkben elsősorban a saját otthonukban élő pszichiátriai és  

szenvedélybetegek részére biztosítunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, melynek során 

módjuk van alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, valamint társas kapcsolatok fenn-

tartására, közösségi, szabadidős tevékenységek végzésére, pszicho-szociális tanácsadás 

igénybevételére. Az intézményben elsősorban azokat gondozzuk, akiket pszichiátriai és szen-

vedélybetegségük miatt - korábban fekvőbeteg-gyógyintézetben kezeltek, vagy rehabilitációs 

intézményben gondoztak, illetve azokat, akik a fentebb felsorolt intézményi kezelés megelő-

zése miatt erre rászorulnak. 

Nappali ellátást nyújtó intézményünk szolgáltatásai különösen 

a) tisztálkodási lehetőség biztosítása, 

b) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való 

hozzájutás segítése, 

c) hivatalos ügyek intézésének segítése, 

d) munkavégzés lehetőségének szervezése, szabadidős programok szervezése, 

e) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, addiktológiai konzultáció, 

f) egyéni és csoportos pszichoedukáció, 

g) speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése 
h) igény szerint meleg élelem biztosítása 
 

 

A nappali ellátásban a működési engedély által engedélyezett férőhelyszám: 50 fő. 

Ebből finanszírozott férőhely: 40 férőhely. 

2017. január 1-jén 46 fő, december 31-én 44 fő megállapodással rendelkező ellátottunk volt. 
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Ebben az évben összesen 63 fő vette igénybe a nappali ellátás szolgáltatásait. Az év során 17 

esetben kötöttünk új megállapodást, valamint 19 ellátott gondozását szüntettük meg közös 

megegyezéssel. 

Az 63 fő ellátottból a pszichiátriai és szenvedélybetegek aránya éves szinten 52 –48 %, 5 fő 

esetében azonban mindkét betegség típus fennáll.  

 

Az ellátottak lakóhely szerinti megoszlása 

 

2017-ben összesen 63 fővel volt érvényes megállapodás, ebből 33 fő a Pszichiátriai betegek 

nappali ellátásában, 30 fő pedig a Szenvedélybetegek nappali ellátásában. Területi megoszlás 

szerint, a Pszichiátriai betegek nappali ellátásában 26 fő Kecskeméten, 1 fő Lajosmizsén, 6 fő 

Tiszakécskén lakott. A Szenvedélybetegek nappali ellátásában 19 fő Kecskeméten, 9 fő La-

josmizsén, 2 fő Tiszakécskén élt. 

Lajosmizsén minden héten, csütörtökön tartottunk kihelyezett ügyfélfogadást az Egészségház 

ügyfélfogadó helyiségben. Klienseink nagy része a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti 

Szolgálat családgondozóinak ajánlásával fordult hozzánk segítségért. Túlnyomó részt alkohol, 

illetve drogproblémák kapcsán keresték fel ügyeletünket, pszichiátriai problémákkal kevésbé. 

Több ügyfél már az előző évben is kapcsolatban állt a szolgálattal. Rendszeresen jártak kon-

zultációkra, ahol életvezetési tanácsadásban, problémamegoldó készségfejlesztésben részesül-

tek, illetve stresszkezelési technikákat sajátítottak el. Az új kliensek, főként a pszichiátriai 

betegek és hozzátartozóik bevonásának növelése érdekében, a 2018-as évben szorosabb 

szakmai együttműködés igénye fogalmazódott meg a Családsegítő Szolgálat munkatársaival. 

Az ellátotti létszám éves átlaga: 8,25 fő. 

 

Tiszakécskén a Rév Szolgálat munkatársai a helyi Egészségház épületében, csütörtöki napo-

kon 9:00-13:00 óráig fogadják a klienseket. A Családsegítő Szolgálattal, illetve a Pszichiátriai 

gondozóval az idők során kialakult jó szakmai kapcsolat által több kliens is ellátásba került. 

Elsősorban pszichiátriai betegek keresik fel a terápiás segítőket. Leggyakoribb diagnózisok: 
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depresszió, bipoláris zavar, pánikbetegség, szorongás. A konzultációk rendszeresek, melyeken 

életviteli készség fejlesztés, stresszkezelés, ventillálási lehetőség biztosítása, ügyintézésben 

való segítségnyújtás, munkavégzés lehetőségének szervezésében közreműködés történt. Há-

rom fő rendszeresen részt vesz a szabadidős és készségfejlesztő csoportokon. Az elmúlt évben 

több kliensnél tapasztaltunk jelentős állapotjavulást. Ritkább esetben fordultak a Szolgálat 

munkatársaihoz alkohol illetve drogproblémákkal küzdők. Főként tanácsadásra, továbbirányí-

tásra, információnyújtásra tartottak igényt. Az ellátotti létszám éves átlaga: 5,75 fő.  

A lajosmizsei és tiszakécskei ellátottaknak igény szerint segítséget nyújtottunk az utazásuk 

megszervezésében, finanszírozásában, vagy saját gépjárműveinkkel biztosítottuk az intéz-

ménybe való bejutásukat. 

a) Pszichiátriai betegek 

2017-ben összesen 33 fő pszichiátriai beteget láttunk el a nappali ellátás keretében (29 nő, 4 

férfi). Leggyakoribb diagnózisok: depresszió, szorongás. Az igénybevett szolgáltatások jel-

lemzően: az egyéb szolgáltatásokat (mosás, fürdés) ritkán, gyakrabban vettek részt az ellátot-

tak a szabadidős csoportos foglalkozásokon (klubok), valamint az egyéni életviteli tanácsadá-

son, viselkedésterápiás foglakozásokon. 

 

b) Szenvedélybetegek 

2017-ben 30 fő szenvedélybeteget részesítettünk ellátásban (14 nő, 16 férfi). A szenvedélybe-

tegek ellátásának fő eszköze az addiktológiai konzultációk és pszichoszociális tanácsadás. A 

csoportos szabadidős tevékenységekre alacsonyaz igény, főként az egyéni konzultációkat pre-

ferálják az ellátottak. Ebben az évben is, az előző évekhez hasonlóan sikeresen tudtuk kliense-

inket önsegítő csoportokba irányítani. 

Az ellátottak életkor és nem szerinti megoszlása 

 

 

2017-ben a pszichiátriai ellátottak közül 29 fő nő, 4 fő férfi, szenvedélybeteg ellátottak közül 

14 fő nő és 16 fő férfi, mindösszesen 63 fő.  Mindkét ellátási formában a női ellátottak felül-

reprezentáltak, különösen a 40-59 éves közép korosztályban.  A férfi ellátottaknál a 18-39 

éves korosztályban figyelhető meg a jelentősebb létszám (8 fő). 

A finanszírozott létszám (40 fő) kihasználtsága 100 %. 
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II. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 

A közösségi ellátás célja a pszichiátriai betegek lakókörnyezetükben történő gondozása, to-

vábbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. A gondozás és segítés arra irányul, hogy 

az egyének, a családok, a lakókörnyezet és különböző csoportok, valamint a társadalom részé-

ről rendelkezésre álló lehetőségeket úgy mozgósítsuk, hogy a beteg magatartásában és helyze-

tében kedvező változásokat érjünk el oly módon, hogy az ember saját normáin és céljain be-

lül, valamint társadalmi lehetőségeit figyelembe véve megelégedéssel éljen, és lássa el családi 

és társadalmi feladatait. Ennek érdekében az ellátásban az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:  

a.) Problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, 

a változtatásra motiváló tényezők feltárása, erősítése, a relapszus megelőzése, prob-

lémaelemzés, problémamegoldás, krízisintervenció.  

b.) Készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az 

önellátásra való képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel kapcsola-

tos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről. 

c.) Pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett 

eltöltésének segítése, szabadidős- és, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerve-

ződésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyer-

mekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási 

lehetőségek igénybevételéről. 

 

A gondozói munkában a legtöbb feladatot a nagyon alapos adminisztráció mellett a betegek 

otthonukban történő látogatása jelentette. A krónikus pszichiátriai betegek kompenzált állapo-

tához elengedhetetlenül szükséges a kezelőorvossal való együttműködés, a gyógyszerek rend-

szeres és megfelelő szedése. A gondozók így sokszor jeleztek a háziorvos, ill. pszichiáter felé, 

segítették eljutni a beteget a megfelelő ellátáshoz. A gondozók munkájának szintén jelentős 

részét tette ki az életviteli készségek fejlesztése, a problémakezelés javítása, a társas kapcsola-

tok alakítása. 2017-ben a finanszírozott ellátottak száma 56 fő. 

 

Lajosmizse és Tiszakécske települések ügyeleti helyiségeket biztosítanak a Rév munkatársa-

inak, hogy érdeklődő ügyfeleinknek ne kelljen minden esetben Kecskemétre utazniuk. A kör-

nyékbeli települések elhelyezkedése, a közlekedés korlátozottsága miatt azonban az egyes 

településekről az ellátottak nem tudtak, és nem is akartak beutazni az ügyeleti helyre, az ő 

esetükben közösségi gondozóink lakóhelyükön keresték fel, és lakókörnyezetükben látták el 

őket. 

A pszichiátriai betegségek, különösen a krónikus pszichiátriai betegségek mindig nagy érzel-

mi terhet rónak mind az érintettre, mind a családtagokra. Gyakran a hozzátartozók, a család 

jelenti a betegek számára az életet, anyagilag és érzelmileg, sőt néha még a legalapvetőbb 

cselekvések végrehajtásához is a segítségükre szorul. A hozzátartozók igénybevétele elvisel-

hetetlenné válik; ha hosszú idő után már az ő életük is csak a beteg és a betegség körül forog, 

ők is segítségre szorulnak. A hozzátartozói betegszervezetek a közösség révén nyújtanak tá-

mogatást a betegség elleni küzdelembe belefáradt, vagy éppen afelé tartó családtagoknak.  
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Ezért 2017-ben is havi rendszerességgel segítő csoportot tartottunk pszichotikus betegek hoz-

zátartozói számára pszichiáter szakorvos és szociális szakember vezetésével. 

 A 2016 októberében induló úgynevezett „Hanghalló Csoport” a budapesti Ébredések Alapít-

vány tapasztalati szakértőinek bevonásával 2017-ben is folytatódott.  A csoportban alkalma-

zott módszer lényege, hogy a résztvevők megtanulnak kommunikálni a hanggal a fejükben, 

azt megtanulják elfogadni és irányítani. 

A pszichiátriai ellátás tevékenységeinek szélesítése érdekében önkéntes munkatársakat von-

tunk be az idei évben is. Az Ő segítségükkel valósult meg az intézményben az Állatasszisztált 

terápia (Egy kutyával a mosolyért Alapítvány), a Grafika klub és a Közérzet javító torna.   

 

Közösségi pszichiátriai ellátás csoportjai 

 

rendezvény alkalom fő/átlag összes megjelenés 

Pszichiátriai betegek hozzátartozói csoportja  9 5,55 50 fő 

Hanghalló csoport 25 10 250 fő 

Depresszióval és szorongással diagnosztizált 

betegek csoportja 17 6,29 107 fő 

Állatasszisztált terápia 31 6,35 197 fő 

Napsugár klub (kézműves és szabadidős klub) 90 7,86 708 fő 

Kerekasztal (szabad asszociációs csoport) 7 13,42 94 fő 

Bibliaóra 17 8 136 fő 

Közérzet javító torna 22 5,8 129 fő 

Összesen: 218 7,66 1671 fő 

 

Az ellátottak életkor és nem szerinti megoszlása 

 

 
 

2017-ben összesen 87 fő volt ellátásban, ebből 61 fő nő és 26 fő férfi. Életkor szerinti meg-

oszlásban a középkorosztályhoz (40-59 éves) tartozó női ellátottak száma volt kiemelkedően 

magas. 
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Az ellátásból való kikerülés okai 

 

 
 

2017-ben, 24 fő megállapodása szűnt meg, 23 főnél közös megegyezéssel, egy fő bentlakásos 

otthonba költözött. 

 

Az ellátottak betegségcsoportonkénti megoszlása 

Betegség csoport 

Fő Nem 

összesen férfi nő 

F20 - F29 Szkizofrénia, szkizoaffektív zavarok 59 22 37 

F30 – F33 Depresszió, mánia, bipoláris zavarok 21 3 18 

F40 – F42 Szorongásos rendellenességek 5 1 4 

F38.80 Egyéb meghatározott hangulat-(affektív) zavar 2 0 2 

Összesen  87 26 61 

 

Esetmegbeszélések 

 

Pszichiátriai gondozóval a rendszeres esetmegbeszélésekre havi egy alkalommal kerül sor, 

ezen túl három esetben került sor esetmegbeszélésre krízisben lévő ellátott kapcsán.  Gyer-

mekjóléti Központtal és a Családsegítő Szolgálattal hét esetmegbeszélésre került sor. 

 

Az ellátottak lakóhely szerinti megoszlása 

 
 

Az ellátásban lévők túlnyomó része (73 fő) Kecskeméten él, ezt követi Kerekegyháza 6 fővel 

a többi településen átlagosan 1-2 ellátottal született megállapodás. 
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A motivált, a munka világába ismét bekapcsolódni kívánó ellátottaink közül 16 fő pszichiátri-

ai beteg bevonásra került az EFOP-1.1.1.15-2015-00001 „Megváltozott munkaképességű em-

berek támogatása”elnevezésű programba.  A munkavállalás mellett a betegeink ellátása is 

(rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) megmaradt, ezáltal az életminőségük jelentősen 

javult.  

A program lehetőséget biztosított munka tanácsadásra, pszichológusi tanácsadásra, álláskere-

sési tanácsadásra, pályatanácsadásra és mentori szolgáltatásra. A tanácsadásokon lehetőséget 

biztosítottunk  pszichoedukációra, személyes és társas kompetenciák fejlesztésére, probléma-

megoldásra,  stresszkezelésre,  asszertivitás fejlesztésére, munkavállalói kompetenciák meg-

szerzésére, önismeretre és adekvát kommunikációra.  A szolgáltatások lezárását követően 

tizenkét főnek segítettünk elhelyezkedni. Az elhelyezkedést követően, a három hónapos pró-

baidő lejárta után mindenki megtartotta munkahelyét, azóta is négy, illetve hat órában dol-

goznak. 

A munkáltatóknak a segítségünket felajánlottuk, amennyiben magatartásukban, munkavégzé-

sükben változást tapasztalnak, akkor jelezzék. Ezzel a lehetőséggel éltek, a kapcsolatot a mai 

napig tartjuk, együttműködünk, a munkahelyek megtartása érdekében.  

 

III. Szenvedélybetegek közösségi ellátása 

 

A közösségi ellátásban célunk azon szenvedélybetegek segítése, akik saját lakókörnyezetük-

ben élnek, és megfelelő életvitelük fenntartásához segítséget igényelnek, ill. akik nem része-

sülnek bentlakásos ellátásban, orvosi vagy egyéb terápiás kezelésben, és önálló életvitelük 

fenntartásához segítségre van szükségük. A közösségi gondozás során a szenvedélybetegnek 

elsősorban saját lakókörnyezetében nyújtunk komplex segítséget. A gondozás és segítés arra 

irányul, hogy az egyének, a családok, a lakókörnyezet és különböző csoportok, valamint a 

társadalom részéről rendelkezésre álló lehetőségeket úgy mozgósítsuk, hogy a beteg magatar-

tásában és helyzetében kedvező változásokat érjünk el oly módon, hogy az ember saját nor-

máin és céljain belül, valamint társadalmi lehetőségeit figyelembe véve megelégedéssel éljen, 

és lássa el családi és társadalmi feladatait. Ennek érdekében segítünk a mindennapi életvitel-

lében felmerülő nehézségek megoldásában, és lehetőség szerint törekszünk meglévő képessé-

geinek megtartására, fejlesztésére. 

 

2017-ben összesen 126 fő került az ellátásba. Idén 56 olyan megkeresésünk volt, amikor az 

ellátás elkezdődött, de ellátási szerződés nem jött létre. 

A szenvedélybetegek hozzátartozói is felismerték a lehetőséget: sokan kérték és fogadták el 

intézményünk szolgáltatásait hozzátartozójuk és saját maguk érdekében. A szenvedélybetegek 

családtagjainak szemléletformálása fontos feladatunk, hiszen ők fenntarthatják, és meg is 

szüntethetik a dependencia különböző tüneteit. 

A közösségi gondozók egyéni esetkezelő munkájában a kecskeméti lakosok esetében az in-

tézményünkben történő segítségnyújtás, a kistérség településein élő ellátottak esetében a csa-

ládlátogatás volt a jellemző. A Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartottak közül is igé-
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nyelték a szolgáltatást (13fő), mely három részlegen valósult meg: a Bács-Kiskun Megyei 

Büntetés-végrehajtási Intézet I. telephelyén, előzetes fogvatartottakkal és ítéletessel; a II. te-

lephelyen pedig a Fiatalkorú Regionális Bv. Intézetben, és az Anya-gyermek részlegen.  

 

A szenvedélybetegek és hozzátartozóik ellátásában leggyakrabban az életviteli készségek, 

önismereti készségek fejlesztése, a problémakezelés, a munkába állás segítése, valamint az 

absztinenciára való motiváció kialakítása volt a gondozói munka hangsúlyos része. Továbbra 

is magas a dizájner drogokat használó fiatalok és szüleik száma, egyre gyakrabban jelenik 

meg az intravénás droghasználat. Az utóbbiak esetében a drogrehabilitációs intézetben történő 

gyógykezelést preferáltuk, azonban ez irányban a célcsoport nehezen motiválható. Szükség 

esetén pszichoterápiás intézeti elhelyezésben is segítjük a klienseinket. Továbbra is a kliensek 

rendelkezésére állunk a mediációs módszerrel, de lehetőséget nyújtunk pár- és családkonzul-

tációra is.  

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal szoros együttműködésben dolgozunk, kölcsönö-

sen kiegészítve egymás szakmai munkáját, ami 2017-ben 23 ügyfelet érintett. A munkánkat 

megnehezíti, hogy nehéz bizalmi kapcsolatot kialakítani a kliensekkel, mivel a delegálásukat 

végző intézmény hatóságként jelenik meg éltükben. Szorongató számukra nem teljesen saját 

motivációból adódóan egy újabb szakemberrel kapcsolatba kerülni, és beszélnie függőségeiről 

bizalommal, miközben gyakran gyermekei elhelyezése a tét. 

 

2017-ben ellátottak között az előző években ellátásba vettek száma 60 fő, az új belépők száma 

66 fő volt. 2017-ben az éves átlag feladatmutató 48,16 

BNO Férfi Nő Össz. 

F10 Alkohol okozta mentális és viselkedészavarok 34 26 60 

F11 Ópiátok használata által okozott mentális és viselkedészavarok 0 0 0 

F12 Cannabis és származékai által okozott mentális és viselkedészava-

rok 

9 2 11 

F13 Nyugtatók és altatók által okozott mentális és viselkedészavarok 0 1 1 

F14 Kokain használata által okozott mentális és viselkedészavarok 0 0 0 

F15 Egyéb stimulánsok használata által okozott mentális zavarok 0 0 0 

F16 Hallucinogének használata által okozott mentális zavarok 0 0 0 

F17 Dohányzás okozta mentális és viselkedészavarok 2 1 3 

F18 Illékony oldószerek (spray)  okozta mentális és viselkedészavarok 0 0 0 

F19 Többféle drog és egyéb pszichoaktív anyagok használata által 

okozott mentális és viselkedészavarok 

20 3 23 

F63 Szerencsejáték-függőség 7 0 7 

Egyéb: (F68.8; egyéb viselkedési függőségek) 2 19 21 

Összesen 74 52 126 
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Az ellátottak nem és korcsoport szerinti megoszlása 

 

A Szenvedélybetegek közösségi ellátásában, 2017-ben összesen 126 fő volt ellátásban, ebből 

72 fő férfi és 54 fő nő. Az életkori megoszlás szerint a férfiaknál a 18-39 éves korosztály (33 

fő), míg a nők esetében a 40-59 (25 fő) éves korosztály képviseltette magát jelentős számban. 

Hatvan év felett a nemek közel azonos számban kértek segítséget a szolgálatnál. 

Ellátottak lakóhely szerinti megoszlása 

 

A megállapodással rendelkező 126 fő jelentős része (91fő) Kecskeméten él. Lajosmizsén és 

Tiszakécskén 10-9 fő, a többi településen 1-2 fő 

 

Helyszín Ügyeleti idő Rendelkezésre állás 

Tiszakécske minden héten, csütörtökön  

 

Időpont egyeztetés alapján ügyeleti időtől 

függetlenül rendelkezésre állás 

Lajosmizse minden héten, csütörtökön  Időpont egyeztetés alapján ügyeleti időtől 

függetlenül rendelkezésre állás 

 

A Pszichiátriai Osztály Addiktológiai Részlegével való együttműködés: terápiás kurzusonként 

egy alkalommal negyvenöt percben addiktológiai csoport vezetése, ahol a Rév Szenvedélybe-

teg-segítő Szolgálatnál igénybe vehető ellátásokról és elérhetőségeinkről adunk tájékoztatást. 

2017-ben ez 72 főt érintett. 
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Ezen felül 2017 szeptemberétől minden hétfőn 14.00-16.00 óráig két közösségi gondozó rész-

vételével ügyeletet tartunk az osztályon, ahol a bent fekvő szenvedélybetegekkel motivációs 

beszélgetést folytatunk. A program megkezdése óta 38 fővel vettük fel a kapcsolatot, közülük 

tízen kérték a közösségi ellátást. 

 

IV. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 

A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását az anonimitást és az önkéntes igénybevétel 

lehetőségét biztosítva a „megkereső munkára” épülő szolgáltatásként szerveztük meg. Az 

alacsonyküszöbű kifejezés arra utal, hogy nem támasztunk magas követelményeket az 

igénybe vevőkkel szemben, a szolgáltatás igénybevételének szinte nincs feltétele. Az ellátás 

során nincsenek szigorú elvárások, terápiás szerződések, nem követelmény az absztinencia, a 

betegbiztosítási (TAJ) kártya, a szolgáltatást igénybe vevő akár nevének közlése nélkül is 

kaphat segítséget. Célunk a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése, az életet 

veszélyeztető helyzetek elhárítása, valamint az életmódváltás elindítása segítése. 

Alacsonyküszöbű ellátásban kapacitáshiányra való hivatkozással az ellátás jogszabály alapján 

nem tagadható meg. 

Ez az ellátási formánk a szerhasználat, a szerfüggés és a viselkedéses problémák ártalmait 

csökkentő, pszicho-szociális támogatást, életviteli tanácsadást nyújtó programokat, 

szolgáltatásokat foglal magába, melyek térítés nélkül, könnyen elérhetőek. Az 

alacsonyküszöbű ellátás kiemelt feladata az egészséggel kapcsolatos információk és a 

biztonságos droghasználattal kapcsolatos üzenetek terjesztése, az egészségügyi ellátások és a 

szociális szolgáltatások megismertetése, használatuk ösztönzése, megkönnyítése a 

szenvedélybetegek, addiktológiai problémával küzdő populációk számára. 

A szenvedélybetegek körében végzett megkereső munka célja az ellátatlan, de az intézményes 

gondozással szemben bizalmatlan, vagy onnan kiszoruló, az utcán, közösségi színtereken 

tartózkodó szenvedélyproblémás egyének, csoportok felkutatása és az alacsonyküszöbű 

ellátáshoz való hozzájutásuk biztosítása.  

Az ellátás keretében nyújtott szolgáltatásaink: 

- pszicho-szociális intervenciók;  

- információs, felvilágosító szolgáltatás;  

- Drop-in „Toppanj be központ”;  

- telefonos, információs vonal  

- egyéb szolgáltatásaink: megkereső tevékenység, tűcsereszolgáltatás. 

 

Az alacsony küszöbű ellátás nagyobbik hányada az intézményünkben, kisebbik hányada a 

városban zajlott. A kliensek leggyakrabban a mosást, tisztálkodás biztosítását, az 

egészségügyi ellátáshoz juttatást, valamint a különböző pszicho-szociális intervenciókat, 

krízis- intervenciókat igényelték. Az ebben az ellátási formában tevékenykedő munkacsoport 

számára legmegterhelőbb feladat a gyakran szer (alkohol, drog) hatása alatt álló, követelőző, 

agresszív kliensek kezelése volt. 
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A Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása I. szolgálatban, 2017-ben 112 főt láttunk el. 

Ebből az év során ellátásba került új kliensek száma 75 fő. Az ellátással elértek forgalmi 

száma 2602 kontakt, napi átlagos forgalom 10 fő, ellátási órák száma 1488 óra. A 

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása II. szolgálatban, 2017-ben 113 főt láttunk el. 

Ebből az év során ellátásba került új kliensek száma 72 fő. Az ellátással elértek forgalmi 

száma 2537 kontakt, napi átlagos forgalom 10 fő, ellátási órák száma 1686 óra. Összesen a 

két szolgálatban 225 fő került ellátásba. 

 

Az ellátottak szerhasználat és nem szerinti megoszlása Szenvedélybetegek alacsonykü-

szöbű ellátása I.-II. 

 

Az alacsonyküszöbű ellátásban segítséget kérők közül kiemelkedően magas az alkohol prob-

lémával küzdő férfiak aránya (49 fő), ezt követi a gyógyszert, nyugtatót fogyasztó nők száma 

(46 fő) 

Az ellátottak életkor és nem szerinti megoszlása Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

ellátása I.-II. 

 

2017-ben az alacsonyküszöbű szolgáltatást igénybe vevők jellemzően a középkorosztályhoz 

(18-39 éves, 40-59 éves) tartoztak. 
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1. Tűcsere szolgáltatás 

Típus 

 
Osztott Hozott Gyűjtött 

Kliensek 

száma 

Ebből új 

kliens 

Kontaktok 

száma 

In house tűcsere 1640 17 3 38 34 344 

Outreach tűcsere 0 0 6 0 0 0 

Összesen 1640 17 9 38 34 344 

 

2. Megkereső tevékenység 

Megkereső tevékenység: 

 Kecskemét - Éjszakai Forgatag (2017. 02. 24.;2017. 04. 28.;2017. 06. 16.;2017. 10. 

27.;2017. 12. 14. 

 Kecskemét –Belvárosi szórakozóhelyek, közösségi terek szórólapozás: 2017. 01. 18. 

 Mezeiváros - Ürgés: (2017. 01. 03. ; 2017. 02. 03.; 2017. 03. 21.;2017. 05. 05.; 2017. 

07. 11.;2017. 08. 17.;2017. 10. 09.) 

 Kecskemét- Főtér „Hajléktalanok délutánja” rendezvény- 2017. 03. 10.;2017. 11. 23. 

 ELEVEN Ifjúsági Közösségi tér- Ismeretterjesztő előadás: 2017. 04. 03. 

 Jazz főváros kulturális rendezvényen való részvétel: 2017. 08. 04. 

 Hetényi Ifjúsági Közösségi Ház: 2017. 09. 04. 

 Kecskemét Vasútkert: Tanévnyitó rendezvényen való részvétel: 2017. 09. 29. 

 Kecskeméti Ifjúsági Otthon prevenciós workshop: 2017. 12. 01. 

2017-ben két csoportnak tartottunk önismereti jellegű tréninget a fiatalkorúak börtöné-

ben: 

Fiatalkorú lányok csoportjában összesen hat alkalommal voltunk: 2017. 06. 12.; 2017. 

06.19.;2017. 06. 26.; 2017. 07. 3.; 2017. 07. 10.; 2017. 07. 17. 

Fiatalkorú fiúk csoportjában összesen kilenc alkalommal: 2017. 04. 25.; 2017. 05. 03.; 2017. 

05. 09.; 2017. 05. 16.; 2017. 05. 23.; 2017. 05. 30.; 2017. 06. 07.; 2017. 07. 13.; 2017. 07. 20.; 

2017. 07. 27. 

Média megjelenések:      

Nyomtatott megjelenések: 

1. Magyar Narancs (2017.05.18.) A tiszakécskei rablógyilkosság háttere riportban a 

dizájner drogok hatásáról és veszélyeiről beszél Molnár Ferenc intézményvezető 

2. Petőfi Népe (2017.12.05), Segítség a nehéz élethelyzetben  

 

Elektronikus megjelenések: 

1. www.hiros.hu  (2017.11.16.) 

            50 millió forint kormánytámogatást nyert a Rév 

 

 

http://www.hiros.hu/
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2. www.csalad.hu (2017.11.16) 

            Tizenkétmilliárd forint egyházi és civil szervezeteknek 

 

3. www.bacsmegye.hu (2017.11.1) 50 millió forintot nyert a kecskeméti Rév szolgálat 

közösségfejlesztésre 

 

4. www.magyarkurir.hu  (2017.11.17) 50 millió kormánytámogatást nyert a kecskeméti 

Rév 

5. www.magyarhirlap.hu (2017.11.18) Egyházi és civil szervezeteket támogat a kormány 

 

Programjainkról, szolgáltatásainkról és projektjeinkről folyamatosan tájékoztatást adunk hon-

lapunkon: www.revkecskemet.hu , valamint Facebook oldalunkon. 

 

Megkereső tevékenység során terjesztett edukációs kiadványok 

 

1. A Katolikus Karitásszal közösen az alábbi ingyenes kiadványok kiadásában és terjesztésé-

ben vettünk részt: 

Ralf Schneider: Szenvedély? Betegség?   

Andreas Lehmann, Wolfgang Gruner: Alkohol-függő? Kiutak egy betegségből  

Walter Kindermann: Drogveszély és drogfüggőség  

Rainer Düffort: Tanácsok játékszenvedélyeseknek és hozzátartozóiknak  

W. Poser, Roscher, S. Poser: Tanácsok gyógyszerfüggőknek és hozzátartozóiknak  

M. Langlotz-Weis: Tanácsok étkezési zavarokban szenvedőknek  

 

2. Kalauz (drogprevenciós szóróanyagok szülők és diákok részére)  

3. Vágod? (drogprevenciós kiadvány diákok részére)  

4. Szülők iskolája (drogprevenciós kiadvány szülők részére)  

 

3. Megelőző-felvilágosító szolgáltatás („elterelés”) 

Megelőző-felvilágosító tevékenységet Bács-Kiskun megyében csak a Rév, valamint a kalo-

csai székhelyű Iránytű 2008 Segítő Egyesület végez. A Rév kötelező ellátási területe kiterjed 

Pest megyére is. A tevékenység szakmai tartalmát a 42/2008. (XI. 14.) EüM-SzMM együttes 

rendelet szabályozza.  

A megelőző-felvilágosító tevékenység, mint az ún. elterelés egyik szolgáltatása az alkalmi 

droghasználók segítését célozza. Az ellátást igénybe vevőket a rendőrség, ügyészség, vagy 

bíróság küldi elterelésre. A hat hónapig tartó korrektív-készségfejlesztő tevékenység célja a 

felvilágosítás, az absztinencia kialakítása, megtartása, életvezetési tanácsadás. Intézményünk 

kidolgozott egy általános megelőző-felvilágosító programot, mely az egyéni fejlesztési tervek 

keretéül szolgál. Az eltereltek egyéni beavatkozási tervek szerint vesznek részt a programban. 

Addiktológiai Gondozója végzi. 2017-ben a kecskeméti Addiktológiai Gondozóban 30 fő 

állapotfelmérését végezték (25 férfi, 5 nő). 

http://www.csalad.hu/
http://www.bacsmegye.hu/
http://www.magyarkurir.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.revkecskemet.hu/
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2017-ben az elterelésben részt vevők száma összesen 52 fő (42 férfi, 10 nő) volt. Ebből 14 fő 

előző évben kezdte meg a megelőző-felvilágosító szolgáltatást, 38 fő ebben az évben (2 fő 

érkezett részigazolással másik intézményből). 

Elterelésben résztvevők életkor szerinti megoszlása 

 

Az elterelésben résztvevők létszáma összesen 52 fő, ebből 15 fő 21-25 év közötti, 12 fő 26-30 

év közötti fiatal. A megelőző-felvilágosító szolgáltatást elvégezte és igazolást kapott 28 fő, a 

folyamat 3 fő esetében szakadt meg. 

 

Állandó lakóhely szerinti megoszlás 

Bács-Kiskun Megye: 

Kecskemét-9 fő, Kiskunmajsa - 2 fő, Fülöpszállás -1 fő, Soltvadkert – 1 fő, Kunszentmiklós – 

3 fő, Szabadszállás – 3 fő, Kiskunfélegyháza – 4 fő, Tiszakécske – 4 fő, Kiskőrös – 2 fő, La-

josmizse – 2 fő, Akasztó – 1 fő, Kecel- 1 fő, Bócsa- 1 fő, Izsák- 1 fő, Orgovány- 1 fő 

Összesen: 36 fő 

Egyéb:  

Nagykőrös – 4 fő, Cegléd – 5 fő, Cserkeszőlő -1 fő, Csemő – 3 fő, Kocsér- 1 fő, Budapest- 2 

fő 

Összesen: 16 fő 

 

Szerhasználat szerinti megoszlás 
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EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 

I. Drogprevenciós tevékenység 

Intézményünk rendelkezik a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Tanúsítványával (szá-

ma: 3/2016.), így a Rév prevenciós programja megfelel a 20/2012. (VIII. 31) EMMI ren-

delet 128. §. alapján szabályozott iskolai egészségfejlesztési kritériumoknak: 

A nevelési-oktatási intézmény …csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszony-

ban nem álló szakember vagy szervezet programjait, alkalmazásában álló munkatársát 

vonhatja be tanórai vagy gyermek, tanuló részére szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb 

egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik 

minőségbiztosított egészségfejlesztési, prevenciós programmal és az egészségpolitikáért fe-

lelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. (r. 128. § (7.pont) 

Bács-Kiskun megye területén, Kecskeméten és az ellátási terület településein az alábbi pre-

venciós szolgáltatásokat nyújtjuk: 

 Iskolai drogmegelőző programok diákoknak (ebben az esetben pályázati forrásbevo-

násban is tudunk közreműködni); 

 Iskolai kortársképző és kortárs-segítő képzések bonyolítása (forrásbevonással is); 

 Tantestületek drogprevenciós tájékoztatóinak tartása, (akkreditált) képzések szervezé-

se, megtartása..; 

 Drogprevenciós. szülői értekezletek tartása; 

 Ifjúsági szabadidős rendezvényeken való megjelenés drogprevenciós sátorral (szóró-

anyagokkal, személyes tanácsadással); 

 Diákotthonok, gyermekvédelmi bentlakásos intézmények prevenciója. 

 

Az iskolán belüli drogprevencióban jellemző a tréningjellegű foglalkozások tartása az iskolai 

órákon, ahol a szenvedélybetegségekről, az „anyagokról” adekvát információkat kapnak a 

diákok, ill. foglalkozhatnak egyes, a szerhasználatot kivédő készségek fejlesztésével. A szülői 

értekezlet a szülők számára nyújt sok hasznos információt, tanácsot a drogokról és a serdülő 

gyermekek pszichés jellemzőiről. 

 

Helyszín Katona József Gimnázium 

Időpont 2017.02.23. 

Résztvevők 70 fő 

Óraszám 3 x 60 perc 

 

Helyszín Toldi Miklós élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium - Nagykőrös 

Időpont 2017.05.23. 

Résztvevők 10. osztály, összesen 115 fő 

Óraszám 5x45 perc 
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Helyszín Damjanich János Általános Iskola 

Időpont 2017.09.26. 

Résztvevők 10 fő 

Óraszám 2x45 perc 

 

Helyszín 
Új Nemzedék Ifjúsági Iroda, (Egészségnap a Bűnmegelőzési csoport szervezé-

sében) 

Időpont 2017.10.09. 

Résztvevők 80 fő 

Óraszám 4 óra 

 

Helyszín 
Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szak-

iskolája 

Időpont 2017.11.07.,11.09.,11.10.12.01. 

Résztvevők 13 osztály, összesen 182 fő 

Óraszám 13x45 perc 

 

Helyszín Kecskeméti Református Gimnázium 

Időpont 2017.11.13., 11.20., 11.23., 11.27., 11.30. 

Résztvevők 10. osztályos diákok, összesen 93 fő 

Óraszám 15x45 perc 

 

 

II. Oktatás, képzés 

 

A szociális szakemberek képzésében, mint gyakorlati helyet biztosító intézmény veszünk 

részt. Az alábbi felsőoktatási intézmények szociális munkás és szociálpedagógus hallgatói 

töltötték nálunk gyakorlati idejüket: 

 

 Károli Gáspár Református Egyetem (7 fő 30 órás gyakorlat),  

 Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (1 fő 450 órás gyakorlat) 

 Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar, 10 fő intézménylátogatás 

 

Ebben az évben is részt vettünk a tanya-és falugondnokok alap- és továbbképzéseiben, kor-

társ-segítők képzésében, önkéntes segítők képzésében. 
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III.  Önsegítő csoportok 

 

Névtelen Alkoholisták (AA) nyílt gyűlés: hétfő 17.00 – 18.00 óra 

Névtelen Alkoholisták (AA) lépés gyűlés kedd 17.00 – 18.00 óra 

Családtagi csoport (AL-Anon) szerda 16.30 – 18.00 óra 

Szenvedélybetegek felnőtt gyermekei (ACA) szerda 17.00-18.00 óra 

  Narcotics Anonymus (NA)          hétfő 16.30 – 17.30 óra 

 

IV. Segélyezés 

 

A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat segélyezési tevékenységet elsősorban akkor folytat, 

ha az ellátottak szükségletei feltétlenül indokolják és más forrás nem áll az ellátott rendelke-

zésére. A segélyezés az alapfeladatok ellátást szolgálja: Szenvedélybetegek esetében gyakran 

segélyezünk azért, hogy az ellátott olyan helyzetbe kerüljön, amely szükséges a szenvedélybe-

tegsége leküzdéséhez (kórházi tartózkodás lehetővé tétele, rehabilitációs és gyógyító intézmé-

nyek felkereséséhez útiköltség, stb.). A pszichiátria betegek esetében a segélyezés célja leg-

gyakrabban az állapotuk stabilizálásához szükséges gyógyszerek kiváltásban való segítség-

nyújtás (gyógyszer hiányában az állapotromlás bekövetkezése valószínűsíthető). 

 

Az év során segélyezésre fordított összeg mindösszesen 1.000.000 forintot tett ki. 

  

A Római Katolikus Főplébánia élelmiszer adománya 

Ssz. Élelmiszer 2017 

1. liszt 493 kg 

2. cukor 354 kg 

3. tészta 216 kg 

4. rizs 186 kg 

5. olaj 144 l 

6. konzerv 156 db 

 

A nagytemplomi gyűjtéséből származó élelmiszer adományból, összesen 430 élelmiszer cso-

magot állítottunk össze, és osztottunk ki. 

 

Svédországból öt alkalommal kaptunk ruhaadományt (férfi-, női-, gyermekruha, ágynemű, 

játék) melyből ruhabörzét rendeztünk ellátottaink és családtagjaik részére. 
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Reménység Háza” Lelkigondozói és Mentálhigiénés Szolgálat 

 

„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek 

titeket.” (Mt 11,28) 

 

A Szolgálat szakmai programjából: 

Mi a lelkigondozás? 

„A lelkigondozás olyan segítő kapcsolat, amelyben professzionálisan képzett lelkigondozó áll 

az egyes ember vagy csoportok mellett az új életszakaszokhoz való átmenetekben (például 

születéskor, a kamaszkori történesekkor, házasságkötéskor), az örömteli, rendkívüli vagy ép-

pen szokványos, mindennapi élethelyzetekben. Így konfliktusokban, krízisekben, betegségek-

ben, zavart lelkiállapotokban, félelmekben, hitbeli kételyek között, és a halállal való tusako-

dásban, kudarcokban, vagy a gyász és az újrakezdés pillanataiban.”  

 

Ki a lelkigondozó?  

„A lelkigondozó speciálisan képzett professzionális szakember. Tudása teológiai megalapozá-

sú, de az embertudományokban továbbképzett ismeretanyag, azaz önismereti, emberismereti, 

szociális, pedagógiai, társadalomtudományi, egészségügyi és pszichoterápiás alapismeretekre, 

készségekre és módszerekre támaszkodik.  

Ismeri a klienssel való kapcsolattartás legfontosabb lélektani szabályait; 

van önismerete a lelkigondozói kapcsolat megfelelő működtetéséhez; 

meghatározott spirituális térben dolgozik: személyes és belső viszonyban áll Istennel, akivel 

folyamatosan beszél klienséről, de a klienssel Istenről csak akkor, ha ezt ő igényli.”  

(Csáky-Pallavicini Roger, Ittzés András, Harmatta János, Egri László, Szabó Tünde, 

Tomcsányi Teodóra: A mentálhigiénés szemléletű lelkigondozás mint segítő hivatás) 

 

Ki lehet lelkigondozott?  

Bárki, aki segítséget kér. A kecskeméti Reménység Háza Lelkigondozói és Mentálhigiénés 

Tanácsadó Szolgálat teljesen nyitott a szekularizált világban tájékozódni akaró, enyhülést és 

utat kereső embertársaink számára, vallástól, felekezettől, nemtől, rassztól függetlenül. Hívő 

embertársainknak pedig képzettségünk és saját elköteleződésünk eszközeivel igyekszünk 

megerősíteni a hitet, a reményt és a szeretetet. Egyéni és csoportos segítő foglalkozásokkal 

nyújtunk támaszt mindazoknak, akik hozzánk fordulnak. 

 

2017-ben három felsőfokú végzettségű lelkigondozó és mentálhigiénés önkéntes szakember 

heti húsz órában biztosított lelkigondozást, mentálhigiénés tanácsadást, pasztorálkonzultációt, 

család- és párterápiát. A rendelkezésre álló kapacitásnak mintegy ötven százalékát, azaz átla-

gosan heti tíz óra szolgáltatást vettek igénybe a hozzánk fordulók.  
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FINANSZÍROZÁS, GAZDÁLKODÁS  

(Tájékoztató adatok)  

 

 

Alapfinanszírozási adatok (projektek nélkül) 

Bevételek ezer Ft. 

EMMI  (szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásaira) 15.000 

Magyar Államkincstár (közösségi ellátások, nappali intézmény) 40.704 

Magyar Államkincstár (ágazati bérpótlék) 14.074 

Magyar Államkincstár (garantált bérminimum támogatás) 2.877 

Kecskemét M. J. Város Önkormányzata (feladatellátási szerződéssel) 9.036  

Lajosmizse és Tiszakécske városok (nappali intézményre) 1.000 

Közhasznú tevékenység bevétele 1.100 

Római Katolikus Főplébánia és adományozók segélyezésre 1.000 

Bevételek összesen                                                                                             84.791 

Kiadások  

Személyi jellegű kiadások (bér, járulék egyéb személyi kifizetés) 59.300 

Szolgáltatási és dologi kiadások 22.391 

Segélyezés 1.000 

Felhalmozás: idegen ingatlanon végzett beruházás 2.100 

Kiadások összesen 84.791 

  

 

Programfinanszírozásban megvalósult tevékenység bevételei és kiadásai (ezer Ft.) 

 

Támogató Címe, projektszáma Bevétel/Kiadás 

(ezer Ft.) 

EMMI KAB-AL-16-25615 sz. pályázati bevétel 1.000 

EMMI SZOC-17-FEJL-B-1-035 sz. pályázati bev. 1.000 

Kecskemét M.J.V. Ön-

kormányzata 

Pszichiátriai betegek önsegítő csoportja 

támogatása (Városi Támogatási Program) 
100 

Lundbeck Gyógyszer-

gyár 

Pszichiátriai betegek önsegítő csoportja 

(„Hanghalló” Csoport létrehozása.) 
200 

Bevont forrás és kiadá-

sok összesen 
 2.300 

 

 

 

A Rév alapműködésének finanszírozása, valamint kiegészítő szakmai programjainak összes 

bekerülése költsége 2017. évben 87.091.000 forintot tett ki. 

 

 

 

 


