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Correlation Network: European Network for Health and Social Inclusion
• 2005-ben indult
• 6. keretprogram
• 800.000 euró 

Célok 

1. Általános célok
1.1. Marginalizált társadalmi csoportok általános egészségügyi és szociális helyzetének javítása
1.2. Marginalizált társadalmi csoportok egészségügyi és szociális kezelésbe, ellátásba jutásának 
elősegítése
 
2. Specifikus célok (10) 
2.1. Egységes adatgyűjtési protokoll kidolgozása ártalomcsökkentő szolgáltatást nyújtó alacsony 
küszöbű szervezetek számára
2.2. Kutatás alapú intervenciós programok kidolgozása társadalmilag kirekesztett csoportok részére 
(férfi és női szexmunkások, legális és illegális szerhasználók, party látogatók, etnikai kisebbségek) 
2.3. Dialógus kezdeményezése szolgáltatók, a szolgáltatásokat igénybe vevők és a “politika 
csinálók” között
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Correlation Network: European Network for Health and Social Inclusion

Tagok (50)
 
• civil szervezetek (ártalomcsökkentő szolgáltatók, használói érdekvédelmi szervezetek, jogvédő 
szervezetek)
• egyetemek, kutató központok 
• nemzeti drog fókuszpontok 
• minisztériumok
• más, állami költségvetési intézmények (kórházak) 

Összes EU tagország valamint Norvégia, Oroszország és USA
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Projektek

• A kezelésbe jutás nehézségei legális és illegális szerhasználók között (kutatás) (ELTE)
• Policy befolyásolás: civil szervezetek és a politika csinálás (ELTE)
• Férfi szexmunkások kezelésbe segítése
• Ittas és szer hatása alatt történő vezetés (Drugs and driving): intervenciós modell programok 

kialakítása
• Női szexmunka: best practices
• Kortárssegítés Finnországban élő orosz intravénás használók között
• Kortárssegítés lehetőségei kokain használók között: új intervenciós modellek bemutatása
• Party szervíz: modellprogramok kidolgozása, web-es alapú prevenció
• Fiatal migráns szerhasználók egészségügyi és szociális ellátásba történő segítése
• Adatgyűjtési protokoll kifejlesztése ártalomcsökkentést nyújtó alacsony küszöbű szervezetek 

számára (ELTE)
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Correlation Network: European Network for Health and Social Inclusion

Eredmények

A Network projektjeinek eredményei jelenleg evaluálás alatt állnak.

• Best practices, esetleírások
• Kézikönyvek, tool-kitek (ELTE)
• Honlapok
• Kutatási anyagok (ELTE)
• Policy ajánlások (ELTE)
• Adatgyűjtési protokoll és kézkönyv alacsony küszöbű szervezetek szolgáltatásairól (ELTE)
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Data collection Protocol for Specialist Harm Reduction Service Providers

A projekt céljai

• Általános cél

Ártalomcsökkentő szolgáltatásokat nyújtó alacsony küszöbű szervezetek szolgáltatásaival
kapcsolatos adatgyűjtés megbízhatóságának, valamint az adatok összehasonlíthatóságának növelése
európai szinten.

2. Specifikus cél

Olyan Európában használatos standardizált adatgyűjtési rendszer kifejlesztése, amely alacsony
küszöbű szolgáltatók szolgáltatásaival, annak típusaival, a szervezetek struktúrájával és
működésével kapcsolatos adatok gyűjtését teszi lehetővé éves szinten. 
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Data collection Protocol for Specialist Harm Reduction Service Providers

A projekt menete 

• Európában jelenleg használt adatgyűjtési rendszerek áttekintése (15 db)
• Releváns kérdések kiválasztása
• Kérdőív első verziójának és a hozzá tartozó kézikönyv kidolgozása
• A próbateszteléshez szükséges értékelő kérdőívek kidolgozása
• Alacsony küszöbű szervezetek keresése a próbateszteléshez
• A kérdőív próbatesztelése 
• A próbatesztelés eredményeinek elemzése
• A kérdőív és a kézikönyv módosítása a teszt eredményei alapján
• A kérdőív disszeminációja a nemzeti fókuszpontok között 
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Próbateszt

1. Időtartam
2007. július-augusztus
 
2. Résztvevők
• Initiative for Health Foundation (Bulgária)
• TARRAGONA RED CROSS SEP (Spanyolország)
• AEC-GRIS (Gruo de Reinserció i Inserció Social) (Spanyolország)
• ABD (Associació Benestar i Desenvolupament) (Spanyolország)
• ABD (Associació Benestar i Desenvolupament) (Spanyolország)
• FUNDACIÓ PRIVADA MERCÈ FONTANILLES (Spanyolország)
• ESPOIR GOUTTE D'OR (Franciaország)
• Drogprevenciós Alapítvány (Magyarország)
• APDES - AGÊNCIA PIAGET PARA O DESENVOLVIMENTO (Portugália)
• Centro Social de Paramos (Portugália)
• Adeima (Portugália)
• Persepolis NGO (Irán)
• Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzaleznionym (Lengyelország)
• Verein Wiener Sozialprojekte (Ausztria)
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3. Protokoll 

3.1. Bevezető: a pilóta projekt céljainak ismertetése

3.2. Kérdőív

Adminisztratív háttér információ
Célcsoport és annak jellemzői
A szolgáltatónál dolgozókkal kapcsolatos háttér információ 
Szolgáltatások és jellemzőik
Menedzsment
Early warning

3.3. Kitöltési útmutató

3.4. Definíciók
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4. Eredmények

• A kézikönyvben megadott definíciók hiányából, hiányosságaiból fakadó nehézségek
• A kézikönyvben megadott definíciók kultúrák szerint eltérő interpretálásából fakadó 

nehézségek
• Az adatgyűjtő kérdőív nem fedi le egyes szervezetek szolgáltatásainak, a szolgáltatások 

körülményeinek komplexitását
• Bizonyos kérdésekre nem, vagy kevésbé megbízható válasz érkezett megfelelő adatgyűjtés 

hiánya miatt
• Kissé hosszú a kérdőív, túl sok szolgáltatásra igyekszik kitérni
• Technikai jellegű problémák: 
   - hiányos, nem pontos instrukciók
   - excel használatával kapcsolatos problémák 

www.rids.hu
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4. Eredmények

A próba tesztben részt vett szolgáltatók szerint….

…. fontos lenne egy ilyen adatgyűjtési rendszer bevezetése Európában, legfőképpen az egységes 
adatgyűjtés miatt, ami lehetővé teszi az országonkénti összehasonlíthatóságot  

…. szívesen használnának egy ilyen adatgyűjtési rendszert, amelyet évente egyetlen alkalommal 
kellene kitölteni, és évente frissíteni

…. bizonyos hiányosságok ellenére a kitöltési útmutató átlátható, jól használható, a definíciók 
túlnyomórészt érthetők és egyértelműek 

 …. az adatgyűjtő rendszernek más, indirekt haszna is van (segít a szolgáltatások tervezésében, 
fejlesztésében, új szolgáltatások kialakításában, segíti a fenntartó felé történő elszámolást, 
egyfajta minőségbiztosítás ellenőrző eszközként is használható) 
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A használhatóság lehetőségei: vitaindító kérdések 

1. Hasznos lehet-e és milyen szempontból az adatgyűjtési rendszer bevezetése szolgáltatói szinten?

2. A kérdőívben szereplő kérdések lefedik-e a szolgáltató szempontjából releváns információkat?

3. Hasznos lehet-e és milyen szempontból az adatgyűjtési rendszer bevezetése regionális, országos
szinten? Ha már létezik ilyen, vagy ehhez hasonló adatgyűjtési rendszer, hogyan integrálható abba?

4. Tűcserét biztosító szolgáltatókon kívül milyen más, ártalomcsökkentő szolgáltatást nyújtó
alacsony küszöbű szolgáltatók számára lehet hasznos, fontos egy ilyen adatgyűjtési rendszer?
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Köszönjük a figyelmet
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