


XIII. Kerületi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum (KEF)

Drogprevenciós Alapítvány Tűcsere 
Program



Mi a program célja?
A droghasználatból származó egyéni és közösségi 
ártalmak csökkentése,
Bp. XIII. kerületében a köztereken eldobált (főként iv.) 
droghasználatból származó, közegészségügyi 
szempontból veszélyes hulladék szakszerű begyűjtése és 
megsemmisítése,
kezelésbe még nem került, rejtőzködő droghasználó
csoportok felkutatása, kontaktusteremtés, valamint 
egészségügyi és/vagy szociális ellátásokba irányítása. 
A kerületi ellátó rendszer-ezen keresztül a 
droghasználók, hozzátartozóik, valamint az egész 
lakosság- jobb informálása a drogprobléma kezelése-
ellátása és az ártalomcsökkentés lehetőségeiről.
„Drogtérkép készítése”



Budapest XIII. kerületében a közterületeken 
eldobált, droghasználatból származó veszélyes 
hulladék begyűjtésének hatékonysága nő,
az ezzel kapcsolatos fertőzésveszély csökken
a nehezen elérhető, ellátatlan droghasználókkal való
kapcsolatfelvételek száma nő,
erősödik az együttműködés a programban résztvevő
szervezetek között,
az alacsony küszöbű szolgáltatások (pl.: tűcsere) 
több kliens tud elérni és hosszabb távon az ellátó
intézmények felé irányítani, 



A droghasználatból származó veszélyes hulladék 
szakszerű gyűjtésének a teljes kerületet lefedő
megszervezése,
Képzés az ártalomcsökkentés eszközeiről, 
lehetőségeiről
Szerhasználók informálása,

Utcai megkereső munka,
Adatgyűjtés a kerületi droghelyzet 
feltérképezéséhez,
Alacsonyküszöbű szolgáltatási háló kialakítása,



Angyalföldi Szociális Egyesület
(Tervezett létszám: 14-18 fő. )

Angyalföldi Polgárőr Egyesület
(Tervezett létszám: 4-6 fő (csoportvezetők)

Bp. XIII. kerületi Prevenciós Központ- Gyermekjóléti 
Szolgálat

(Tervezett létszám: 2-3 fő.)
Drogprevenciós Alapítvány

(Tervezett létszám: 5-6 fő.)
Iránytű Ifjúsági Iroda (XIII. ker. KEF)

(Tervezett létszám: 1 fő)
Simaút Kft.

(Tervezett létszám: 15-25 (csoportvezetők)



Koordináció, kapcsolattartás: DPA, Iránytű
Közterületi drogszemét gyűjtés:  ASZE, 
Simaút,DPA
Gyűjtött hulladék szállítása a DPA-ba: ASZE
Hulladék tárolás, megsemmisítésről 
gondoskodni: DPA
Utcai megkereső munka: DPA,GYEJÓ
A  gyűjtés dokumentálása: Mindenki
Kontaktusfelvételek dokumentálása: DPA, 
GYEJÓ, Polgárőr
A  tevékenységet segítő információk nyújtása: 
polgárőrség



Anyagszükséglet: badella, gumikesztyű, 
fertőtlenítő szer, óvszer, fecskendő, törlőkendő, 
szűrő, szóróanyagok stb.), eseménynapló
Átszúrásvédett kesztyű (?)













Interszektoriális (önkormányzat, NGO, lakosság…)
A résztvevő szervezetek, intézmények köre rendhagyó, 

szélesebb a „szokásosnál”,
Új együttműködéseket generál, (olyan szereplők között, 

melyek, alaptevékenysége esetenként egymástól igen távoli, de 
v. milyen módon „találkoznak” a droghulladék 
problémájával)= TÖREKSZIK, (KÉPES?) A KORÁBBINÁL 
SZÉLESEBB KÖRBEN „FOGYASZTHATÓVÁ”, 
LEGITIMMÉ TENNI AZ ÁCS-ot,
Törekszik a jelenség valamennyi szereplőjének érdekeit szem 

előtt tartani (lakosság(i) /bejelentés/, használók, közmunkások, 
szakma…),



Minden szereplő „azt csinálja”, ami korábban is a dolga volt, 
csak új szemléletben és együttműködésben,

Mik a nehézségek?
A humán erőforrás fluktuációja (A közhasznú munkások 

cserélődnek)
Az adminisztráció problémája



Program indulása: 2010. október
Résztvevők informálása, képzése (ASZE, GYEJÓ, Sima 

út),
Veszélyes hulladék gyűjtő,- és munkavédelmi eszközök 

kiosztása,
Rendszeres, szervezett kapcsolattartás,
Program indulásának promóciója,
Utcai megkereső munka szervezése,
32 db közterületen talált fecskendő begyűjtése,
Lakossági bejelentésekre történő reagálás,





Új csoportok elérése az ÁCS szemlélet szempontjából,
Munkavédelmi kérdések fókuszba kerülése,
„Felület nyílt” a munkahelyi alkohol és drogprevencióra, 

ártalomcsökkentésre





Szabolcs u. és a Szabolcs köz környéke
Jász u. környéke
Kassák L. u 
Hun u.- Csata u.
Gyermek tér
Gyöngyösi u. ltp.
Vizafogó ltp.
Szt. István park és környéke
Népsziget („Szúnyog-sziget”)









XIII. kerületi  Prevenciós  
Központ-és Gyermekjóléti 

Központ



Geist Gábor
06/20-5161827

geistg@vipmail.hu
Drogprevenciós Alapítvány (DPA)

Székhelye:
1125. Budapest Kiss Áron u 22/c.

Működési hely:
1134 Budapest Hollán E. u. 40

Telefon: 320-28-66
Drogoplex Ambulancia

1152 Budapest Arany J. u. 73
Telefon: 306-25-84   06 -20-9394331
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