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Kedves Együttműködő Partnerek!

A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2001-ben alakult Debrecen

város önkormányzatának támogatásával. A Fórum egységes szakmai és mód-

szertani szemlélet megvalósításával, és a szükségletek feltárásával segíti vá-

rosi szinten a szenvedélybetegségeket megelőző és szenvedélybetegeket ke-

zelő tevékenységeket.

2014.  szeptember  25-én  Debrecen  Megyei  Jogú  Város  közgyűlése  elfogadta  a  „TEGYÜNK

KÖZÖSEN!”  Debrecen Megyei Jogú Város átfogó stratégiája a szenvedélybetegségek

megelőzésére és a szenvedélybetegek ellátására 2014-2020 című dokumentumot. 

A helyi Stratégia –  igazodva a Nemzeti Drogellenes Stratégiához –  komplex módon tekint a

függőségi problémákra, felhívva a figyelmet az illegális és legális szerekkel való visszaélésre és a

viselkedési függőségekre.

A stratégia megvalósításának egyik  alappillére az együttműködés  fejlesztése a döntéshozó

önkormányzati testület és bizottságai, a végrehajtó polgármesteri hivatal és a Kábítószerügyi

Egyeztető Fórum tagszervezetei között. 

A Szakmai Információs Adattár (SZIA) kiadvány hiánypótló mivel nagy volt az igény arra, hogy a

Debrecen  városban  működő  állami  és  civil  szervezetek  elérhetőségei  egy  kiadványban

szerepeljenek  ezzel  is  segítve,  a  szenvedélybetegek  és  családtagjaik  szakszerű  és  megfelelő

információban és segítségben való részesülését.  A kiadványban megtalálhatók a Debreceni KEF

tagszervezetei, a bűnmegelőzési tanácsadók, tanintézmények, iskolapszichológusok, egészségügyi -

és szociális szervezetek, önsegítő csoportok bemutatkozásai és elérhetőségei. Reményeink szerint a

kiadvány hozzájárul a szervezetek és intézmények még szorosabb együttműködéséhez is.

A Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  a  továbbiakban  is  sokat  tesz  a  város  drogstratégiájának

megvalósításának  elősegítése  érdekében.  A Szakmai  Információs  Adattár  (SZIA)  megjelenése

fontos eszköze a szakmai és társadalmi szinten megvalósuló információáramlásnak.

/Bővebb információ honlapunkon: www.debkef.hu./

Debrecen, 2019. március 01.

Dr. Papp Csaba

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
társadalmi elnöke
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Csomópont Drogprevenciós Információs és Tanácsadó Iroda

Bemutatkozás

Az Iroda megalakulásának előzményei:

A Debreceni  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  a  Debrecen  városi  drogstratégiában  (2003)  ajánlásként

fogalmazza meg, hogy szükséges lenne egy olyan iroda létrehozása, ami a drogprevenció számára mintegy

módszertani központként tud működni. 

2004 nyarán a város létrehozta a Csomópont Drogprevenciós Irodát, amely szervezetileg a 

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. részét képezi.

2011 szeptemberében az iroda, korábbi helyéről, a Simonffy utca 21. szám alá költözött az Ifjúsági 

Házba.

Tevékenységi terület:

Az iroda küldetése a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum drogprevenciós szolgáltatást nyújtó

tagszervezeteinek és a szolgáltatást igénybe vevők közötti koordináció és folyamatos párbeszéd biztosítása.

A folyamatos kapcsolattartás a szervezetekkel, intézményekkel és az önkormányzat szerveivel 

ugyanolyan kiemelkedő feladat, mint az információgyűjtés és információszolgáltatás, vagy a 

pályázatfigyelés, de említhetnénk a könyv- és médiatár kiépítését is.

2018. évtől minden szerdán 1600-1800  drogprevenciós tanácsadás van, előzetes bejelentkezés alapján.

Intézményi/szervezeti adatok:

Cím 4025. Debrecen Simonffy utca 21. (Ifjúsági Ház Debrecen)

Kontaktszemély Meszner Gabriella

E-mail cím csomopontiroda@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-30/465-10-45

Fogadóórák telefonos egyeztetés alapján
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Szakmai Információs Adattár

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Arany Középút Egyesület

Bemutatkozás

Az „Arany Középút” Egyesület 2005. augusztus 31-én alakult meg. Az egyesület fenntartása alatt

működő  szolgálatok  2006.  április  01-én  kezdték  meg  munkájukat  Debrecen,  Hajdúhadház  és

Püspökladány  területén,  szenvedélybetegek  és  pszichiátriai  beteg  részére  nyújtott  közösségi

ellátásokkal. 2009. január 01. óta központi finanszírozás keretén belül közösségi ellátást nyújtunk

szenvedélybetegek részére Hajdúszoboszlón,  továbbá pszichiátriai  betegek részére Debrecenben.

A  közösségi  ellátás  a  fent  említett  valamely  közösségi  kapcsolatra  épülő-szociális

alapszolgáltatások egyike, amely önkéntesen és térítésmentesen vehető igénybe az ellátást biztosító

szolgálatoknál. 

Ellátási Tevékenységek

Közösségi alapellátás keretében biztosítani kell az ellátás célcsoportja számára: a lakókörnyezetben

történő  segítségnyújtást  az  önálló  életvitel  fenntartásában,  a  meglévő  képességek  megtartását,

illetve fejlesztését,  a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatását

igénybe  vevő állapotának  folyamatos  figyelemmel  kísérését,  a  pszichoszociális  rehabilitációt,  a

szociális és a mentális gondozást, a szolgáltatások igénybevételére ösztönzést, valamint megkereső

programok szervezését az ellátásra szorulók érdekében.

A gondozás során a szolgálat  munkatársai otthonukban, illetve lakókörnyezetükben személyesen

keresik fel az ellátottakat, illetve a találkozások történhetnek a szolgálat Simonffy utcai telephelyén

is. Az együttműködésre motiválás érdekében a személyes kapcsolaton kívül más kommunikációs
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csatornákat  is  felhasználnak  (telefon,  e-mail  stb.).  A  szolgáltatás  elérhetőségeiről  a

kapcsolatfelvételkor  minden ellátott  számára tájékoztatást  nyújtunk.  Az ellátás során törekszünk

arra, hogy a klienssel való kapcsolattartás az együttműködő család életvitelét ne zavarja, hanem

annak szerves részeként beépüljön és segítse azt. Éppen ezért a szakmai hatékonyság érdekében a

terepmunkát végző munkatársak részére önálló és rugalmas munkaidőt biztosítunk.

Intézményi/szervezeti adatok:

Cím 4025. Debrecen, Simonffy u. 52.

Telefonszám 06-52/321-659, 06-30/751-6538

Fax: 06-52/323-317

E-mail cím aranykozeput2005@freemail.hu

Honlap www.aranykozeput.hu

Kontaktszemély Béresné Gergely Éva

KEF munkacsoport-tagság Kezelés-ellátás
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Szakmai Információs Adattár

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

AVP Hungary (Alternatives to Violence Project)

Bemutatkozás

Az AVP Egyesület  /Alternatívák  az  Erőszakkal  Szemben/  egy  nem-profitérdekeltségű,  oktatási

vállalkozás.  Magyarországon  Susanna  Eveson  kanadai  kiképző  tréner  segítsége  révén  1993

februárjától kezdtük el a program meghonosítását, majd fél év múlva megalakult az AVP Hungary

Egyesület,  mely  a  továbbiakban  a  munkát  koordinálja,  a  tréningeket  szervezi.

Az  AVP  Hungary  Közhasznú  Egyesület  célja,  hogy  a  konfliktusok  kreatív,  erőszakmentes

kezelésének oktatásával segítse a fiatalokat, időskorúakat, fogyatékosokat, hátrányos helyzetűeket,

marginalizáltakat, támogassa a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségeket és a határon túli

magyarokat,  valamint  elősegítse  a  gyermek  és  ifjúságvédelmet,  az  állampolgári  jogok

érvényesítését és a közbiztonság javulását.

Ellátási Tevékenységek

Börtönprogram

A  Debreceni  Büntetés-végrehajtási  Intézetben  1995.  óta  tartunk  AVP-  tréningeket.  A

tréningprogramhoz  más  reszocializációt  célzó  programelemeket  csatolva  kialakítottuk  komplex

programunkat.

A fogvatartottak,  szabadultak  sokoldalú  támogatásával,  személyiségük  fejlesztésével  munkaerő-

piaci  esélyei  javításával,  szociális  problémáik  enyhítésével  elősegítjük  munkaerő-piaci

rehabilitációjukat, re szocializációjukat.

Gyermekvédelmi program

Az AVP módszer  lehetőséget  ad  arra,  hogy gyakorló pedagógusok és  a  diákjaik párhuzamosan

sajátítsák  el  azokat  az  ismereteket,  amelyek  alkalmazhatóak  a  konfliktusok  konstruktív

megoldására. A készségeket olyan 30 órás gyakorlati műhely keretén belül sajátítják el a résztvevő
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gyermekek,  amelyek  több  szakaszra  osztva,  jól  strukturálva,  egymásra  épülnek,  intenzívek  és

szórakoztatók.

A kreativitásra nevelés kreatív pedagógusokat igényel, új felismeréséket, amelyeket az egyén átélt,

majd  a  külvilág  számára  is  képes  érthető  formába  átfordítani.  Tehát  az  erőszakmentes

konfliktuskezelést  több lépésben vállaljuk,  részben a  tanulók részére,  akiknek egy jól  működő,

őszinte  gyermekközösség megtartó-erőt  jelent,  másrészt  a  pedagógusoknak,  akik  a  tréning alatt

megtapasztalhatják,  megtanulják,  hogy  hogyan  lehet  egy  tisztességen,  méltányosságon  és

gondoskodáson alapuló közösséget létrehozni. 

Szociális ágazati továbbképzési program

A  csoport  kreatív  műhelyként  működik,  amely  az  AVP  módszereinek  segítségével,  saját

tapasztalataik, kreativitásuk mozgósításával a csoporttagokat foglalkoztató problémákra, kon-

fliktusokra keres választ.

A szociális ágazatban célunk a felnőtteken kívül eljutni a gyermekekhez is, hiszen nem lehet elég

korán  kezdeni  a  kommunikációs  és  konfliktuskezelési  technikák  elsajátítását.  Ez  irányú

törekvéseinkről számoltunk be a Család, Gyermek, Ifjúság c. folyóirat XI. évf. 2002/4. számában

"Új lehetőségek a fiatalkorú bűnelkövetők nevelésében, re szocializációjában" címmel megjelent

írásban.

Megelőző-felvilágosító szolgáltatás

A  Program  célja  a  drog  abusus  ismétlődésének  az  elkerülése,  a  pszichológiai  drogfüggés

felszámolása,  a személyiség fejlesztése,  a pszichológiai  védettség megteremtése a célcsoportunk

serdülő, és fiatal felnőttjei számára.  Távolabbi célunk túlmutat jelen pályázat keretein, az önsegítő

csoportok irányában igyekszünk segíteni a fiatalok szerveződését.

Tudatosan törekszünk a fiatalok utógondozására a program keretein belül és azon túl is.  

Intézményi/szervezeti adatok:

Cím 4024 Debrecen, Lorántffy u. 16.

E-mail cím avp.hungary@freemail.hu

Kontaktszemély Varga Zoltán vezető

Kontaktszemély e-mail címe vjzoli@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-30/507-6420  

Szervezeti forma egyesület

Fogadóórák Hétfő-péntek: 1000-1600

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós, iskolai, kezelés-ellátás, egyházi
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Szakmai Információs Adattár 

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Baptista Szeretetszolgálat Boldogkerti Támogatott Lakhatás

Bemutatkozás

A  szociális  szolgáltatások  biztosítása  2013.  09. 01-től  új  szolgáltatással  bővült  a  személyes

gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások körében, a Támogatott lakhatás szolgáltatással. A

Baptista  Szeretetszolgálat  Egyházi  Jogi  Személy  ezáltal  létrehozta  a  Boldogkerti  Támogatott

Lakhatás néven működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást, mint a 1993.

évi III. törvényben (továbbiakban Szt.) előírt és az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendeletben és a hozzájuk

kapcsolódó szakmai jogszabályokban meghatározott ellátási feladatokat biztosító intézményt.

Ellátási Tevékenységek

Szenvedélybetegek re-integrációja, Félutas Ház, 12 fős támogatott lakhatás férfi szenvedélybetegek

számára,  illetve  10  fős  támogatott  lakhatás  női  szenvedélybetegek  számára,  józanságmegtartó

csoport, tanácsadás, konzultáció, utógondozás.

Az intézmény segítséget nyújt szenvedélybetegek részére intézményi keretek között, lakhatási és

függőségi  problémáik  kezelésében,  önálló  életvitelük  kialakításában,  fenntartásában,  valamint

egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Intézményi/szervezeti adatok:

Cím 4030 Debrecen Melith utca 6. 4026 Debrecen, Kar u. 24.

Telefonszám 06-52/474-127

E-mail cím boldogkert@baptistasegely.hu

Honlap www.baptistasegely.hu 

Kontaktszemély Tőkés Tibor vezető

Kontaktszemély e-mail címe tt.tibor@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-20/526-9331

Szervezeti Forma egyházi jogi személy

Fogadóórák folyamatos

KEF munkacsoport-tagság Kezelés-ellátás, egyházi
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Szakmai Információs Adattár 

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

Bemutatkozás

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió és jogelődje, a Tevékeny Szeretet Közössége 10 éve végez

társadalmi  szolgálatot,  melynek  keretében  nehéz  sorsú,  elesett,  elszegényedett  emberek

mindennapjaiban  nyújt  segítséget.  Munkánk  során  sem  etnikai,  sem  vallási,  sem  egyéb

hovatartozást  nem  vizsgálunk,  egyetlen  célunk,  hogy  enyhítsük  a  problémákat,  segítsük  a

mindennapok méltóságteljes  megélését.  Ennek érdekében szociális  alap  és  szakosított,  valamint

gyermekvédelmi  alap  és-  szakellátást  biztosítunk:  szociális  étkeztetés,  házi  segítségnyújtás,

szenvedélybetegek  alacsonyküszöbű  közösségi  ellátása,  szenvedélybetegek  nappali  ellátása,

támogatott lakhatás; családi bölcsőde, nevelőszülői hálózat. 

Intézményi/szervezeti adatok:
Cím 4028 Debrecen, Simonyi út 14.
Telefonszám 06-20/435-6668
E-mail cím tevekenyszeretet@gmail.com
Honlap www.btesz.hu
Kontaktszemély Faragó Tiborné ügyvezető

Ellátási Tevékenységek Debrecenben

Szociális Szolgáltató Központ Debrecen, Szenvedélybetegek nappali ellátása

Célcsoportunk az aktív szerhasználók (kémiai szerektől függők, pl. alkohol, dohányzás, kábítószer),

viselkedési addikcióban szenvedők (pl. workalcoholik, játékszenvedély, internet függőség, 

evészavarok), az absztinencia fenntartásában segítséget kérők, valamint a hozzátartozók, érintettek. 

Szolgáltatásunk egyéni szükségletekre alapozott, hosszabb távú ellátásokat kínál, amely 

nagymértékben épít a kliensek aktív és felelős részvételére, valamint a nyitott programokon 

résztvevők kooperatív készségére. Egyéni konzultációk és csoportfoglalkozások mellett segítséget 

nyújtunk hivatalos ügyek intézésében és munkavégzés lehetőségének szervezésében, szabadidős 

programokat szervezünk, elősegítjük a szakosított ellátáshoz való hozzájutást, egyfajta előszobája 

vagyunk a felépülést elősegítő ellátásoknak.
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Intézményi/szervezeti adatok:
Integrált intézményvezető Giricz Mónika
Telefonszám 06-20/381-8233

06-70/953-6464
E-mail cím giriczmony@gmail.com

Új Esély Háza – Debrecen Támogatott lakhatás

A szolgáltatás célja az önálló, absztinens életvitel elősegítése és fenntartása védett környezetben, 

visszaesés megelőzés. Bio- pszicho- szociális- lelki károsodás helyreállítása, a társadalomba való 

visszailleszkedés, munkavállalás segítése a Ház védett, „felépülésbarát” környezetében. A Ház 

terápiás programja a „Tiszta Ház” program, amely terápiás módszerének szemlélete szerint a 

betegségelven, a változás-orientált felépülési modell követésén és az önsegítő közösségekben való 

részvételen alapulhat a szenvedélybetegségből való tartós józanodás. 

A szenvedélybeteg ellátásunkat kiválóan képzett szakemberek végzik innovatív, egyéni 

módszerekkel, terápiákkal a felépülést támogatva.

Intézményi/szervezeti adatok:
Intézményvezető Horog Máté
Telefonszám 06-70/930-4920
E-mail cím tamlakdebrecen@gmail.com

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós, kezelés-ellátás, egyházi
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Szakmai Információs Adattár 

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ (DEMEK)

Bemutatkozás

A DEMEK célja átfogó, lelki egészségmegőrző és-fejlesztő modell kialakítása és működtetése. A

központ  küldetése  a  hallgatók  életvezetési  nehézségeiben  való  komplex  támogatása  és  a  jövő

értelmiségének mentálhigiénés szemléletének formálása.

Sok hallgató úgy gondolja nincs szüksége segítségre az egyetemi évei alatt, mivel családtagjaihoz,

barátaihoz  tud  fordulni,  ha  gondjai  vannak.  Az  egyetemi  évek  alatt  előfordulnak  olyan

élethelyzetek, amikor úgy érezzük, hogy a hullámok összecsapnak a fejünk fölött. Nem haladunk a

tanulmányainkban,  gondok  jelentkeznek  a  magánéletben,  konfliktusaink  vannak  a  közeli

ismerőseinkkel.  Ezekben  a  helyzetekben  nem  igénylünk  orvost,  terapeutát,  de  ilyen  esetekben

érdemes  egy  külsős  szakemberrel  konzultálni  és  átgondolni  a  helyzetünket.

Képzett,  tapasztalt  szakemberek  várják  a  hallgatókat  a  Mentálhigiénés  és  Esélyegyenlőségi

Központban,  amely  akadálymentesen  megközelíthető  és  5  perc  sétára  található  az  Egyetem

főépületétől.

Ellátási Tevékenységek

Mentálhigiénés és addiktológiai konzultáció, személyiség és készségfejlesztő tréningek, internetes

tanácsadás, alacsonyküszöbű, pszichoszociális szolgáltatás.

Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat

Életvezetési problémák, szülőkkel való kapcsolati gondok, tanulási nehézségek, társas konfliktusok,

párkapcsolati problémák kezelése, önértékelési problémák, szerhasználattal kapcsolatos kérdések,

magányosság, beilleszkedési problémák, életcélok, motiváció hiánya.
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Intézményi/szervezeti adatok:

Cím 4032 Debrecen, Poroszlay út 97.

Telefonszám 06-52/518-627

E-mail cím demek@unideb.hu

Honlap www.lelkiero.unideb.hu

Kontaktszemély Berényi András központvezető (klinikai és 

addiktológiai szakpszichológus)

Kontaktszemély e-mail címe berenyi.andras@unideb.hu

Kontaktszemély telefonszáma 06-30/436-4790

Szervezeti forma felsőoktatási intézmény egysége

Fogadóórák Hétfő-csütörtök: 800-1600

Péntek: 800-1400

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós, iskolai, kezelés-ellátás 

15



Szakmai Információs Adattár 

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

DMJV Család-és Gyermekjóléti Központja

Bemutatkozás

A  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvényt  (a

továbbiakban: Gyvt.), illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

törvényt  (a  továbbiakban:  Szt.)  módosítása  alapján  2016.  január  1-től  a  családsegítés  és  a

gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató, a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében

működtethető.

 Az intézményben a szakmai feladatok ellátását az alábbi két szakmai egység végzi:

• Család- és Gyermekjóléti Központ

• Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Szolgáltatásainkat úgy szervezzük, hogy az ellátási területen élő valamennyi gyermek és rászoruló

felnőtt  számára  elérhető  legyen.  Az  intézmény  illetékessége,  működési  területe:  a  család-és

gyermekjóléti központ feladatai tekintetében a debreceni járás, a család-és gyermekjóléti szolgálat

feladatai tekintetében Debrecen Megyei Jogú Város meghatározott területe.

• Családsegítés

A családsegítés  a  szociális  vagy mentálhigiénés  problémák,  illetve egyéb krízishelyzetek  miatt

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a

krízishelyzet  megszüntetése,  valamint  az  életvezetési  képesség  megőrzése  céljából  nyújtott

szolgáltatás.  A családsegítés  a  szociális  munka eszközeivel  és  módszereivel  nyújt  segítséget  a

szociális  vagy  mentálhigiénés  problémák,  illetve  egyéb  krízishelyzet  miatt  segítségre  szoruló

személyek, családok, a tartósan munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és

lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek,

a  pszichiátriai  betegek,  a  kábítószer-problémával  küzdők  számára.  A  szolgáltatás  keretében

biztosított  tájékoztató,  információs  tevékenység  által  az  igénybe  vevők  pontos  információt
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kaphatnak a lakóhelyükön elérhető szociális ellátásokról és azok igénybevételének feltételeiről. A

különböző  pénzbeli  ellátások  és  szociális  szolgáltatások  lakókörnyezetben  történő

igénybevételével  megelőzhetők  a  válsághelyzetek.  A szolgáltatás  biztosításával  enyhíthetők  a

lakhatási  problémákkal  küzdők,  a  díjhátralékosok  problémái  és  megelőzhető  a  hajléktalanná

válásuk.

• Gyermekjóléti szolgáltatás:

A  gyermekjóléti  szolgáltatás  olyan,  a  gyermek  érdekeit  védő  speciális  személyes  szociális

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a

gyermek testi  és lelki  egészségének,  családban történő nevelkedésének elősegítését,  a gyermek

veszélyeztetettségének  megelőzését,  a  kialakult  veszélyeztetettség  megszüntetését,  illetve  a

családjából  kiemelt  gyermek  visszahelyezését.  A  gyermekjóléti  szolgáltatás  a  jogszabályban

meghatározott  körű,  együttműködésre  kötelezett  jelzőrendszeri  tagokkal  és  más

társintézményekkel  együttműködve  biztosítja  a  gondozási,  szolgáltatási  és  szervezési  feladatok

ellátását, mely a szociális munka eszközeivel és módszereivel történik.

A  jelzőrendszer  segítségével  feltárja  az  ellátási  területén  jelentkező,  gyermekek

veszélyeztetettségét  kiváltó  lehetséges  okokat,  és  szervező,  prevenciós  jellegű  tevékenységgel

igyekszik csökkenteni azokat.  A gyermekjóléti  szolgáltatás feladata a családokkal  kapcsolatban

álló  intézményrendszer  működésének  koordinálása,  a  kommunikáció  és  az  információ-áramlás

csatornáinak feltárása és megerősítése, a családok köré rendeződött intézményi hálózat kiépítése és

szükség szerinti képzése.

A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató, a család- és gyermekjóléti

szolgálat keretében működik. A szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és a 40. § (2) bekezdés szerinti

gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti

feladatait.

A  család-  és  gyermekjóléti  szolgálat  feltárja  a  különböző  korosztályoknál  jelentkező

problémákat,  megkeresi  azokra  az  adekvát  válaszokat,  az  ellátási  terület  lehetőségeinek  és

szolgáltatási hátterének figyelembe vételével.

A család- és gyermekjóléti központ – Debrecen város járásszékhely településen – önálló

szervezeti és szakmai intézményegységként működik.

A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvt. 39. §, a 40. § (2) bekezdése

és a Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban

nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek

igényeinek  és  szükségleteinek  megfelelő  önálló  egyéni  és  csoportos  speciális  szolgáltatásokat,
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programokat nyújt, amelynek keretében

• utcai szociális munkát,
• kapcsolattartási ügyeletet,
• kórházi szociális munkát,
• készenléti szolgálatot
• családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát biztosít, valamint
• ellátja a járási jelzőrendszeri koordinációs feladatokat.
• mediációt
• pszichológiai tanácsadást
• jogi tanácsadást
• adósságkezelési szolgáltatást
• fejlesztő pedagógiai szolgáltatást
• óvodai, iskolai szociális segítő tevékenységet végez,
• szociális diagnózist készít

Ezeken  túl  szakmai  támogatást  nyújt  az  ellátási  területén  működő  gyermekjóléti  szolgálatok
számára.

Egyéb feladatellátás:

Gyakorlóhely  biztosítása  iskolarendszerű  és  iskolarendszeren  kívüli  képzésben  résztvevők
számára,  tereptanári  tevékenység.  A  munkatársak  továbbképzése,  belső  továbbképzés.
Adományozással kapcsolatos feladat. Prevenciós tevékenység.

Intézményi/szervezeti adatok: 

Intézményvezető Orosz Ibolya Aurélia

Cím 4026 Debrecen, Mester u. 1.

Telefonszám 06-52/411-133

E-mail cím menta@t-online.hu

csaladsegito@intezmeny.debrecen.hu

Kontaktszemély Urbinné Deli Anna, Dr. Baloghné Nagy Anita

A szolgáltatást igénybe vevő ellátottak számára nyitva álló helyiségek:

4026 Debrecen, Mester u. 1. (székhely) 06-52/411-133, 06-52/447-724 
4029 Debrecen, Víztorony u. 13. 06-52/455-808, 06-30/338-2585 
4029 Debrecen, Víztorony u. 11. 06-52/439-109, 06-30/338-4639
4032 Debrecen, Böszörményi út 68. 06-30/647-7874, 06-30/351-9035 
4033 Debrecen, Süveg u. 3. 06-30/206-1471, 52/537-693, 52/537-694, 06-30/618-8775 
4002 Debrecen, Pacikert u. 1. 06-30-338-6743, 06-30/496-9521, 06-52/415-113 
4225 Debrecen, Felsőjózsai u. 7. 60-30/419-1257, 06-52/536-093 

Pénteki  napokon  a  szakmai  megbeszélések  ideje  alatt  (11.00-14.00  óra  között)  az
ügyfélfogadás  ügyeleti  rendszerben  a  székhelyen,  a  Debrecen, Mester  u.  1.  szám  alatt

működik. Az intézmény szolgáltatásairól  tájékoztatás személyesen és telefonon is  kérhető,
valamint megtekinthető az intézményben elhelyezett faliújságokon.
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Szakmai Információs Adattár 

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 

Bemutatkozás

Gyermekek Átmeneti Otthona

A Böszörményi út 68 sz. alatt működő Gyermekek Átmeneti Otthonában 9 férőhelyen biztosítunk

átmeneti gondozást azoknak a 3-18 év közötti debreceni illetőségű gyermekeknek, akiket családjuk

valamilyen okból, átmenetileg nem tud ellátni. A gyermekek átmeneti gondozása idején a szülő,

szülői felügyeleti joga érintetlen marad. A gondozás maximális időtartama 12 hónap, mely indokolt

esetben 6 hónappal meghosszabbítható. Az átmeneti gondozást kérheti a szülő, törvényes képviselő,

illetve a gyermek is.

Hogyan vehető igénybe a szolgáltatás?

• A szülő, törvényes képviselő személyesen nyitvatartási időben vagy telefonos bejelentkezés
útján kérheti a szolgáltatás biztosítását.

• A gyermek saját maga is kérheti személyesen vagy intézmények (gyermekjóléti központ, 
iskola, óvoda, egészségügyi intézmények) munkatársainak segítségével.

• Egyes esetekben, védelembe vétel során gyámhatósági kötelezés alapján is igényelhető.
• A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges:
• Debreceni bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely.
• Jövedelemigazolás
• A gyermek személyes dokumentumai (TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya, 

diákigazolvány, esetleges orvosi papírok)

Milyen esetekben ajánljuk a szolgáltatást?

• A szülő betegsége, kórházi kezelése.
• A gyermek  egészségi  állapotát  veszélyeztető  lakáskörülmények  (átmeneti  hajléktalanság,

rossz lakáskörülmények).
• Családon belüli konfliktusok (szülő-szülő, szülő-gyermek közötti).
• Munkanélküliség.
• Életvezetési problémák, szenvedélybetegség.
• A szülő indokolt távolléte, vagy más akadályoztatása a gyermeknevelésben.
• Családon belüli bántalmazás.
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Gyermekek Átmeneti Otthona -Böszörményi út

Intézményi/szervezeti adatok:
Szervezeti egységvezető Emri Miklósné
Cím 4032 Debrecen, Böszörményi út 68 sz.
Telefon 06-52/310-304, 06-30/472-7339

Családok Átmeneti Otthona – Mester utca

A Családok Átmeneti Otthona a Mester utca 30 szám alatt működik.

Az  otthonba  Debrecen  területéről  költözhetnek  be,  elsősorban  lakhatási  gondokkal  küzdő,

krízishelyzetben lévő családok. 

Az épületben 26 férőhelyen, 6 család elhelyezésére van lehetőség. A családok, ellátásukért térítési

díjat fizetnek.

Az átmeneti gondozás időtartama meghatározott időre, maximum 12 hónapra szól, mely indokolt

esetben, ha a család lakhatása az eltelt év alatt nem rendeződött, 6 hónappal meghosszabbítható.

Minden család számára biztosítunk egy 20-30 m2  alapterületű lakószobát. A lakók a konyhát és a

fürdőszobákat közösen használhatják.

Az otthon feladata, hogy szakembereivel segítse a családot, krízishelyzetének megoldásában.

Szolgáltatásaink: 

• életvitel segítése
• pszichológiai, szociális, mentálhigiénés támogatás
• jogi tanácsadás
• tisztálkodási, mosási, főzési feltételek biztosítása
• munkahely keresés, munkavállalás segítése
• segítségnyújtás a szülőknek gyermekeik ellátásához, gondozásához
• a gyermekek segítése tanulásban
• gyermekek fejlesztése

A szolgáltatás célja az, hogy az otthonban tartózkodás ideje alatt a szülők rendezzék helyzetüket,

találjanak munkahelyet és teremtsék meg a feltételeit az életbe való kilépésnek.

Intézményi/szervezeti adatok:

Családok Átmeneti Otthona – Mester utca
Szervezeti egységvezető Szabolcsi Julianna
Cím 4026 Debrecen, Mester utca 30 sz.
Telefon 06-52/531-311, 06-30/273-9588

20



Családok Átmeneti Otthona – Böszörményi út

A Családok Átmeneti Otthona öt lakásból áll, ahol 34 férőhelyen biztosított az átmeneti gondozás. A

szolgáltatást  a  Böszörményi  út  68.  szám alatt  lehet  igényelni.  Az otthonba lakhatási  gondokkal

küzdő, krízishelyzetben lévő, debreceni illetőségű családok költözhetnek be. A családok ellátásukért

térítési díjat fizetnek. Az átmeneti gondozás időtartama meghatározott időre, maximum 12 hónapra

szól, mely indokolt esetben, ha a család lakhatása az eltelt év alatt nem oldódott meg, 6 hónappal

meghosszabbítható. A szolgáltatás célja az, hogy az otthonban tartózkodás alatt a szülők rendezzék

helyzetüket, találjanak munkahelyet, teremtsék meg a feltételeit az önállósodásnak.

Szolgáltatásaink:

• lakhatás biztosítása
• életvitel segítése
• jogi tanácsadás
• pszichológiai, szociális, mentálhigiénés támogatás
• munkahelykeresés, munkavállalás segítése
• segítségnyújtás a szülőknek gyermekeik ellátásához, gondozásához
• a családok esetében a szabadidő tartalmas, hasznos eltöltésének segítése
• a gyermekek tanulásban való megsegítése, fejlesztés

Intézményi/szervezeti adatok:

Családok Átmeneti Otthona -Böszörményi út
Szervezeti egységvezető Damu Zsoltné
Cím 4032 Debrecen, Böszörményi út 68 sz.
Telefon 06-52/310-304, 06-30/639-5838 

Gyermekek Alternatív Napközbeni Ellátása

Az  alternatív  napközbeni  ellátás  iskoláskorú  gyermekek  számára  biztosított  nyári  napközbeni

gyermekfelügyelet,  melynek  körében  a  gyermekek  szocializációját  támogató  szabadidős  és

prevenciós szolgáltatás, nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés valósul

meg. A gyermekek alternatív napközbeni ellátását debreceni illetőségű, 6-14 év közötti, általános

iskolás gyermekek vehetik igénybe. Különösen javasolt a nyári napközbeni gyermekfelügyelet a

hátrányos helyzetű családok gyermekeinek,  a  védelembe vett  gyermekeknek,  valamint  azoknak,

akiknek a szülei a nyári szünidőben dolgoznak, és az üzleti alapon szervezett nyári táborokat nem

tudják megfizetni.

Intézményi/szervezeti adatok:

Intézményvezető Farkas Ágnes
Szakmai vezető, intézményvezető helyettes Tóth Zoltán
Székhely 4032 Debrecen, Böszörményi út 68 sz.
Telefon 06-52/310-304
Honlap www.gyervi.hu
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Szakmai Információs Adattár

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközösség

Bemutatkozás

Mindenki Otthona Foglalkoztató Ház

A "Mindenki Otthonába" valóban mindenki bejöhet a lakótelepről,  és ingyenesen használhatja a

játékeszközöket, részt vehet a programokon. Minden korosztály számára készítünk rendezvényeket.

Különösen igyekszünk megmenteni a fiatalokat a kallódás, a rossz társaság, a káros szenvedélyek

hatásától és következményeitől – ez drogprevenció. E célból szervezünk előadásokat, fórumokat,

filmvetítéseket,  amelyek egészségvédelmi-egészségfejlesztő szándékkal segítik elő a drogveszély

(alkohol, dohány, élvezeti-kábítószerek) elkerülését, illetve annak érintettségéből való szabadulást.

Drogprevenciós  tevékenységünkben  pszichológus,  családterapeuta,  orvos  szakemberekkel  is

együttműködünk. Sokan megszerették ezt a helyet, s ez a ház lett a "törzshelyükké". A játék mellett

mindig arra  törekszünk,  hogy életvezetési  tanácsokkal,  vigasztaló,  biztató szavakkal,  szeretettel,

Isten  szeretetével  is  megajándékozzuk az  itt  időző fiatalokat.  Ennek hatására  már  többen hátat

fordítottak a  drognak, a  csellengő életformának,  s  boldog keresztyén fiatalként  élnek,  tanulnak,

dolgoznak. 

Ellátási Tevékenységek

Gyermek  játszóház,  ifjúsági  klub,  film  klub,  egészségügyi  –,  életvezetési-  és  drogprevenciós

közösségi  fórum.  A  Foglalkoztató  Házban  lehetőség  van  asztali  tenisz,  biliárd,  csocsó,

sakkversenyek rendezésére; az udvaron pedig gyermekjátszótér és sportpálya biztosít szabadidős

tevékenységre alkalmat.

Kedden 16-18 óráig a gyógyuló szenvedélybetegek számára van foglalkozás.

Pénteken 17 órától az egyházközségi kórus tart próbát és közösségi foglalkozást.
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Pénteken  az  esti  órákban  a lakótelepi  ifjúság számára  is  szervezünk  klubfoglalkozást,  ahol  a

foglalkoztató ház játékeszközei igénybevételével hasznosan eltölthetik a szabad idejüket. 

Hétfőtől péntekig 9-12 óráig klubfoglalkozás keretében az idősebb korosztály számára lelki-testi 

egészség megőrzésével kapcsolatos előadások, életvezetési tanácsolás történik családorvos, 

dietetikus, gyógytornász szakemberek közreműködésével. 

A hónap első vasárnap délután 4 órától a házasok köre tart összejövetelt. 

A hónap harmadik vasárnapján 18 órától női óra van.

A hónap második keddjén 17 órától képzőművészeti kiállítást nyitunk meg.

A hónap első és harmadik szerdáján 17 órától a nagycsaládosok szerveznek rendezvényt.

Az érdeklődésnek megfelelő részvétel a programokban  drogprevenciós célzatú – a tartalmas és

hasznos elfoglaltság a célcsoport tagjainak figyelmét, idejét, energiáját leköti, jó dolgokra készteti.

Intézményi/szervezeti adatok:

Cím 4031 Debrecen István király tér 2.

Telefonszám 06-52/417-528

Kontaktszemély Jenei Zoltán

Kontaktszemély e-mail címe jeneizoltan54@gmail.com 

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós
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Szakmai Információs Adattár

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Forrás Lelki Segítők Egyesülete

A Forrás Lelki Segítők Egyesülete három intézményt működtet:

- Forrás Mentálhigiénés Központ

- Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye

- Indulópont Támogatott Lakhatás

Forrás Mentálhigiénés Központ által nyújtott szolgáltatások:

A  Forrás  Mentálhigiénés  Központ  két  telephelyen  működik  a  következő  szolgáltatásokkal:

-  Család – és gyermekjóléti szolgálat (ellátási terület: Tócóskert, Postakert, Széchenyi-kert,

Vargakert)

Az  ellátás  célja  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.

törvény,  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  1993.  évi  III.  törvény,  a  személyes

gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények  valamint  személyek  szakmai

feladatairól  és  működésük  feltételeiről  szóló  15/1998.  NM  rendelet  és  a  hozzájuk  kapcsolódó

szakmai  jogszabályokban,  szakmai  ajánlásokban  és  protokollokban  meghatározott  feladatok

ellátása,  támogatás nyújtása az általános segítő szolgáltatás keretében az egyének és a családok

életében jelentkező problémák megszüntetéséhez.

-  Közösségi  Pszichiátriai  Ellátás  (ellátási  terület:  Debrecen  város  közigazgatási  területe)

Célja: Pszichiátriai betegek lakókörnyezetében való gondozása, rehabilitációjuk és társadalomba

való beilleszkedésük elősegítése. 

Szolgáltatások: állapot- és életvitel felmérés, készségfejlesztés, krízis helyzetekben meghallgatás,

megkereső  programok  szervezése,  problémamegoldás,  pszichoedukáció,  pszicho-szociális

rehabilitáció, speciális stratégiák elsajátításának segítése, stresszkezelés.

- Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása (ellátási terület: Debrecen város közigazgatási

területe)  Az  ellátás  célja szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.
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törvényben  előírt  valamint  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  intézmények  szakmai

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendeletben és a hozzájuk kapcsolódó

szakmai jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása. Az alacsonyküszöbű ellátás kiegészíti a

szenvedélybetegek közösségi ellátása működését, így az ellátást azon szenvedélybetegek számára

biztosítjuk, akik önként igénylik ezt, és még nem állnak kapcsolatban más intézménnyel. Debrecen

város közigazgatási területéről fogadjuk mindazokat, akiknél már az addiktív probléma megjelent,

de  még  nem  kerestek  fel  sem  egészségügyi,  sem  szociális  ellátást,  még  aktív  szerhasználók,

viselkedési addikcióban szenvedő személyek, illetve hozzátartozók, érintettek.

- Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása (ellátási terület: Debrecen város közigazgatási területe)

Célja: szenvedélybetegséggel küzdő személyek lakókörnyezetben, otthonában történő gondozása, 

gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. Szolgáltatások: szociális, mentális gondozás, pszicho-

szociális rehabilitáció, önálló életvitel elősegítése, kríziskezelés, konfliktus kezelés, megkereső 

programok szervezése.

- Szenvedélybetegek Nappali Ellátása 

Debrecen,  Angyalföld  tér  11.  sz.  (Forrás  Közösségi  Klub),  telefon/fax:  (52)  428-004  (ellátási

terület: Debrecen város közigazgatási területe) Nyitva tartás: 7. 00 – 13. 00

A nappali ellátás saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést

nem igénylő szenvedélybetegek és hozzátartozóik ellátását vállalja.  A szolgáltatás igénybevétele

önkéntes. Működési engedélyük értelmében 30 fő egyidejű ellátására van

lehetőség.  Szolgáltatások:  hivatalos  ügyek  intézésének  segítése,  segítő  beszélgetések,  önsegítő

csoportokba  való  bekapcsolódás  segítése,  mosás,  tisztálkodás  lehetőségének  biztosítása.

-  Fejlesztő  foglalkoztatás  (ellátási  terület:  Debrecen  város  közigazgatási  területe)

Célja: a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi

állapotának,  korának,  fizikai  és  mentális  állapotának  megfelelő  fejlesztési  és  foglalkoztatási

szolgáltatás  biztosítása  útján,  az  egyén  felkészítése  az  önálló  munkavégzésre  vagy  a  nyílt

munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. 

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Célja: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben előírt és a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendeletben és a hozzájuk kapcsolódó szakmai jogszabályokban 

meghatározott feladatok ellátása.

Ellátottak köre:  A Forrás Mentálhigiénés Központ Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása 2016.

április  01-je  óta  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámhivatala  által  kiadott
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működési engedély és DMJV Önkormányzatával határozatlan időre megkötött  ellátási  szerződés

által meghatározott Debrecen város területén élőket látja el. Az engedélyezett ellátotti létszám: 30

fő.

Tanácsadásaink időpont egyeztetés alapján:

• Álláskeresési tanácsadás
• Egyéni-, család- és párterápia
• „Egérfogó” számítógépes alapismeretek tanácsadás
• Szociális tanácsadás
• Segítő beszélgetés
• Életvezetési tanácsadás

Klubjaink: 

• Mozgás klub kedd: 800-900,

csütörtök: 1400-1500

• Főző Klub kedd: 1400-1600

• Varró Klub kedd: 1300-1500

• Baba-mama Klub, zenebölcsi / két hetente szerda: 1000-1100

• Kreatív klub csütörtök: 1500-1630

• Popcorn Klub páros héten péntek: 900-1100

• Tészta Klub páratlan héten péntek: 1400-1700

Intézményi/szervezeti adatok:

Cím 4031. Debrecen, Kishegyesi út 36.

Telefonszám 06-52/492-757

E-mail cím iroda@forrasegyesulet.hu

Honlap www.forrasegyesulet.hu

Facebook: Közösségi Klub Forrás

Kontaktszemély Nyikos-Fegyveres Andrea

Kontaktszemély e-mail címe iroda@forrasegyesulet.hu

Kontaktszemély telefonszáma 06-30/857-0521

Szervezeti forma egyesület

Fogadóórák telefonos egyeztetés alapján

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós, iskolai, kezelés-ellátás, egyházi
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Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Forrás Lelki Segítők Egyesülete

Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézmény

Ellátási tevékenységek:

Szenvedélybetegek rehabilitációs  célú  intézménye  abban nyújt  segítséget,  hogy az  ellátottak  az

elsajátított  kompetenciák  által  merjenek  szembenézni  szenvedélybetegségükkel.  Az  ellátottak  a

problémáik megoldásában, a konfliktusok, krízishelyzetek kezelésében magas színvonalú szakmai

segítséget kapnak. 

A rehabilitációs program egy éves időtartamú, és terápiás közösségi modell alapján valósul meg. Ez

idő alatt a szükségleteknek megfelelő csoportos és egyéni fejlesztések zajlanak.

Az  ellátás  tartalma:  étkezés,  lakhatás,  egészségügyi  ellátás,  mosás,  szociális  ügyintézés,

rehabilitációs program.

Az Intézmény Bemutatása: 

A  Fordulópont  Szenvedélybetegek  Rehabilitációs  Intézménye  10  férőhelyes,  amely  önként

jelentkező 16-50 éves életkorú szenvedélybeteg férfiakat fogad az ország egész területéről. 

Az intézménybe való bekerülés feltételei: absztinencia; beköltözés előtt kórházban méregtelenítés;

önkéntesség; függőség beismerése; önellátási képesség.

A rehabilitációs  folyamat egy hónapos  próbaidővel  és  izolációval  kezdődik.  Ez  időszak alatt  a

beköltöző  megismeri  és  elfogadja  a  napirendet,  a  ház  értékrendjét,  a  terápiás  programot  és  a

házirendet. Az izoláció fokozatosan szűnik meg a harmadik hónap végére. 

A  program  későbbi  szakaszaiban  egyre  nagyobb  hangsúlyt  fektetünk  az  önismeretre,

konfliktuskezelésre,  kommunikációfejlesztésre,  a  szenvedélybetegséggel  kapcsolatos  ismeretek

elsajátítására,  a  napi  tevékenységekben való aktív  részvételre.  A lakók feladatai,  és  a  feladatok

ellátásához kapcsolódó felelőssége fokozatosan nő. A program utolsó harmadában a "régi lakók" az

új ellátottak beilleszkedését segítik. 

Elhelyezés: 3-4 ágyas szobákban.

Foglalkozások: terápiás  munka  (kerti-,  ház  körüli  munka  végzése,  saját  lakókörnyezet  tisztán

tartása, stb.), terápiás-, sport- és szabadidős foglalkozások, családtagokkal történő munka. 

Térítési díj kerülhet megállapításra – jövedelemtől függően (fő szabályként a jövedelem 80%-a).



Forrás Lelki Segítők Egyesülete

Indulópont Támogatott Lakhatás Intézménye

Ellátási tevékenységek:

Az elsődleges cél az ellátotti szükségletekre rugalmasan reagáló ellátás nyújtása professzionális és 

természetes támogatói hálózat létrehozásával, mely a szerhasználó számára lehetőséget ad arra, 

hogy az intenzív rehabilitációs folyamatot követően visszakapcsolódhasson a társadalmi életbe, 

alkalmassá váljon az önálló életvitel kialakítására, fenntartására.. A lakhatási problémák megoldása 

nem feladata az intézménynek. 

Bekerülés feltételei: A támogatott lakhatásban elsősorban azokat a 16. életévüket betöltött 

szenvedélybetegeket látjuk el, akik a szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében a 

rehabilitációs programot befejezték, önkéntesen jelentkeztek az ellátás igénybevételére, és a 

komplex szükségletfelmérés alapján jogosultságuk megállapításra került. 

Két szolgáltatási helyen, 6-6 fő befogadására alkalmas az intézmény, melyek Debrecen 

belvárosában, jól megközelíthető helyen találhatóak. Az intézménybe való bekerülés esetén, saját 

önfenntartásáról minden ellátott maga gondoskodik, elsősorban munkavállalás, továbbképzés, 

szakmatanulás az ellátáshoz kapcsolódó elvárás.

Térítési díj a lakhatási költségeket tartalmazza, ami 2018-ban 6.900 Ft, emellett az egyéni 

szükségletfelmérés alapján megállapított szolgáltatások egyénre szabott költségei (lehetséges 

szolgáltatások: felügyelet, étkeztetés, gondozás, készségfejlesztés, tanácsadás, pedagógiai-

gyógypedagógiai segítségnyújtás, szállítási költség, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás 

költségei).

Intézményi/szervezeti adatok:

Cím 4064 Nagyhegyes, 030/2 Hrsz.

Telefonszám 06-20/226-8270

E-mail cím forras.fordulopont@gmail.com

forras.indulopont@gmail.com

Honlap www.forrasegyesulet.hu

Kontaktszemély Batizi Ildikó (intézményvezető)

Kontaktszemély e-mail címe ildikobatizi@hotmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-30/857-0524

Szervezeti forma egyesület

Fogadóórák Kedd 800-1200

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós, iskolai, kezelés-ellátás, egyházi
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Függő Híd Egyesület a Szenvedélybetegekért

Ellátási Tevékenységek

Szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára nyújtott programok, szolgáltatások, mely esetenként

az  elérést  és  kezelésbe  vonást  vagy  a  reintegráció  támogatja.  Kiemelt  stratégiai  feladatunknak

tartjuk a célcsoportunk számára olyan szolgáltatások biztosítását, mely a legális és illegális szerek

használatából  származó  károk  enyhítését,  vagy  kezelését  célozzák  a  józanodás  időszakában.

Mindezek  a  károk/következmények  lehetnek,  egészségügyi,  szociális,  kapcsolati,  vagy

egzisztenciális problémák egyaránt.

Egyesületünk évek óta nyújt segítséget a kliensek számára a munkakeresés, és a megfelelő képzés

megtalálásának  területén.  Egészségügyi  problémák  esetén,  a  megfelelő  szűrővizsgálatok  felé

történő  irányítást  is  vállaljuk.  Pályázati  időszakokhoz  kapcsolódóan  gyorstesztek  segítségével

próbáljuk az adott probléma detektálását minél hamarabb kivitelezni. Fontos feladatunknak tartjuk a

fertőző betegségek terjedésének megelőzését, a lakosság és a veszélyeztetett célcsoport edukációját.

Néhány pályázatunk  folyamatosnak  mondható,  egyrészt  a  törvényi  előírások  másrészt  a  kliens

igények alapján.  Az elterelés,  a  kábítószer  használat  következtében rendőrségi  látókörbe  kerülő

szerhasználók számára ad lehetőséget a jogi útról elterelni a probléma megoldását a segítés keretei

közé.

Célunk változást elérni a gondolkodásban, és az egészséges, pozitív alternatívák felé irányítani az

érdeklődést,  megerősíteni  az  egyén  számára  hasznos  megküzdési  stratégiákat.  Az klienscsoport

edukációja,  a  szerhasználat,  és  egyéb  addiktív  viselkedésformák  és  azok  hosszú  távú

következményeinek felismerésére irányul.

Prevenciós, iskolai és lakossági rendezvények alkalmával is kapcsolatba lépünk a veszélyeztetett

gyerekekkel- fiatalokkal, a korosztályhoz igazodó interaktív programokat választva.

Szakemberek, egyetemi hallgatók képzésébe bekapcsolódunk, országos kutatásokban veszünk részt.

Az önsegítő csoportokkal való folyamatos kapcsolattartás fontos számunkra, a nyomon követés és

az utógondozás egy lehetséges formája. Nem utolsósorban, kiemelkedő jelentőségű az egyesület

számára, a  kliensigényekre történő közvetlen reagálás szempontjából.
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Intézményi/szervezeti adatok:

Cím 4024 Debrecen Varga utca 1.

Telefonszám 06-52/349-920

E-mail cím fuggohid.egyesulet@gmail.com

Kontaktszemély Simonné Kiss Mónika vezető

Kontaktszemély telefonszáma 06-20/224-7451

Szervezeti forma közhasznú egyesület

Fogadóórák Hétfő-péntek: 800-1600

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós, kezelés-ellátás
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Szakmai Információs Adattár 

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügy Főosztály Igazságügyi Osztály

Az Igazságügyi Osztály tevékenységi területei és elérhetőségei

Tevékenységi terület

• Pártfogó felügyelet

• Közérdekű munka-büntetés végrehajtása

• Mediáció

• Környezettanulmány készítése

• Pártfogó felügyelői vélemény készítése

• Megelőző pártfogás

A pártfogó felügyelők feladata, hogy a pártfogó felügyelői véleményekkel, a környezettanulmányok

készítésével  a  büntetőeljárásban  megalapozottabbá  tegyék  a  nyomozóhatóságok,  ügyészek,

bíróságok  döntéseit,  ezáltal  szakértői  megállapításaik  az  eljárások  korai  szakaszában  is

hasznosulhatnak. 

Telefonszám 06-52/550-160

Fogadóórák Hétfő-csütörtök: 8.00-1630

Péntek: 800-1400

Intézményi/szervezeti adatok:

Cím 4025 Debrecen, Erzsébet utca 27.

E-mail cím igazsagugy@hajdu.gov.hu

Kontaktszemély Lévai Tibor

Kontaktszemély e-mail címe levai.tibor@hajdu.gov.hu
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Szakmai Információs Adattár

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Héra Egyesület – Héra Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Bemutatkozás

A  Héra  Egyesület  1992-ben  alakult,  eredetileg  Héra  Családsegítő  Szolgálat  néven  vette

nyilvántartásba  a  bíróság.  A  kezdetekben  csak  egy  szűkebb  társadalmi  rétegre  kiterjedő

tevékenységét szervezetünk a Nagysándor-telep városrészen folytatta, jelenleg a Nagy Mihály kert,

Téglagyár,  Ondód,  Nagymacs,  Domokos Márton kert,  Csigekert,  Hatvan Utcai  kert,  Köntöskert

városrészeken is nyújtunk család- és gyermekjóléti szolgáltatást.

Debrecen  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatával  kötött  határozatlan  idejű  ellátási  szerződéssel

látjuk el a szociális törvényben és a gyermekvédelmi törvényben meghatározott feladatokat.

Tevékenységeink

Családsegítő  szolgáltatás  keretében  a  szociális  vagy mentálhigiénés  problémák,  illetve  egyéb

krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok

megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából

nyújtunk szolgáltatásokat.

Gyermekjóléti  szolgáltatás keretében  a  gyermek  érdekeit  védő  speciális  személyes  szociális

szolgáltatással  a  szociális  munka  módszereinek  és  eszközeinek  felhasználásával  szolgáljuk  a

gyermek  testi  és  lelki  egészségének,  családban történő nevelkedésének elősegítését,  a  gyermek

veszélyeztetettségének  megelőzését,  a  kialakult  veszélyeztetettség  megszüntetését,  illetve  a

családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Szolgáltatásaink: 

• tanácsadás: szociális, életvezetési, gyermeknevelési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása;

adósságkezelési, pszichológiai, jogi tanácsadásra irányítás

• esetkezelés  szociális  ügyekben  és  egyéb  hatósági  ügyekben  információs  adatok

szolgáltatása  az  ellátást  igénybe  vevő  megfelelő  tájékoztatása  érdekében;  az  anyagi
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nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális

szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,

• gondozás  a  családban  jelentkező  működési  zavarok,  illetve  konfliktusok  megoldásának

elősegítése érdekében,

• készségfejlesztés  és  családgondozás  végzése  közösségfejlesztő,  valamint  egyéni  és

csoportos terápiás programok szervezése szükség szerint,

• megkeresés a  tartós  munkanélküliek,  a  fiatal  munkanélküliek,  az  adósságterhekkel  és

lakhatási  problémákkal  küzdők,  a  fogyatékossággal  élők,  a  krónikus  betegek,  a

szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb

szociálisan  rászorult  személyek  és  családtagjaik  részére  információ  és  tanácsadás

biztosítása, 

• közösségi  fejlesztés a  családokon  belüli  kapcsolaterősítést  szolgáló  közösségépítő,

családterápiás, konfliktuskezelő, meditációs programok és szolgáltatások, valamint a nehéz

élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások szervezése.

A lakosság számára nyújtott szolgáltatásaik a fentieken túl:

• adományok gyűjtése, osztása, közvetítése a rászorulók számára

• szabadidős,  közösségi  programok,  kirándulások  szervezése  (gyermeknap,  karácsony,

sportvetélkedők,  játszóházak,  a  Nagysándor-napok  közösségfejlesztő  városrészi  program

szervezése stb.)

Intézményi/szervezeti adatok: Héra Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím 4031 Debrecen Pósa u. 1.

Telefonszám 06-52/478-123, 06-52/525-508, Fax: 06-52/525-508

E-mail cím heracsaladsegito@gmail.com

heragyermekjolet@gmail.com 

Kontaktszemély Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsanna szolgálatvezető

KEF munkacsoport-tagság Iskolai

Szervezeti adatok Héra Egyesület

Cím 4031 Debrecen, Tegez u. 112.

E-mail cím heraegyesulet92@gmail.com 

Honlap www.heraegyesulet.hu

Szervezeti forma egyesület
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Szakmai Információs Adattár 

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház és Rendelőintézet Drogambulancia

Ellátási Tevékenységek

Szenvedélybetegséggel  küzdő  személyek  és  hozzátartozóik  járóbeteg  ellátása,  gondozása;

állapotfelmérés;  méregtelenítésre  történő  irányítás;  rehabilitációs  előgondozás,  beutalás,

családterápia-  családterápiás  konzultáció,  önsegítés,  absztinencia-fenntartó  csoport;

szűrővizsgálatok;  életvezetési  tanácsadás,  konzultáció;  motivációs  beszélgetések,  absztinencia

fenntartó  terápia-kezelés;  társuló  pszichiátriai  betegségek  terápiája,  utógondozás;  munkaügyi  és

pályaorientációs  tanácsadás,  elterelés:  kábítószer-függőséget  gyógyító  kezelés;  kábítószer

használatot  kezelő  más  ellátás;  prevenció:  iskolai  és  közösségi  programok  szervezése,  attitűd

formálás. 

Intézményi/szervezeti adatok:

Cím 4024 Debrecen Varga utca 1.

Telefonszám 06-52/349-920

Kedvezményes telefonszám 06-80/505-088

E-mail cím drogambdeb@freemail.hu

Kontaktszemély Dr. Zombor Erika

Kontaktszemély e-mail címe drogambdeb@freemail.hu

Kontaktszemély telefonszáma 06-52/349-920

Szervezeti forma állami kórház

Fogadóórák Hétfő-péntek: 800-1600
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Szakmai Információs Adattár 

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház és Rendelőintézet

Felnőtt Pszichiátriai Osztály Addiktológiai Részleg

Bemutatkozás

A Debreceni Egyetem Pszichiátriai  Klinika keretén belül működő osztály szakmai profiljában a

biológiai pszichiátriai, pszichoterápiás és spirituális szemlélet hagyományai egyaránt megtalálhatók.

A  betegellátás  sokrétű.  Pszichózisok,  a  szorongásos,  depressziós,  addiktológiai,  geronto-

pszichiátriai kórképek akut, rehabilitációs és pszichoterápiás ellátása a betegek klinikai állapotának

megfelelően történik. 

Ellátási Tevékenységek

Addiktológiai részlegünk a pszichiátriai osztály III. emeletén jelenleg 39 ággyal működik. 

A részleg működési rendje:

- Szenvedélybetegek (alkohol, drog,gyógyszer és játék) előjegyzést követően kerülhetnek felvételre 

szakrendelésen keresztül. 

- Kórházunk osztályairól előzetes pszichiátriai konzíliumot követően.

Részlegünkön kétféle terápiában részesülhetnek a betegek:

1. méregtelenítés – ideje 2-3 hét

2. személyiség-fejlesztő rehabilitációs program-Minnesota program, melynek keretei között csoport

és egyéni terápiában részesül a beteg. Szoros együttműködésben AA/Névtelen 

Alkoholisták/önsegítő csoportjával. Ideje 3,5-4 hónap.
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Intézményi/szervezeti adatok:

Cím 4024 Debrecen Bartók Béla út 2–26.

Telefonszám 06-52/511-897

06-52/511-777 1951 mellék 

E-mail cím fpszichiatria@kenezykorhaz.hu

Honlap www.kenezykorhaz.hu

Kontaktszemély Dr. Gaál Erzsébet főorvos

Kontaktszemély e-mail címe e.gaal65@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-30/645-7590

Addiktológiai szakrendelés Nem beutalóköteles, előjegyzés alapján

06-52/511-777 1951 mellék 

KEF munkacsoport-tagság Kezelés-ellátás
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Szakmai Információs Adattár 

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház és Rendelőintézet

Felnőtt Pszichiátriai, Addiktológiai Szakrendelés

Ellátási Tevékenységek

Pszichiátriai és szenvedélybetegek kezelése és gondozása.

Intézményi/szervezeti adatok:

Cím 4024 Debrecen Varga u. 1.

Telefonszám 06-52/430-945

E-mail cím fpszichiatria@kenezykorhaz.hu

Honlap www.kenezykorhaz.hu

Kontaktszemély Dr. Kriskó Miklós

Kontaktszemély e-mail címe kriskomiklos@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-30/252-4651

Szervezeti forma nonprofit gazdasági társaság

Fogadóórák Hétfő, csütörtök: 1300-1900

Kedd, szerda, péntek: 800-1400 

KEF munkacsoport-tagság Kezelés-ellátás

37



Szakmai Információs Adattár

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

Gyermek -és Ifjúságpszichiátriai Osztály

Bemutatkozás

Az 50 ágyas osztály 1987-óta önálló szervezeti egységként működik. 2004-óta a jelenlegi

épületben.  Az  Észak-Alföldi  régió  egyetlen  gyermekpszichiátriai  osztálya,  ezért  Hajdú-Bihar,

Szabolcs-Szatmár-Bereg  és  Jász-Nagykun-Szolnok  megye  ellátását  vállaljuk.  Az  akut  ügyeleti

felvétel Hajdú-Bihar megye területéről történik. Ezen kívül az ország egész területéről fogadunk

betegeket kizárólag előzetes megbeszélés és előjegyzés alapján. Az évi betegforgalom 1200 fő.

Ellátási Tevékenységek

Feladata  a  3-18  éves  korú  betegek  gyermekpszichiátriai  ellátása.  Orvostanhallgatók,

rezidensek, szakorvosjelöltek, szociális munkások, mentálhigiénés szakemberek képzésében is részt

veszünk.  Az  osztályon  a  klasszikus  gyermekpszichiátriai  kórképek  (depresszió,  szorongás,

gyermekkori pszichózis, kényszerbetegség) diagnosztikája és terápiája mellett mintegy fő profilként

az autizmus diagnosztikája, az autista gyermekek egyéni fejlesztése, szocializációja, illetve a szülők

számára szaktanácsadás szerepel. Ezen kívül pszichoterápiás és önismereti csoportokat, relaxációs

tréningeket  szervezünk,  különböző  korcsoportok  számára,  valamint  egyéni  és  csoportos

gyógypedagógiai fejlesztést, kreatív terápiát,

játékterápiát.  Ezeket a foglalkozásokat iskolai szünidőben szabadidős programokkal színesítve, a

foglalkozásoknak  tábori  jelleget  kölcsönözve  szervezzük  meg.

A gyermekek elhelyezése két szinten, modern, fenyőbútorokkal berendezett, 4 ágyas kórteremben

történik.  Zuhanyzó,  WC  a  folyosón  található.  Az  osztály  rendelkezik  még  2  tornateremmel,

csoportszobával,  ebédlővel,  foglalkoztató  helyiségekkel  és  játszótérrel  is.  

Az osztályra  történő  felvétel  és  az  ambuláns  vizsgálat  a  szakambulanciákon  –  a  sürgős  esetek

kivételével – előjegyzés alapján történik.
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Intézményi/szervezeti adatok:

Cím Debrecen Bartók Béla út 3. sz

Telefonszám 06-52/511-889

06-52/511-777/ 1889 mellék

E-mail cím gypszihiatria@kenezykorhaz.hu

Honlap http://www.kenezykorhaz.hu/gyermek-es-

ifjusagpszichiatriai-osztaly

Kontaktszemély Dr. Kamuti Katalin osztályvezető főorvos

Kontaktszemély e-mail címe dr.kamuti.katalin@kenezykorhaz.hu
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Szakmai Információs Adattár 

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület

Bemutatkozás

A Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület, képzett kortárssegítő fiatalok kezdeményezésével,

1995.  november  25-én  alakult,  három  felnőtt  szakember  támogatásával  (pszichológus,

mentálhigiénikus, gyógypedagógus), akik a szakmai vezetést és koordinálást végzik.

A szervezet küldetése, hogy képzett és tájékozott fiatalok, kortárssegítőként, önkéntes munkával,

segítsék és tájékoztassák fiatal társaikat, a mentálhigiéné és a testi egészségmegőrzés területén.

Egészségmegőrző,  prevenciós  programjainkat  az  iskolában,  iskolai  rendezvényeken,  nyári  és

szabadidős  ifjúsági  rendezvényeken,  táborokban  végezzük.  A  programjainkban  szerepel  a

kortárssegítő  fiatalok  képzése;  konzultáció  és  szupervízió  pedagógusoknak,  szülőknek,

egészségfejlesztő programok szervezése, megvalósítása.

Ellátási tevékenységek, szolgáltatások

Jóvátételi-prevenciós börtön program:

Havonta  egy  alkalommal  40  fő  fiatal  vesz  részt  a  Hajdú-Bihar  megyei  Büntetés-Végrehajtási

Intézetben megvalósuló jóvátételi-prevenciós programon. Ennek célja  egyrészről, a fogvatartottak

önként, bűnbánást tanúsítva saját sorsuk bemutatásával hívják fel a fiatalok és a velük foglalkozó

szakemberek figyelmét a kábítószer használatának veszélyeztető körülményeire, negatív hatásaira, a

társadalom által elvárt normák, jogkövető magatartás szükségességére. Másrészről, a programban

résztvevő középiskolás fiatalok, a figyelemfelhívó előadás és a börtön megtekintésének hatására,

feltételezhetően nem nyúlnak tiltott drogokhoz és nem keverednek bűncselekménybe.

Fiatalok Egészségnapja:

A „Fiatalok Egészségnapja” programon tíz állomást járnak végig a fiatalok, 10 fős csoportokban,

minden állomáson ismereteket és információkat kapnak, interaktív formában. Minden látogató kap

egy információs füzetet, amelyben a szervezetek és a szakemberek elérhetőségét és szolgáltatásait

találja. Állomások: 1. Szív- és érrendszeri szűrések 2. Daganat prevenció 3. Egészséges táplálkozás

4. Bőrünk egészsége 5. Nőgyógyászat, urológia 6. Fogászati prevenció 7. Szenvedélybetegségek 8.
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Mozgás, sport 9. Lelki egészségvédelem 10. Hallásvizsgálat

Előadások és beszélgetések iskolákban:

Iskolai egészségmegőrző programot, rendhagyó osztályfőnöki órákat és beszélgetéseket szervezünk

általános-  és  középiskolákban.  Témáink:  ifjúsági  mentálhigiéné,  egészségmegőrzés,  önismeret,

kommunikáció, konfliktus és stressz-kezelés, drog, alkohol, dohányzás, egyéb káros szenvedélyek,

devianciák, szexuális kultúra, veszélyek a szexualitásban, pályaválasztás, pályaorientáció.

Világnapi programok megszervezése és megvalósítása

• Drogellenes Világnap

• AIDS Világnap

• Dohányzásellenes Világnap

• Füstmentes Világnap

Generációs programjaink:

Idősek klubjában mentálhigiénés foglalkozások.

Daganatos betegek önsegítő csoportjában mentálhigiénés előadások és beszélgetések.

Gyógyuló szenvedélybetegeknek mentálhigiénés foglalkozások.

Pszicho-Klub havi rendszerességgel, felnőtteknek, akik fontosnak tartják saját mentális egészségük

karbantartását,  azoknak  egy  fórum  lehetőséget  nyújtanak  a  találkozók.  Az  egyes  alkalmaknak

tematikus témái vannak, pl. krízis, elengedés, tranzakcióanalízis, párkapcsolati nehézségek, stb.

Szakmai segítségnyújtás civil szervezeteknek:

Az egyesület szakemberei szakmai segítséget nyújtanak más civil szervezetek szakembereinek, pl.

szupervízió, esetmegbeszélés, tréningek, képzések különböző témákban.

Intézményi/szervezeti adatok:

Cím 4029 Debrecen Víztorony u. 19.

Telefonszám 06/20-977-5155

E-mail cím kortarsak.debrecen@gmail.com

Kontaktszemély Gesztelyi Tamás egyesületi elnök

Kontaktszemély e-mail címe kortarsak.debrecen@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-20/977-5155

Szervezeti Forma egyesület

Fogadóórák Szerda 1400-1600 (előzetes megbeszélés alapján)

KEF munkacsoport tagság Prevenciós
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Szakmai Információs Adattár 

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület

Bemutatkozás

A Lelkierő Egyesület  célja,  hogy egy olyan civil  hálózat részeként  működjünk, ami az ifjúsági

korosztályt egyéni és csoportos formában segíti a problémák megoldásában, a konfliktusok, krízis

helyzetek  megelőzésében  és  kezelésében.  Szeretnénk  munkákkal  megelőzni,  hogy  egyes

krízishelyzetek kialakuljanak, illetve rögzüljenek mentálhigiénés és pszichés betegségeket okozva.

Egyesületünk tagjai  között  pszichológusok,  mentálhigiénés  szakemberek,  szociálpedagógusok és

önkéntes egyetemi hallgatók vannak.

4 szociális ellátást működtetünk. 13 fő állandó alkalmazottunk van, önkénteseink száma 20 fő. A

szolgáltatásainkat igénybe vevők debreceni, elsősorban 18-35 éves pszichiátriai, szenvedélybeteg és

fogyatékossággal élő fiatalok. Rendezvényeink, szakmai programjaink nyitottak, bárki részt vehet

rajtuk.

Az egyesület tevékenységei:

• KIKÖTŐ – pszichiátriai közösségi ellátás 18 és 35 év közötti fiatal felnőttek részére
• TÁMPONT – támogató szolgálat fogyatékossággal élő 18 és 35 év közötti fiatal felnőttek

részére
• KULCS – szenvedélybeteg közösségi ellátás 18 és 35 év közötti fiatal felnőttek részére
• AJTÓ – szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátás 18 és 35 év közötti fiatal felnőttek részére
• képzéseket, tréningeket, és előadás-sorozatokat szervez és tart fiatalok számára
• Mozgó-Társ Bulisegély Szolgálat működtetése a Campus Partykon
• Rolling-Room Mozgó Bulisegély Szolgálat – hétvégi utcai megkereső szolgáltatás
• munkaerőpiacon hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű fiatalok képzésének, és

foglalkoztatásának elősegítése 
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
• tudományos tevékenység, kutatás,
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
• kulturális tevékenység, konferenciaszervezés,
• a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
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Ellátási Tevékenységek

Alacsonyküszöbű,  pszicho szociális  szolgáltatások;  tanácsadás,  konzultáció;  önismereti  csoport;

party  service  –  buli  segély  szolgálat;  utcai  megkereső  munka,  szenvedélybetegek  közösségi

ellátása; lelki tanácsadás; prevenciós órák tartása; akkreditált képzések, konferenciák, workshopok

és közösségi – családi programok szervezése.

Intézményi/szervezeti adatok:

Cím 4032 Debrecen Poroszlay út 97.

Telefonszám 06-70/770-3369

E-mail cím lelkieroegyesulet@gmail.com

Honlap www.lelkieroegyesulet.hu

Kontaktszemély Juhász Béla Szilárd egyesületi elnök

Kontaktszemély e-mail címe juhogo@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-70/316-5427

Szervezeti forma egyesület

Fogadóórák Hétfő-csütörtök: 0800-1800

Péntek: 0800-1400

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós, kezelés-ellátás, alacsonyküszöb 
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Szakmai Információs Adattár

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Magyar Kékkereszt Egyesület

Debreceni Kékkereszt Utógondozó Csoport

Bemutatkozás

A  Magyar  Kékkereszt  Egyesület  arra  törekszik,  hogy  az  alkoholizmusban  és  más

szenvedélybetegségekben  szenvedőket,  lelki  és  testi  gyógyulást  keresőket  segítse  úgy,  hogy  a

keresztyén hitben  Isten  szabadító  erejét  megismerjék.  Jelenleg  48  helyi  utógondozó csoportunk

működik szerte az országban, ebből 10 a Református Iszákosmentő Misszió (RIM)  keretein belül.

Ilyen közösség (utógondozó csoport) működik Debrecenben is, ahol minden kedden összejövünk,

hogy Isten Igéje tükrében vizsgáljuk életünket, és találjunk megoldást életünk problémáira. Egymás

bizonyságtétele alapján épüljünk és növekedjünk a hitben, és nem utolsósorban, hogy hálát adjunk

Istennek az Õ szabadításáért. 

Ellátási Tevékenységek

Egyesületünk  a  szenvedélybetegségek  megelőzése  (prevenció),  terjedésének  megakadályozása

(bizonyságtételekkel  való  evangelizáció),  a  szenvedélybetegek  gyógyítása  érdekében  végzi

feladatait. Ezért rehabilitációs – utógondozó, lelki gondozó tevékenységet is végez az utógondozó

csoportokban.

Intézményi/szervezeti adatok:

Cím Debrecen, István király tér 2.

Honlap www.facebook.com/kekkereszt.debrecen/

Kontaktszemély Jenei Zoltán lelki vezető, 06-30/968-4571

Pozsonyi László csoport vezető, 06-30/832-5767

Kontaktszemély e-mail címe p.lacika1960@gmail.com

Szervezeti forma egyesület

Csoport alkalmaink Kedd: 1600-1800
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Szakmai Információs Adattár

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ, Debrecen 

Bemutatkozás

Az 1991-ben alapított  Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kiemelkedően közhasznú szervezet.

Magyarország  egyik  legnagyobb,  nemzetközileg  is  elismert  karitatív  segélyszervezeteként

elhivatottan és szakszerűen segít a rászorulókon és a bajbajutottakon. Munkáját a nem kormányzati

szervezetek  nemzetközileg  kialakított  alapelvei  mentén  végzi.  A Segélyszervezet  munkájára  a

pártatlanság, függetlenség és semlegesség, a nemzetközi humanitárius és fejlesztési elvekhez való

ragaszkodás a jellemző. 

A Segélyszervezet  hazai  területen  folytatott  szociális  és  fejlesztési  tevékenységeinek  elsődleges

célkitűzése  az,  hogy azon csoportok számára  szervezzen ellátásokat,  akiket  nem képes  elérni  a

szociális ellátórendszert, illetve, akik számára a szociálpolitika nem tud reális eszközöket biztosítani

a sikeres társadalmi beilleszkedéshez.  A szolgáltatások tervezésekor kiemelt  figyelmet  kapnak a

hátrányos helyzetű gyermekek, akiknél a szervezet elsődleges célkitűzése az, hogy minél korábbi

életkorban  nyújtson  olyan  szolgáltatásokat,  melynek  révén  a  kialakult  hátrányok  leküzdhetővé

válnak.

A szenvedélybeteggé válás (alkohol-, drog-, játék-függőség) az egyik legnagyobb veszély, ami a

mai magyar társadalmat fenyegeti. A szenvedélybetegek a társadalom többsége részéről abszolút

elutasításban  részesülnek,  ezért  különösen  fontos,  hogy  legyenek  olyan  szervezetek,  amelyek

nyíltan  felvállalják  gondozásukat,  melyek  felé  teljes  bizalommal  fordulhatnak  az  érintettek  és

hozzátartozóik egyaránt.

A Segélyszervezet a 90-es évek második felében kezdett ezzel a problémakörrel foglalkozni; ma

már intézményei és férőhelyei számát tekintve is meghatározónak tekinthető a drogprobléma hazai

kezelésében.  A programok  működtetése  során  kiemelt  figyelmet  kapnak  azok  a  fiatalok,  fiatal

felnőttek,  akik  a  leginkább  veszélyeztetettnek  számítanak  –  szociális  hátterük,  laza  családi

kötődésük  okán.  A  szervezet  munkatársai  évek  óta  vesznek  részt  különböző  fesztiválokon,
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szórakozóhelyeken,  plázákon  szervezett  programokon  azzal  a  céllal,  hogy  a  leginkább

veszélyeztetett korosztályt közvetlenül elérve nyújtsanak információt a veszélyforrásokról, a drog

és  alkohol  okozta  veszélyekről,  függőség  esetén  pedig  a  kezelési  módokról,  lehetőségekről.  A

szervezet felvilágosító programjaiba egyre nagyobb arányban kapcsolódnak be önkéntes fiatalok is.

Több településen a szenvedélybeteg ellátás – a fekvőbeteg ellátás kivételével – valamennyi területét

felöleli.

Ellátási Tevékenységek:

Szenvedélybetegek  Nappali  Ellátása,  Szenvedélybetegek  Közösségi  Ellátása,  Szenvedélybetegek

Alacsonyküszöbű  Ellátása;  ártalomcsökkentő  szolgáltatások;  tanácsadás,  konzultáció;  elterelés,

megelőző-felvilágosító  szolgáltatások;  prevenció,  tűcsere,  partyszervíz,  HIV/Hepatitis  szűrés,

szerencsejáték-függőség prevenciós program, tanácsadás, csoportfoglalkozás.

Intézményi/szervezeti adatok:

Cím 4024 Debrecen Rákóczi u. 7.

Telefonszám 06-52/530-930, 06-52/454-936

E-mail cím debrecen.szni@segelyszervezet.hu

debrecen@segelyszervezet.hu

Honlap www. segelyszervezet.hu

http://www.segelyszervezet.hu/hu/intezmeny/szocialis-es-fejleszto-kozpont-debrecen 

Kontaktszemély Figeczki Tamás központvezető

Kathy Ágnes koordinátor

Kontaktszemély e-mail címe figeczki.tamas@segelyszervezet.hu

debrecen.szni@segelyszervezet.hu

Kontaktszemély telefonszáma 06-30/663-7931

Szervezeti forma egyesület

Fogadóórák Hétfő-péntek: 800-1600

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós, kezelés-ellátás
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Szakmai Információs Adattár

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Refomix

Bemutatkozás

1990 májusában kezdte meg működését a hajléktalanok ellátását szolgáló első éjjeli menedékhely

Debrecenben, a Dobozi utca 2/D. Szám alatt. 

Az  azóta  eltelt  időszakban  sikerült  kiépíteni  a  hajléktalanokat  segítő  intézményrendszer  teljes

vertikumát:  jelenleg  7  szállást  nyújtó  intézményben  és  2  nappali  melegedőnkben  összesen 325

férőhelyet tudunk biztosítani.

A ReFoMix Kht.-t 2000 januárjában hoztuk létre, amely 2008. óta Nonprofit Kft.-ként működik. A

„ReFoMix”  a  kollégák  elhivatottságának,  partnereink  támogató  hátterének  és  eredményeinknek

köszönhetően mára országosan is ismert és elismert intézménnyé vált.  Ez a háttér  a biztosítéka

annak, hogy a jövőben is képesek legyünk megfelelni a változó társadalmi igényeknek, eleget tenni

az előttünk álló feladatoknak.

Intézményi/szervezeti adatok:

ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.
Központ 4030 Debrecen, Begány u. 4.
Ügyvezető Szemerédy Zsolt
Szakmai vezető Tóth Tünde
Telefonszám 06-52/530-817
Fax 06-52/530-818
E-mail cím  info@refomix.hu
Honlap www.refomix.hu

Nappali Melegedő

A Dobozi u 2./D alatt 1997. óta működtetünk 50 fő befogadására alkalmas nappali melegedőt, ahol

a hajléktalan emberek a főzési, tisztálkodási, melegedési lehetőségek biztosítása mellett segítséget

kapnak hivatalos ügyeik intézésében.

A Wesselényi u. 55. szám alatt található, 16 fő befogadására alkalmas nappali melegedőnkben a
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hajléktalan emberek a főzési,  tisztálkodási,  melegedési lehetőségek biztosítása mellett  segítséget

kapnak hivatalos ügyeik intézésében (pl. segélyek, szükséges dokumentumok beszerzése) 

A nappali melegedő szolgáltatásai:

■ tájékoztatás, információnyújtás

■ melegedési, főzési és tisztálkodási lehetőség

■ hideg és meleg élelem biztosítása

■  az  egészségügyi  alapellátás  megszervezése,  a  szakellátásokhoz  való  hozzájutás  segítése

(gyógyszerek kiváltása, egészségügyi intézményekkel való kapcsolattartás, betegszállítás)

■ hivatalos ügyek intézésének segítése

■ pszichológiai tanácsadás

■ segítségnyújtás albérletek keresésében

■ hajléktalan-igazolvány biztosítása

■ adományok fogadása, elosztása

Éjjeli Menedékhely

A Wesselényi  u.  55.  szám  alatt  található  intézményünkben  50  férőhelyes  éjjeli  menedékhely

működik,  amely a hajléktalan emberek térítésmentes éjszakai szállását biztosító szolgáltatás.  Az

intézményben  16  férőhelyen  nők,  34  férőhelyen  férfiak  kaphatnak  szállást.  Az  intézmény  téli

időszakban meghosszabbított nyitva tartással működik, és további 20 fő elhelyezését biztosítja. 

A ReFoMix Kft.  Dobozi  u.  2/D.  szám alatt  található  35 férőhelyes  éjjeli  menedékhelye  elsősorban a

leromlott egészségi állapotú utcán élő emberek ápolását, lábadozását biztosítja az ugyanitt található 24

órás egészségügyi centrum szolgáltatásait segítendő. Az ellátások itt is ingyenesen vehetők igénybe. 

Az Éjjeli Menedékhely szolgáltatásai:

■ éjszakai szállás, tisztálkodási, főzési, ételmelegítési, mosási lehetőség biztosítása

■ betegszobai ellátás, étkeztetéssel, az orvos utasítása szerinti gyógyszer biztosításával

■ szociális munkás ügyelet 8 órában, a lakók napi és hosszú távú problémáinak, ügyeinek intézése

■ életvezetési tanácsadás

■ szociális információ biztosítása

■ iratpótlás, segélyek, hivatalos ügyek intézése

■ családi kapcsolatok rendezésének segítése

■ felvilágosítás állás-, illetve albérlet lehetőségekről

■ mentális segítségnyújtás
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Intézményi/szervezeti adatok:

Nappali Melegedő, Éjjeli Menedékhely

Cím 4029 Debrecen, Dobozi u. 2./D
Telefonszám 06-52/414-230
Telefon/fax 06-52/415-152
E-mail cím nappali@refomix.hu

Cím 4024 Debrecen, Wesselényi u. 55.
Telefonszám 06-52/349-902
E-mail cím fapados1@refomix.hu

Utcai Szociális Szolgálat

Az utcai  szociális  szolgálatának elsődleges  feladata,  hogy feltérképezze és felkeresse azokat  az

intézményes ellátástól valamilyen okból elzárkózó hajléktalan embereket, akik mindennapjaikat és

éjszakáikat a város közterületein töltik.

■ Krízisszállás működtetése 12 fő részére, amely a közterületen élők számára novembertől-áprilisig

biztosít elhelyezést

■  Krízisautó  szolgáltatás  keretében  napi  24  órában  reagálnak  a  mentők,  a  rendőrség  és  a

diszpécserszolgálat  riasztásaira,  amikor  a  bejelentők közterületen veszélyeztetett  állapotban lévő

hajléktalan  embereket  látnak.  A helyszínre  történő  kiszálláskor  takarót,  melegen  tartó  fóliát,

élelmiszert, alapvető gyógyszereket, kötszereket visznek magukkal, és minden esetben felajánlják

az ügyfélnek valamelyik szállásnyújtó intézményünkben való elhelyezést

■ Teajáratot működtetnek, amely forró teát és szendvicset szállít a rászorulók tartozódási helyeire

Intézményi/szervezeti adatok:

Utcai Szolgálat

Telefon 06-30/206-1377

E-mail cím nappali@refomix.hu

24 órás Egészségügyi Centrum

A szolgáltatás célja a kórházban, illetve a hajléktalanellátó intézmények keretei között nem ellátható

hajléktalan  emberek  egészségügyi  és  szociális  ellátása.  A  szolgáltatás  elsősorban  az  utcán

tartózkodó beteg hajléktalan személyek számára azt az időszakot kívánja kiváltani, amelyet a beteg

általában otthonában, felépülését segítő körülmények között tölthet.
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Szolgáltatásaink:

■  24 órás területi ellátási kötelezettség nélküli orvosi ellátás: ennek részeként hétköznapokon
napi 8 órában (8:00-16:00) háziorvosi rendelés. Hétfőtől – péntekig: 16:00-tól másnap reggel 8:00-
ig;  szombaton és  vasárnap,  valamint  munkaszüneti  és ünnepnapokon 0-24-ig háziorvosi  ellátást
kiegészítő ügyeleti ellátás működik.  
■ fertőtlenítő fürdetés
■ megfigyelő
■ betegszoba
■ mozgó orvosi szolgálat

Intézményi/szervezeti adatok:

24 órás Egészségügyi Centrum

Cím 4029 Debrecen, Dobozi u.2/D.
Telefonszám 06-52/414-891
E-mail cím eucentrum@refomix.hu

Átmeneti Szállás – Derék Szálló

Az intézmény székhelyén 50 férőhelyet biztosító hajléktalanok átmeneti szállása működik. Azoknak

a  hajléktalan  embereknek  nyújt  maximum  2  évre  átmeneti  elhelyezést,  akik  rendszeres

jövedelemmel rendelkeznek. Az elhelyezés minigarzon lakásokban apartman jellegű. Az intézmény

telephelye 18 személy társadalmi visszailleszkedéséhez tud segítséget nyújtani. 

Mindkét intézményünkben napi 12 órában szociális és mentális gondozást biztosítunk:

■ egyéni esetkezelés
■ csoportos szociális munka
■ közösségi szociális munka, szállón belüli
közösségi élet megszervezése
■ hivatalos ügyek intézése
■ az intézményből történő továbblépéshez
személyre szabott segítség nyújtása
■ pszichológusi tanácsadás

Intézményi/szervezeti adatok:

Átmeneti Szállás – Derék Szálló

Székhely 4031 Debrecen, Derek u. 22. IX. em.
Telefonszám 06-52/541-605
E-mail cím atmeneti@refomix.hu
Telephely 4030 Debrecen, Szavay Gyula u. 89.
Telefonszám 06-52/536-403
E-mail cím rehab@refomix.hu
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Rehabilitációs Tanya

A  Debrecen  Menhely  Alapítvány  holland  segítséggel  vásárolt,  majd  építtetett  tanyasias

környezetben otthont hajléktalan férfiak számára. Az intézmény 1999. szeptember elsején kezdte

meg működését 15 fedél nélküli férfinek segítséget nyújtva – hajléktalanok átmeneti szállásaként.

A Tanyán  szociális  munkások,  pszichológus,  orvos,  teológus  fáradoznak  a  nehéz  élethelyzetek

kezelésén.  2000-ben  a  Tanya  mellett  egy  seprűkötő  üzem létesült,  ahol  évekig  folytak  sikeres

foglalkoztatási  programok  a  ReFoMix  Kft.-vel  együttműködve.  A  tetőtér  átépítésével  2  új

lakószobával, egy vizesblokkal és egy közösségi helyiséggel bővítettük a jelenleg 26 férőhelyes

Tanyát.  Az  intézmény körüli  földterületet  ügyfeleink  foglalkoztatásával  termelésbe  vontuk,  így

rendszeresen  friss  zöldség  és  gyümölcs  kerülhet  az  asztalra,  mi  több,  időnként  egyéb

intézményeinkhez is kerül a termésből.

Intézményi/szervezeti adatok:
Cím 4010 Debrecen-Ondód, Kadar dűlő 10.
Telefonszám  06-52/716-255
E-mail cím rehabtanya@gmail.com

„Fecske” és „Fészek” – Családok Átmeneti Otthonai

A  2×40  fős  Családok  Átmeneti  Otthonai  otthontalanná  vált  családok  számára  biztosítanak

elhelyezést problémáik rendezéséig. Munkatársaink segítséget nyújtanak a szülőknek gyermekük

teljes  körű  gondozásához,  neveléséhez,  valamint  közreműködnek  a  családok  helyzetének

rendezésében.

Családok Átmeneti Otthonai szolgáltatásai:

■ életvitelszerű tartózkodás lehetősége
■ mosási, tisztálkodási, főzési lehetőség
■ családgondozás, családokkal végzett szociális munka
■ gyermekcsoportokra szabott kreatív, kézműves foglalkozások
■ pszichológiai tanácsadás (egyéni, pár- és családterápia)
■ jogi tanácsadás

Intézményi/szervezeti adatok:

Családok Átmeneti Otthonai – „Fecske”
Cím 4031 Debrecen Derék u. 22. VIII. em. 122.
Telefon/fax: 06-52/414-315
E-mail cím  derek8@refomix.hu

Családok Átmeneti Otthonai – „Fészek”
Cím 4031 Debrecen, Derék u. 22. X. em. 155.
Telefon/fax 06-52/475-030
E-mail cím  derek10@refomix.hu
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Szakmai Információs Adattár

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

,,Segítő Kéz” Lelkisegély Telefonszolgálat

Bemutatkozás

A  debreceni  Lelkisegély  Telefonszolgálat  1970-ben  alakult,  elsőként  hazánkban  és  az  akkori

"szocialista blokkban". Az alapító, dr. Szabó Pál főorvos, a Városi Ideggondozó Intézet vezetőjének

érdeme  a  kezdeti  nehézségek  kiküszöbölése,  és  a  társadalmi  vezetők  meggyőzése  a

Szolgálatszükségességéről. A Szolgálat éjjel-nappal működik kezdetektől fogva. A Szolgálat bázisát

a Városi Ideggondozó Intézet adta.

1976 és 1982 között Patakfalviné dr. Csokai Róza vezeti a Szolgálatot, majd dr. Kálmánchey Albert

lépett a helyébe, aki már a Szolgálat megalakulása óta tevékenyen részt vett ebben a munkában.

Újra kellett fogalmazni a törekvéseinket, a munkavégzés menetét,  az önkéntesek helyét-szerepét

ebben a munkában. Dr. Kálmánchey Albert szolgálatvezető így fogalmazta meg ezt, mikor erről az

időszakról írt: "Pszichológiai munkavégzés céljából laikusok és nem laikusok önként jelentkezve

hozzák  kinyilvánított  szándékukat  és  képességüket,  hierarchia  és  merev-szabályozók  nélküli,

úgynevezett informális szervezetet alkotva, s amelyben a cél érdekében megfelelő szakmai irányítás

mellett specifikus identitás, a szolgálat ellátására való alkalmasság munkálódik ki. A feladatra való

együttes ráhangolódás nagy ereje tartja egyben a csoportot, teremti meg a belső értéknormákat, a

Szolgálat sajátos beállítódását, és biztosítja a feladat ellátásához szükséges újra és újra megfelelés

belső akarását."

Ellátási Tevékenységek 

Nonstop segélyvonal (116-123) működtetése.

A nemzetközi normák alapján működő lelki elsősegély telefonszolgálatok célja az öngyilkosság-

megelőzés,  a  krízisintervenció  és  a  mentálhigiénés  prevenció,  így  alapvetően  mentálhigiénés

feladatokat látnak el, átvállalva sokszor az egészségügyi ellátás betegségmegelőző szerepét is. Arra

törekednek, hogy a krízisben lévő, problémákkal küszködő emberek azonnal elérhessék vonalaikat.

A szolgálatok hívása vezetékes telefonról ingyenes, s a Hívó anonim maradhat.
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A krízisintervenciós munkára kiképzett önkéntesek stábokban dolgoznak, szakemberek irányítása

mellett, rendszeres szupervízióval és továbbképzésekkel támogatva.

Intézményi/szervezeti adatok:

Cím 4024 Debrecen Varga u. 1.

Telefonszám 06-52/535-926

E-mail cím renes.laszlo@gmail.com

Honlap www.debreceni-lstsz.hu

Kontaktszemély Rénes László

Kontaktszemély e-mail címe renes.laszlo@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-30/670-1702

Szervezeti forma egyesület

Fogadóórák nonstop, 116-123 vonal

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós
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Szakmai Információs Adattár

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Szertelen Egyesület

Bemutatkozás

Szervezetünk  2004  tavaszán  jött  létre  fiatal,  szenvedélybeteg-ellátás  területén  dolgozó

szakemberek, gyógyult szenvedélybetegek és ifjúságpolitikai szakemberek kezdeményezésével.

Célunk, hogy azokon a feladatokon kívül, amelyeket egy ilyen szervezet fel tud vállalni (iskolai

prevenció,  ifjúsági  rendezvényeken  való  részt  vétel  stb.)  olyan  hiánypótló  és  innovatív

szolgáltatásokat  nyújtsunk,  amelyeket  a  nagy  intézmények  vagy  szervezetek  működési

sajátosságaik miatt nem tudnak felvállalni.

A fent meghatározott célokon kívül a szervezet nagy hangsúlyt fektet a civil érdekvédelemben való

részvételre, és a minél szélesebb körű civil együttműködések kialakítására.

Ellátási Tevékenységek

Drogprevenció; online prevenció; rehabilitációs programok; adományozás; CSR; ifjúsági sport-, 

rekreációs, sport,- és kulturális projektek.

• drogmegelőzés és egészségmegőrzés

• szociális, adományozási programok

• oktatási programok

• kulturális, zenei rendezvények

Intézményi/szervezeti adatok:

Cím 4033 Debrecen Thury András u. 9.

Telefonszám 06-20/526-9331

E-mail cím tt.tibor@gmail.com

Honlap www.szertelen.hu

Kontaktszemély Marton Krisztina

Kontaktszemély e-mail címe marton.krisztike@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-30/978-8288

Szervezeti forma közhasznú egyesület

Fogadóórák egyeztetés alapján

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós, kezelés-ellátás
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Szakmai Információs Adattár

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadók

Boruzs Imre rendőr alezredes 06-20/453-5450 boruzsi@citromail.hu

1. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Eötvös József Szakképző Iskolája

4100 Berettyóújfalu Eötvös u. 1, 4100

2. Berettyóújfalui SZC Bessenyi György Kollégium

4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11.

3. Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium Brózik Dezső Tagintézménye

4100 Berettyóújfalu, Mátyás u. 7.

Gulyás Ferenc rendőr őrnagy 06-20/442-3942 gulyasf@hajdu.police.hu

1. Debreceni Szakképzési Centrum Könnyűipari Szakközépiskolája és Szakiskolája

4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3.

2. Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma

4029 Debrecen, Csengő u.4.

Karácsony Béla címzetes rendőr szádos 06-20/456-3728 karacsonybela@hajdu.police.hu

1. Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola 

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u 44. sz.

2. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Közgazdasági Szakközépiskolája

4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 17. sz.

Kondor István címzetes rendőr őrnagy 06-20/455-5109 kondi74@freemail.hu

1. Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6.

Kövér István rendőr őrnagy 06-70/440-4921 koverist@freemail.hu

1. Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakközépiskolája

4024 Debrecen, Csapó u. 29-35.

2. Debreceni Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája

és Szakiskolája

4027 Debrecen, Vénkert u. 2.
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Markocsány Vilmos címzetes rendőr őrnagy 06-20/441-5115 markovil74@gmail.com

1. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma

4030 Debrecen Budai Ézsaiás 8/A.

2. Szent József Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium

4024 Debrecen Szent Anna utca 17.

Kocsár László rendőr százados 06-20/440-4920 kocsarla@hajdu.police.hu

1. Debreceni Szakképzési Centrum Beregszászi Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája

4032 Debrecen, Jerikó utca 17-21.

2. Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Gimnáziuma, Szakközépiskolája

és Szakiskolája

4024 Debrecen, Irinyi u. 1-3.

Szabó Gábor rendőr szádos 06-20/454-8556       gaborszabo72@freemail.hu

1. Debreceni Szakképzési Centrum Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolája

4024 Debrecen, Varga u. 5.

2. Debreceni Szakképzési Centrum Povolny Ferenc Szakképző Iskolája és Speciális 

Szakiskolája

4028 Debrecen, Kassai út 25.
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Szakmai Információs Adattár

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Hajú-Bihar megyei rendőrkapitányság kapcsolattartók

Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 
Szilágyi Csaba címzetes rendőr alezredes, bűnügyi osztályvezető
06-52-370-013 06-70/639-4278 szilagyics@hajdu.police.hu

Berettyóújfalui Rendőrkapitányság 
Borsos Zoltán rendőr hadnagy, nyomozó
06-54-402-024 06-30/622-0757 borsosz@hajdu.police.hu

Debreceni Rendőrkapitányság 
Bara  Sándor  Pál címzetes  rendőr  zászlós,  nyomozó,  családvédelmi,  áldozatvédelmi,  roma
kisebbségi referens
06-52-516-400/25-66 barapal@hajdu.police.hu

Bereczki Dóra rendőr zászlós, nyomozó, bűnmegelőzési előadó, nemzetiségi összekötő
06-52-516-400/25-66 bereczkid@hajdu.police.hu

Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság 
Kiss Imre címzetes rendőr zászlós,bűnügyi technikus
06-52-228-400 kissi@hajdu. police.hu

Hajdúnánási Rendőrkapitányság
Halmi Zoltán címzetes rendőr őrnagy, bűnmegelőzési és informatikai főelőadó
06-52-570-050 halmiz@hajdu. police.hu

Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság
Karácsony Béla címzetes rendőr százados, bűnmegelőzési tanácsadó
06-52-516-400/56-46 06-20/456-3728 karacsonybela@hajdu.police.hu

Püspökladányi Rendőrkapitányság
Ferenczik Zoltán rendőr alezredes, bűnügyi osztályvezető
06-54-517-000 06-70/491-1405 ferenczz@hajdu.police.hu

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Dr. Juhász Zoltán rendőr alezredes, bűnmegelőzési osztályvezető
06-52-516-440 06-30/945-9457 juhaszz@hajdu.police.hu
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Szakmai Információs Adattár

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma

Cím 4030. Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/a
Telefonszám 06-52/471-798
E-mail cím baross.debrecen@gmail.com
Honlap www.dszcbaross.hu

Debreceni Szakképzési Centrum Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Cím 4032 Debrecen, Jerikó u. 17.
Telefonszám 06-52/503-150
E-mail cím titkarsag@dszcberegszaszi.hu 
Honlap www.dszcberegszaszi.hu

Csapókerti Általános Iskola

Cím 4033 Debrecen, Jánosi utca 86.
Telefonszám 06-52/412-571
E-mail cím iskola.csapo@gmail.com
Honlap www.csapokerti-debrecen.sulinet.hu

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

Cím 4032 Debrecen Békessy Béla utca 12.
Telefonszám 06-52/531-867
E-mail cím iskola@csokonai-debr.sulinet.hu
Honlap www.csokonaigimnazium.hu

Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola

Cím 4025 Debrecen, Vásáry István u. 10.
Telefonszám 06-52/420-931
E-mail cím fazekas.alt@fmisk-debr.sulinet.hu
Honlap www.kisfazekas.hu
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Debreceni József Attila Általános Iskola

Cím 4030. Debrecen, Monostorpályi u. 63.
Telefonszám 06-52/535-225, 06-52/535-226
E-mail cím djozsef_attila@freemail.hu

titkarsag@jozsef-debrecen.sulinet.hu
Honlap www.djozsefattila.fw.hu

Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím 4031 Debrecen, Margit tér 19.
Telefonszám 06-52/498-811
E-mail cím iskola@kazinczy-debr.sulinet.hu
Honlap www.kazinczy-debr.sulinet.hu

Debreceni Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája

Cím 4027 Debrecen, Vénkert u. 2.
Telefonszám 06-52/413-113
E-mail cím kereskedelmi.debrecen@gmail.com 
Honlap www.dszckereskedelmi.hu 

Debreceni Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola

Cím 4225 Debrecen, Józsakert u. 9., 
Alsójózsai út 8.

Telefonszám 06-52/386-240, 06-52/386-290 (kis iskola)
E-mail cím iskola@lorantffydb.sulinet.hu 
Honlap www.lorantffy.suli.hu

Szoboszlói Úti Általános Iskola

Cím 4031 Debrecen, Szoboszlói út 3.
Telefonszám 06-52/412-838
E-mail cím szuai@szoboszloi-debrecen.sulinet.hu 
Honlap www.szuai.hu
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Szakmai Információs Adattár

Iskolapszichológusok

Intézmény neve, címe Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.

Iskolapszichológus neve Pappné Csór Mónika Judit
Telefonszám 06-52/531-867
E-mail cím testeslelek@outlook.hu

Intézmény neve, címe DSZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolája
4028 Debrecen, Kassai út 25.

Iskolapszichológus neve Peltekianné Cseke Otília
Telefonszám 06-20/263-3051
E-mail cím cseke.otilia@gmail.com

Intézmény neve, címe Debreceni SZ C Péchy Mihály Építőipari Szakgimnáziuma, 
4024 Debrecen, Varga u. 5.

Iskolapszichológus neve Major Imola Réka
Telefonszám 06-30/375-9208
E-mail cím imolareka34@gmail.com

Intézmény neve, címe Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma
4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u.8/A.

Iskolapszichológus neve Párkányiné Ajtai Andrea
Telefonszám 06-20/586-0175
E-mail cím ajtaiandrea@gmail.com
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Szakmai Információs Adattár Szenvedélybetegek önsegítő csoportjai Debrecenben

Hétfő 1700-1900, GAMMA-GT Forrás Közösségi Klub, Angyalföld tér 11.

Hétfő 1800-1900, AA, Anonim Alkoholisták kiscsoport (06-20/531-7569)

Nagytemplomi Ifjúsági Gyülekezet Központ, Leány u. 2. (baloldali rész)

Kedd 1600-1800, Kék Kereszt, RIM (Református Iszákosmentő Misszió)

Széchenyi kerti református templom

Kedd 1800-1900, AA, Anonim Alkoholisták Délibáb-csoport (06-70/551-4431)

Ökumenikus Segélyszervezet (MÖSZ), Rákóczi u. 7.

Kedd 1800-1900, Al-Anon Családi Csoport (06-30/978-8288, 06-30/848-6827)

Kolping-ház, Böszörményi út 1. (Hortobágy malom, Shell kút)

Kedd 1930-2030, NA, Névtelen Anyagosok Közössége (06-30/791-3030)

Görög katolikus parókia, Vígkedvű Mihály u. 2.

Szerda 1400-1600, TTRE Közösségi Ellátások Szenvedélybetegek Csoportja Hatvan u. 1./c

Szerda 1800-1900,AA, Anonim Alkoholisták Főnix-csoport (06-70/242-2961)

Görög katolikus  parókia, Vígkedvű Mihály u. 2.

Szerda  1800-1900,, OA, Anonim Túlevők Csoportja (06-30/436-6501)

Ökumenikus Segélyszervezet (MÖSZ), Rákóczi u. 7.

Csütörtök 1730-1830, ACA, Alkoholisták Felnőtt Gyermekei (06-20/224-7451)

Nagytemplomi Ifjúsági Gyülekezet Központ, Leány u. 2. (baloldali rész)

Csütörtök 1800-1900, Keskeny-úton józanul (06-30/573-3182),

Megtestesülés templom, Plébánia, Borbíró tér 9. (Böszörményi út felől)

Szombat 1930-2030, NA, Névtelen Anyagosok Közössége (06-30/791- 3030)

Görög katolikus parókia, Vígkedvű Mihály u. 2.

Vasárnap 1600-1700, Al-Anon Családi Csoport (06-30/978-8288, 06-30/848-6827)

Kolping-ház, Böszörményi út 1. (Hortobágy malom, Shell kút)

Vasárnap 1700-1800,,  PORTAGE, Felépülő szenvedélybetegek csoportja (06-70/280-3527)

Forrás Mentálhigiénés Központ, Kishegyesi út 42.

Vasárnap 1800-1900, AA, Anonim Alkoholisták Főnix-csoport (06-70/242-2961)

Görög katolikus parókia, Vígkedvű Mihály u. 2.

Vasárnap 1800-1900, GA, Szerencsejátékosok Csoportja (06-20/565- 4904)

Forrás Mentálhigiénés Központ, Kishegyesi út 36.

Vasárnap 1830-1930, NA, Névtelen anyagosok közössége (06-70/881-3999)

Baptista imaház, Szappanos u. 23.

61



Szakmai Információs Adattár

Az Anonim Alkoholisták (AA) csoportjai szeretettel várják csoportos beszélgetésre a 
szenvedélybetegségből gyógyulni vágyókat:

DEBRECEN:

Hétfő 1800, Kiscsoport (06-20/531-7569)
Leány u. 2. (Nagytemplom Ifjúsági Gyülekezet)

Kedd 1800, Délibáb csoport (06-70/551-4431)
Rákóczi út 7. (Ökumenikus Segélyszervezet)

Szerda 1800, Főnix csoport (06-70/242-2961)
Görög katolikus parókia, Vígkedvű Mihály u. 2.

Vasárnap 1800, Főnix csoport (06-70/242-2961)
Görög katolikus parókia, Vígkedvű Mihály u. 2.

BALMAZÚJVÁROS:

Szombat 1800, Nádudvari út 52. (06-20/995-9378)

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY:

Csütörtök 1800 , Kassa utca 2. (06-70/774-2037)

HAJDÚSZOBOSZLÓ:

Kedd 1800, Kossuth utca 9. (06-30/941-0682)

HAJDÚDOROG:

Kedd 1800, Művelődési ház, Böszörményi út 5. (06-30/358-4902)

Ifjúsági-prevenciós, anonim tanácsadás

Játék  -és  net  függőség,  szerencsejáték,  deviáns  viselkedés,  túlzott  dohányzás  vagy

alkoholfogyasztás, táplálkozási zavarok, kábítószer fogyasztás témakörben.

Csomópont Drogprevenciós Információs és Tanácsadó Iroda

Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.

Fogadóórák (előzetes megbeszélés alapján) Kiss József 06-70/771-4285

Nuszer Krisztián 06-70/949-4239
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