Szakmai beszámoló - 2015
Az Ébredések Alapítvány közhasznú tevékenysége
Az Ébredések Alapítvány tevékenységét innovatív, magas szinten képzett, kreatív
munkatársak határozzák meg, akik a pszichiátria, az addiktológia - és azon belül a
pszichiátriai/addiktológiai rehabilitáció - megújulását célzó kezdeményezéseket indítanak el.
Az alapítvány bölcső szervezet, mely számos területen indított útjára új kezdeményezéseket ilyenek pl. a közösségi pszichiátria/addiktológia, a lelki egészség promóció és a mentális
zavarok megelőzése, az önsegítés és érdekvédelem, a területen dolgozó civil szervezetek
bővülése, stigmacsökkentés, a hanghalló módszer, a tapasztalati szakértők bevonása, a
humanisztikus szervezetfejlesztés, a szociális ellátás fejlődése és a pszichoszociális
fogyatékosság értelmezése és mérése.
Referenciák 2014-15-ben: A londoni Kings’ College igazgatójától érkezett levél. Az EMMItől: idézem:”Összességében megállapítható, hogy az Ébredések Alapítvány élenjáró részese a
lelki egészséghez kapcsolódó folyamatoknak, szervezője és tevőleges résztvevője a
költséghatékony, humanisztikus közösségi lelki egészség-gondozási gyakorlatoknak.
Innovatív megközelítés, a csalódtagok bevonása, tényeken alapuló módszerek alkalmazása, a
jó gyakorlatok felmutatása jellemző az Alapítványra.”. A Gaál Péter Dékán úr vezetésével
2014 februárjában készült tanulmány (Eurofund Country Report HUNGARY The impact of
the crisis on the access of mental health care) alapítványunkat, mint egy, a gazdasági válságot
sikeresen túlélő és szakmai tartalmában sértetlen, innovatív szervezetet azonosította, idézem
a kézíratot: , Despite all the financial dfficulties the output of the Foundation has remained
stable, even increased, and the dedicated team has preserved its integrity and its status as the
number one provider of community psychiatric care in Hungary. The unique expertise and
extensive experiences, the democratic, humanistic and non-paternalistic organisational
culture, the commitment for innovation and social change continue to attract the attention of
other professionals, volunteers, the media and the society.”, A Dr. Saxena, a WHO
Departrnent of Mental Health and Substance Abuse vezetője által vezetett küldöttség a
kormányzat javasatára nálunk is járt, majd a küldöttség által készített tanulmány a magyar
pszichiátriai helyzetéről munkánkat elismerésével tisztelte meg, idézem: 'Some of the best
centres have been initiated by NGOs' with strong and committed leadership, but often relying
on short term funding. Sustainablilty of such centres should be facilitated.'és developing
innovative services that integrated health and social care, combining financing opportunities.
A tanulmány javaslatai közt szerepel a következő: „A legjobb gyakorlatok közül néhányat
civil szervezetek kezdeményeztek. Erős és elkötelezett vezetésük van, azonban gyakran
rövidtávú támogatásra tudnak támaszkodni. Ezeknek a centrumoknak a fenntarthatóságát
támogatni kell.... Az ellátás legjobb példái integrált megközelítést alkalmaznak és integrált

szolgáltatást nyújtanak, mely nagyobb flexibilitást és jobb eredményességet tesz lehetővé.
Megfontolandó az ilyen integrációk ösztönzése.(HJ fordítása). 2015-ben Dr. Harangozó Judit
Pro Caritate kitüntetésben részesült a pszichoszociális fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos,
az alapítvány keretében végzett tevékenységért.

Szakmai beszámoló
I.

Változó működési körülmények 2015-ben

Változott az egyetemmel kötött szerződésünk. Dr. Szász Károly Kancellár úrral elindult
tárgyalások nyomán az egyetemnek részletekben visszafizetjük a korábbi években számunkra ki
nem számlázott rezsiköltséget, továbbá elfogadtuk Kancellár úr kezdeményezését, amely szerint a
klinikákhoz hasonló mértékű havi elvonás terheli a nappali kórház OEP-bevételét. Így az éves
bevételünk mintegy 10 millió Ft-tal kevesebb lesz. Előnyös változás a szerződésben, hogy az
egyetem vállalja, hogy az Innovációs Igazgatóság az épület felújítására forrásokat pályázik. Az
alapítvány gazdasági vezetője és kuratóriuma válságtervet dolgozott ki a kieső bevétel pótlására,
amelynek legfőbb eleme az Addiktológiai Ambulancia bevételének maximalizálása és egyes
kiadások (pl. könyvelő) csökkentése. A megújult szerződést mellékeljük.
Változott a kuratórium: Hantos József távozott a szervezettől, helyét Hajdú András foglalta el,
aki számottevően segített az egyetemi tárgyalások lebonyolításában. Így a kuratórium jelenleg
5 főből áll.
II.

Innovációk 2015-ben
1. Projekt-tervezésben való részvétel a Kopp Mária Lelki Egészség Program részeként
(Harangozó, Kristóf)
2. Új pszichoszociális eszközöket vezettünk be a pszichózissal élők ellátásába a Ron
Colemen által vezetett képzést követően, amely a családgondozást trauma-terápiás
eszközökkel is kiegészíti. Munkánkat és a pszichózissal kapcsolatos megújult
szemléletünket egy külföldi közleményben publikáltuk.
3. Magyarországon először hoztunk létre komoly szakmai konzultációt konferencia
keretében a fenntartható fejlődés és a közösségi pszichiátria kapcsolatáról, ebben a
folyamatban Brys Zoltán önkéntes és Harangozó Judit játszott fontos szerepet.
4. Szakértői véleményünk alapján megújult a közösségi pszichiátriai gondozó- és
koordinátorképzés gyakorlata, az idei évben az alapítványnál megvalósult, egyénre
szabott képzési terveken alapuló gyakorlat a hallgatók és a képzésvezető NCSSZI
munkatársai szerint is jól sikerült. A hallgatók megismerték a Hanghalló módszert és
asszertív tréning csoporton vettek részt, amelyek eddig nem szerepeltek a képzési
tematikában (további részletek a Képzés c. fejezetben.) 2015-ben a képzésbe beépítik
a pilot program eredményeit és a jövőben megjelenhetnek a tapasztalati és kísérő
szakértők képzőként.
Bodrogi dr. vezetésével kiadtuk a Közösségi addiktológia kézikönyvét, külső szponzor
támogatásával.

5. Magyarországon első alkalommal kidolgoztuk és akkreditáltatjuk a tapasztalati és
kísérő szakértők képzését, amelynek megvalósítása pályázati forrásból 2015-ben
kezdődött meg. Tovább bővült a szakértők aktivitása idén a szervezetnél, tapasztalati
szakértő kapcsolódott be az asszertív tréning vezetésébe, és tovább bővült a Hanghalló
csoportban a tapasztalati szakértők kompetenciája.
6. Kidolgoztuk az önsegítésre alapozott terápiás kultúra elméleti alapjait (Harangozó)
7. Széles körben került sor iskolai érzékenyítő programokra és közösen rendeztünk egy
gazdag programot a Lelki Egészség Világnapja alkalmából, a RehabCriticalMass
aktivistáival, jelentős érdeklődéssel.

III.

Krónikus pszichiátriai és addiktológiai betegségben szenvedők ambuláns, illetve
nappali kórházi pszichiátriai ellátása, rehabilitációja, közösségi és liaison
pszichiátriai ellátása
III.1. Szemlélet, módszertan
Az alapítványhoz érkező minden beteg, függetlenül a finanszírozás típusától,
felépülés-alapú, közösségi szemléletű ellátást kap, amelyben az evidencia-alapú
módszerekkel dolgozunk. 2015-ben elsősorban a skizofrénia diagnózissal élők
kezelésében vezettünk be új módszertani elemeket (ld. az Innováció fejezetet). 2015ben elsősorban Bodrogi dr. vezetésével megjelentettük a Közösségi Addiktológia
kézikönyvét.
A betegellátás szakmai tartalma ambuláns és nappali kórházi ellátás keretében
1.
Pszichiátriai betegvizsgálat – pszichodiagnosztika –szükségletfelmérés motivációfelmérés
2.
A hozzátartozók bevonása
3.
A beteg otthoni felkeresése (asszertív outreach)
4.
A beteg és hozzátartozói személyes életcéljainak és kulcsproblémáinak
felmérése
5.
Rövid intervenció és motivációs interjú (elsősorban addiktológiai betegeknél)
6.
A kulcsproblémák megoldási tervének elkészítése, ehhez az egyéni
szükségletek alapján megfelelő szakemberek (multidiszciplináris team) mozgósítása és
evidencia-alapú bio-pszichoszociális eszköztár felajánlása
Evidencia alapú stratégiák:
a.
biológiai kezelések, elvonókezelések
b.
pszichoterápiák
c.
szociális esetkezelés
d.
pszichoedukáció
e.
stresszkezelés
f.
kognitív viselkedésterápiás stratégiák
g.
életmód-program (pl. bipoláris betegek napirendjének, alvásritmusának
beállítása)

h.
támogatott foglalkoztatás – munka-rehabilitáció
i.
készségfejlesztés
j.
speciális stratégiák addiktológiai betegek számára
k.
asszertív csoport
l.
hanghalló módszer - traumafeldolgozás
m.
művészetterápia
n.
asszertív esetmenedzsment
o.
kettős diagnózisú betegek (pszichiátriai és addiktológiai problémával) integrált
kezelése
p.
önsegítés.
Szervezeti kultúra
A szolgáltatás felépülés-alapú szervezeti kultúrában valósul meg, ahol a szervezet
feladata a lehető legnagyobb mértékben a kliensek szükségleteire való reagálás. A
kliensek önsegítő aktivitása folytatásaként tapasztalati szakértőkként részt vesznek a
szervezet működtetésében és ellenőrzésében. 2015-ben bővültek az önsegítő, ill.
önkéntesek bevonásával működő csoportok, pl. a művészeti csoport önálló szervezetté
alakult (Barcsay Művészkör), kiállításokat szervezett, a Filozófus Kávéház pedig a
legnépszerűbb csoportos program lett a látogatóink körében.
III.2. SE Közösségi Pszichiátriai Centrum Nappali kórház
Nappali kórházunk stabilan, állandó betegforgalommal működött. Gördülékeny volt a
különböző ellátások együttműködése. Havi 36-37 beteget látunk el. A leggyakoribb
feladatok közé tartozott az alkohol- és benzodiazepine-elvonó kezelés, pszichiátriai
zavarok gyógyszeres beállítása, ill. átállítása, krízis-állapotok, relapszusok, súlyos
gyógyszer-mellékhatások,
szomatikus
szövődményekkel
kísért
pszichiátriai/addiktológiai problémák, diagnosztikus kivizsgálás, rehabilitációs terv
előkészítése, készségfelméréssel. A nappali kórházban két pszichiáter, egy ápoló
mellett szociális szakemberek és pszichológusok is dolgoztak. 2015-től új ápolónő
dolgozik a nappali kórházban, akinek korábbi pszichoterápiás osztályos tapasztalata
segíti a felépülés-szemléletű munkát.
III.3. SE Közösségi Pszichiátriai Centrum - Pszichiátriai ambulancia
Minimális kapacitással működött, mivel alacsonyan finanszírozott, elsősorban a
nappali kórházi betegek beutalása és esetleges utógondozása (adaptációs szabadság
alatt) a feladata.
III.4. Addiktológiai gondozó
III.4.1. Gyógyító tevékenység
2015 évben az Addiktológiai Gondozóban 390 beteget kezeltünk.

A betegek döntően alkoholproblémával jelentkeztek, az egyéb drogok közül a
marihuána , a stimuláns valamint az új típusú pszichoaktív szerek használata a kezelt
betegek kb. 10 %-ában fordult elő. Utóbbiak közül valamennyi esetben kettős
diagnózisú kliensekkel találkoztunk. A szerhasználat mellett pszichotikus zavar, ill.
bipoláris affektív zavar volt jellemző.
A betegek legnagyobb részben egyéni megkeresés útján érkeztek, fele- fele arányban
saját elhatározásból, ill. a család nyomásásra. 2015 évben klienseink kb. harmada
érkezett a VIII. kerület, Mikszáth téri háziorvosi rendelőből. A Pszichiátriai
Klinikáról viszonylag csekély számú beteget irányítottak hozzánk.
2015-évben az addiktológiai gondozóban megjelent betegek több mint felénél volt
szükség elvonó kezelésre. Ebben rendkívül nagy segítséget jelent, hogy az elvonó
kezelés az Ébredések Alapítvány saját Nappali Kórházában elvégezhető, amit
nagymértékben megkönnyít a főnővér sokéves addiktológiai tapasztalata, függők
kezelésében mutatott nagy szakmai jártassága. Az alapítványunk által végzett
addiktológiai munka korszerűségét támasztja alá, hogy a relapszsuprevenció, ill. már
a családgondozás is az elvonó kezelést kövezően azonnal, ill. akár az elvonó kezelés
alatt is megkezdődött.
A család bevonására az elmúlt évekkel kb. megegyezően az eseteknek kb.
egyharmadánál volt lehetőség. Valamennyi kliensnél egyéni, illetve családi ülések
során a közösségi gondozás módszertanát alkalmaztuk. Nagy eredménynek tartjuk,
hogy a 2011 novemberében indított relapszusprevenciós csoportunk megszakítás
nélkül működik.
Az Addiktológiai munkacsoport munkájában nagy segítséget jelent a fiatal
pszichológus kolléganő, Nyulászi Anna alkalmazása
III.5. Magánellátás
Nem közfinanszírozott ambuláns pszichiátriai kezelésre, gondozásra, pszichoterápiára
és rehabilitációra kaptunk működési engedélyt. A magánrendelésünk nagyon kis
tarifákkal (2-5000 Ft), „non-profit” szemlélettel működik sikeresen. Éves forgalma
összesen: 275 fő, ebből új beteg:141 fő.
III.6. Pszichiátriai betegek közösségi szociális ellátása)() )))))))
III.6.1. Létszámadatok
Közösségi ellátásunkat ebben az évben összesen 58 fő vette igénybe. 2015-ben 12
begondozás és 9 kigondozás történt.
III.6.2.Az ellátottak neme és átlagéletkora:
Ellátottjaink 37,9 %-a – 22 fő férfi és 62,1 %-a – 36 fő nő.

A férfiak
átlagéletkora 38 év, a
nőké 42 év. Az
összes kliens
átlagéletkora 40 év.
Az ellátottak
átlagéletkora mindkét
nem esetében 1 évvel
csökkent a tavalyihoz képest (2014: férfiak 39 év, nők 43 év)
III.6.3. Az ellátottak lakóhely szerinti megoszlása:

2015 az első olyan
év, melyben a VIII.
kerületben
lakó
ellátottak nincsenek
többségben.
Korábban ők tették
ki a teljes közösségi
létszám, negyedét,
ötödét. (2014-ben
arányuk 22% volt.)
Változatlanul
magas a XIII., XIV.
kerületi
kliensek
száma, és többen
jönnek a IX., X., XI. kerületből is. Egyik közösségi gondozottunk az év során „szakított
múltjával” és új neve mellé területen kívüli állandó lakcímet és tartózkodási helyet jelentett
be.

III.6.4. Diagnózis szerinti megoszlás
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III.6.5. Gondozási események 2015-ben
negyedév Állapot és
életvitel
felmérése

Személyes
célok
felmérése,
problémakezelés

Pszichoedukáció

KészségSpeciális Ügyinté- Szociális összesen
fejlesztés,
stratégiák
zés
munka
rehabilitációs
csoporinterakciók
tokkal

1.
2.
3.
4.

510
1200
750
1830

660
980
1020
1015

520
510
540
270

3380
2540
2430
2620

12460
13435
11470
11870

990
960
780
810

0
0
120
60

18520
19625
17110
18475

perc

4290

3675

1840

10970

49235

3540

180

73730

óra

71,5

61,3

30,7

182,8

820,6

59,0

3,0

1228,8

%

5,82

4,98

2,50

14,88

66,78

4,80

0,24

100,00

III.6.6. A 2015-ben begondozottak gondozási eseményei
Állapot és
SzeméPszicho- Készség- Speciális Ügyinté- Szociális összesen
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III.6.7. Gondozási események 2015-ben BNO kód szerint
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III.6.8. Gondozási
események
gondozónként
Állapot és SzeméPszicho- Készség- Speciális Ügyinté- Szociális
életvitel lyes célok edukáció fejlesztés, stratégiák
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munka
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tációs
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ók

Kozmáné Cserni
Katalin
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III.6.9. A közösségi ellátottak aktivitás szerinti megoszlása
Klienseink 46,6 %-a aktív. A 27 fő – 10 férfi, 17 nő átlagéletkora 37,8 év.
Az inaktívak aránya 53,4 %. A 31 fő – 12 férfi, 19 nő átlagéletkora 42,6 év.
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Közösségi ellátottak megoszlása aktivitás szerint 2015-ben
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III.6.10.Feladatmutató
1. negyedév:
2. negyedév:
3. negyedév:
4. negyedév:

44,60
42,81
46,93
47,46

2015:

45,45

2015. január elsejétől 41 főre kaptunk finanszírozást. Az évközi feladatmutató emelés iránti
kérelmünk nyomán a feladatmutató 43-ra emelkedett. A finanszírozási rendszer 2016-os évre
vonatkozó változása lehetővé teszi, hogy a normatíva igénylés hónapját megelőző egy éves
időszakra számított feladatmutató (esetünkben ez 44,65 volt) 10%-ával nagyobb igényt
nyújtsunk be, így 2016-ra 49 főre kérünk normatív támogatást.

III.6.11. Változás a finanszírozási rendszerben
2016. január 1-től a közösségi alapellátások pályázati úton történő finanszírozása megszűnik.
Ezt követően a fenntartók – így az Ébredések Alapítvány is - a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9. számú mellékletének I.
pontja alapján részesülnek támogatásban. 2016-ra vonatkozó normatíva
igénylésünket a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet szabályai szerint benyújtottuk a
Magyar Államkincstárnak.
III.6.12. Elszámolás, statisztika, ellenőrzés
A 2014-es évről készült elszámolásunk kifogás nélkül elfogadásra került, a közösségi ellátás
2014. évi MÁK ellenőrzése sem tárt fel sem hibát, sem hiányosságot. Időben, rendben
küldtük be a 2014. évi statisztikát is.
III.6.13. Jelentési kötelezettségek
Napi jelentési kötelezettségünket 2015-ben is maradéktalanul teljesítettük az NRSZ
TEVADMIN-KENYSZI rendszere felé. Az év során a rendszer egy TAJ ellenőrzési
funkcióval bővült. Ebből adódóan akadtak némi nehézségeink, mert egyes felhasználóinknál
hibaüzenetet küldött a program. Ilyenkor több esetben tapasztaltuk, hogy bár mi betű szerint
pontosan vettük fel a kliens adatait, úgy, ahogyan a személyi okmányaiban, TAJ kártyáján
szerepel, mégis TAJ hibát jelzett a rendszer. Mint kiderült, ezekben az esetekben az OEP
nyilvántartásban volt egy-egy kisebb eltérés (pl. hosszú vagy rövid ékezet, anyja második
utóneve, stb.). Ezeknek megfelelően módosítottuk a felhasználók rendszerbeli adatait.
Mindenesetre az új felhasználók adatfelvételénél még az eddiginél is nagyobb körültekintéssel
kell eljárnunk a jövőben.
A közösségi gondozók precíz adatszolgáltatása alapján a negyedévi jelentések minden
esetben időben és pontosan beküldésre kerültek.
III.6.14. Ellátotti dokumentáció és ellenőrzése
A közösségi gondozók rendszeresen és előírásosan vezetik az ellátotti dokumentációt, mely
egyezik a digitális nyilvántartással, a törzskönyvvel és a TEVADMIN-KENYSZI rendszer
adataival. Az ellátotti dokumentáció vezetésének ellenőrzése az év során többször is
megtörtént.

IV.

Képzések

Képzési munkacsoportunk 2015-ben is mozgalmas évet tudhat maga után. 865 főt képeztünk.

IV.1. Egyetemi képzések
A SE Orvostudományi Egyetem ÁOK 2 hallgatói csoportjának (egy magyar nyelvű, egy
angol nyelvű) képzése történt. A magyar csoportelégedettségi átlag 4,87, az angol nyelvű
csoport 4,94-es átlagot adott az 5-fokú skálán. Az elégedettségi átlag az összes hallgató
vonatkozásában 4,91. 2015 szeptembertől nem kaptunk csoportot a Klinikától. Klinikai
pszichológus rezidenseket oktattunk a SE Klinikai Pszichológiai Tanszék meghívására (Dr.
Harangozó).
Minden évben addiktológiát oktatunk a Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológiai
Tanszékén a klinikai szakpszichológusok képzésében, továbbá felkért előadóként szintén
addiktológiát oktatunk a magyar és az angol nyelvű fogorvosképzésben, valamint a
Gyógyszertani tanszék által évente meghirdetett angol nyelvű addiktológiai kurzuson, továbbá
az ELTE Pszichológiai Tanszékén az angol nyelvű addiktológiai oktatásban veszünk részt
(Dr. Bodrogi).
2 fő szociális munkás hallgató gyakorlati képzése is intézményünkben zajlott.
Először fordult elő, hogy bírósági határozatban hatékony kommunikációs képzésre rendeltek
ki törvényi úton elmarasztalt személyt.
IV.2. Akkreditációk
A 2014. decemberében az NCSSZI-hez beadott akkreditációs pályázataink mind
eredményesnek bizonyultak. Ennek nyomán 2015-ben új képzési kínálatként jelent meg
palettánkon a „Megújuló szervezet, megújuló munkatárs” című képzés, melyet elsősorban
vezető beosztású dolgozóknak ajánlunk. Ismét akkreditációt nyert „Közösségi addiktológiai
képzés szociális munkások részére” című népszerű képzésünk, valamint a XV. Közösségi
Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia is. Eredményesen akkreditáltattuk
évközben a XVI. Konferenciát is. A XVII. Közösségi konferencia akkreditációja 2015.
decemberében esedékes, melyet december 17-én postára adtunk.
IV.3.Megtartott akkreditált képzések a szociális ágazat részére
A képzés címe
Közösségi addiktológiai képzés szociális
munkások részére (Székesfehérvár)
Közösségi addiktológiai képzés szociális
munkások részére
Megújuló szervezet, megújuló munkatárs
Közösségi addiktológiai képzés szociális

Dátuma
március 16-17,
április 16-17.
június 1-5.

Résztvevők
10 fő

június 20-22.
November 16-20.

8 fő
10 fő

16 fő

munkások részére
Összesen

44 fő

IV.4.Megtartott akkreditált képzések az egészségügyi ágazat részére
A képzés címe
Krízishelyzetek felismerése és kezelése
Szent Imre Kórház Bp.
Krízishelyzetek felismerése és kezelése
SE-ETK Bp.
Krízishelyzetek felismerése és kezelése
Hetényi Géza Kórház Szolnok
Krízishelyzetek felismerése és kezelése
Szent János Kórház Bp.
Krízishelyzetek felismerése és kezelése
Flór Ferenc Kórház Kistarcsa
Krízishelyzetek felismerése és kezelése
Szent Erzsébet Kórház Jászberény
Összesen

Dátuma
Február 23-24.

Résztvevők
84

Június 22-23.

66

Szeptember 17-18.

92

Október 8 -9.

76

November 5-6.

74

December 10-11.

33
425

IV.5.Megtartott nem akkreditált képzések
A képzés címe
Asszertivitás és hatékony kommunikáció
Asszertivitás és hatékony kommunikáció
Hosszú asszertív tréning a betegeknek
Asszertivitás és hatékony kommunikáció
Resztoratív mediációs továbbképzés (BvOP)
Asszertivitás és hatékony kommunikáció
Viselkedéstipológia
Asszertivitás és hatékony kommunikáció
Új megközelítések a hatékony szervezeti
kommunikációban (Szentes)
Asszertív szervezet (Railcargo)
Asszertív szervezet (Railcargo)
Összesen

Dátuma
január 31-február 1.
március 21-22.
Április-november
június 6-7
július 6-9.
szeptember 26-27.
november 7-8.
november 28-29.
január 19-20.

Résztvevők
20 fő
17 fő
12 fő
11 fő
28 fő
13 fő
8 fő
16 fő
33 fő

február 19-20.
május 7-8.

26 fő
28 fő
212 fő

IV.6.Képzésszervezési tapasztalatok
2015-ben is tapasztaltuk, hogy az NCSSZI által pályázati keretből finanszírozott,
térítésmentesen elérhető képzések sok szociális ágazati hallgatót „szívtak el” tőlünk. Vidáki
hallgatóink képzési költségeit még az utazás és a szállás díja is tetézi, amit sok esetben nem

támogat a munkáltató. Nem gyűlt össze kellő létszámú hallgató az OFTEX-nél 2015. I.
félévére meghirdetett képzéseinkre sem. Bár az addiktológiai képzés, illetve a
viselkedéstipológia egészségügyi szakdolgozók számára is akkreditálva van – feltehetően a
nővéreknek magas képzési díj, illetve a munkából való távollét miatt, hiába hirdetjük minden
fórumon, mégsem tudunk ebből az ágazatból hallgatókat toborozni.
Pozitívum viszont, hogy, ahol korábban már tartottunk képzést, oda visszahívják az
alapítvány szakembereit újabb képzés(ek) megtartására. Így volt ez ebben az évben a
székesfehérvári Kríziskezelő Központ és a KIH esetében is.
IV.7.Képzésértékelés
2015-től a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő tartalmú, 10
fokú hallgatói elégedettségi kérdőíven véleményeztetjük képzéseinket a résztvevőkkel. Ennek
megfelelően az alapítvány munkatársai által tartott képzések átlageredménye: 9,73 pont. A
külsős, megbízott előadókkal tartott Resztoratív-mediációs továbbképzés 9,30-as átlagpontot
kapott a hallgatóktól. Érdemes a 9 kérdésből álló kérdőív utolsó kérdését külön kiemelni,
mely azt kérdezi a hallgatóktól, hogy mennyire voltak összességében elégedettek a képzéssel.
Itt alapítványunk oktatói 9,91 pontot értek el, a megbízott oktatók 9,60-at.
Az új hallgatói kérdőív – akár a régi, szintén rákérdez a képzési infrastruktúrával való
elégedettségre. Bár a korábbi évekhez képest javult a „székhelyzet” ezen a téren – bútorzat,
fűtés, mellékhelységek – a válaszok tanúsága szerint még mindig van javítani valónk.
Jellemzően minden válaszban ez a kérdés kapja a kérdőív legalacsonyabb pontszámát.
A „Krízishelyzetek felmérése és értékelése” című külső helyszíneken zajló képzéseken a
megrendelő egy eltérő tartalmú, 5 fokú skálás kérdőívet alkalmazott. Ebben az oktatásra
vonatkozó pontok átlaga 4,75 pont volt az 5 fokú skálán.
IV.8.Tapasztalati és kísérő szakértő képzés
Megkezdődött a 2014-ben sikeresen akkreditáltatott „Tapasztalati és kísérő szakértők
képzése a pszichoszociális fogyatékosságból való felépülés terén” című képzés szervezése.
2015-ben megtörtént a hallgatók toborzása, kiválasztása. A budapestiek mellett Debrecenből,
Szegedről és Székesfehérvárról is jelentkeztek érintettek a programra. A képzésen való
részvétel egyik előfeltétele az asszertív tréning elvégzése, mely minden potenciális
hallgatójelölt esetében megtörtént 2015-ben. A képzésre 2016. januárjában kerül majd sor.
IV.7.1.„Szülőprojekt”
2015. szeptemberében az alapítvány pályázati úton 1,1 millió forintot nyert az FSZK-tól. A
„Szülősegítő szolgáltatások támogatása” című „SZÜLŐ2015/21” kódszámú pályázat
keretében 7 fő képzése zajlik majd. A képzés magába foglalja a 2016. januári tapasztalati és
kísérő szakértői akkreditált képzést, valamint 10 óra coachingot személyenként. A januári
képzés 3 modulja közül az első a pszichiátriai alapismerteket taglalja, a 2. blokk a
csoportvezetés, prezentáció jegyében zajlik, míg a harmadik blokkban a hallgatók szabadon

választhatnak a közösségi pszichiátria, az asszertivitás illetve a hanghalló módszerben való
elmélyedés között. 2015-ben a hallgatókkal képzési szerződést kötöttünk, elkészítettük
számukra az egyéni képzési tervet, lehetőséget biztosítottunk az asszertív tréning elvégzésére
– ami itt is a részvétel alapkövetelménye, valamint 2 alkalommal (nov. 16., dec. 15.)
csoportmegbeszélést tartottunk. Ezek az alkalmak pontosan rávilágítottak arra, hogy a szülők
mely területeken várnak új ismeretket, illetve megsegítést. Az egyéni coachingok is
megkezdődtek 2015-ben.
IV.8.Képzési dokumentáció, jelentési kötelezettségek
A képzési dokumentáció elkészítése az előírásoknak megfelelően zajlott az elektronikus
jelentkezési lapunkon a jelentkezők által megadott adataik alapján. Megtettük a szükséges
bejelentéseket a közzétételhez, illetve a képzések indításáról is. Időben elküldtük a
beszámolókat és elkészítettük a képzésekről a kötelező OSAP jelentést.
IV.9. Hatósági változások
2015. szeptember 1-től a szociális képzések a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézettől
(NCSSZI) átkerültek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz (NRSZH). A változás
nem okozott fennakadást képzési munkacsoportunk számára. Megismertük az új ügyintézőt,
akivel reményeink szerint még jobban együtt tudunk majd működni. Kérdés, hogy mi lesz
annak az 5 képzéseknek a sorsa, melyeket korábban az NCSSZI-vel való megállapodás
keretében az NCSSZI akkreditáltatott, azzal, hogy az Ébredések Alapítvány tartja majd az
oktatást. Ez a fúzió egyébként sem bizonyult eredményesnek, mert az NCSSZI – aki
szervezést és a hallgatóság toborzását vállalta nem állt a helyzet magaslatán, - két év alatt
egyetlen egy képzést sem tudott megszervezni az öt lehetőség közül.

V.

Konferenciák

V.1.A Dívány a Dunán a 12. alkalommal került megrendezésre 2015. május 12-15. között.
Immár hagyományosan a szerdai napot töltik a résztvevők a Kálvária téren, ahol egész napos
programmal várjuk őket. Munkatársaink vagy a Francia Intézet és az Olasz Intézet napján
tartották meg előadásukat. A konferencián az addiktológia kiemelt témaként szerepelt.
Magyarországot ezen a területen munkatársunk, dr. Bodrogi Andrea képviselte. A rendezvény
egyik fontos eseménye az immár hagyománnyá váló zenés-táncos est a Kálvária téren.
V.2.Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciák
2015. április 20-án a XV., október 21-én a XVI. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és
Mentálhigiénés konferencia is nagy sikerrel zajlott. A korábbi évekhez hasonlóan
mindkettőnek az OTH adott otthont a Nagyvárad téren. Mindkét szakmai tanácskozáson
mintegy 350 fő vett részt.

Az áprilisi „Trauma és skizofrénia – új remények” című XV. közösségi konferencia
akkora hallgatóságot vonzott, hogy a 200 fős előadó terem mellé egy további 90 fő
befogadására alkalmas terembe is közvetíteni kellett a plenáris előadásokat. Délután két
idősávban összesen 10 workshop és 4 kerekasztal beszélgetés közül választhattak hallgatóink.
A délutáni szakmai programok lebonyolításához az OTH rendelkezésünkre bocsátott termein
kívül további helyszíneket kellett bevonnunk. Két nagyon kellemes teremre tettünk szert a
Szent László Kórházban, valamint a SE elméleti tömbjében a Hugonnay Vilma teremben
tarthattunk kerekasztal beszélgetést. Hallgatóink számára nem okozott nehézséget a
különböző helyszínek megközelítése. Útbaigazításukról, szervezett kíséretükről
gondoskodtunk. A résztvevői értékelések 4,45-re értékelték a hatalmas programú
tanácskozást.
Francia, olasz, belga, magyar és svájci előadók biztosították a tudományos előadások magas
színvonalát.
A John Nash emlékének ajánlott „A humán szolgáltatások szerepe a fenntartható
fejlődésben – a megelőzéstől a felépülésig” című XVI. Közösségi konferencia délelőtti
plenáris ülései két külön kérdéskör mentén, az OTH két nagy előadótermében zajlottak. Az
egyik blokkban a fenntartható fejlődés, a másikban a lakhatás állt az előadások
középpontjában. Külföldi előadóink mondandóját szinkrontolmácsok közvetítették
hallgatóink felé. Délután 3 idősávban összesen 24 szakmai program várta a résztvevőket. Bár
minden termet használhattunk ez alkalommal, mégis 2 termet kellett bérelnünk a Szent László
Kórházban. Az előadók a magyar helyzet körben járása mellett nemzetközi kitekintésképp is
fontos információkat adtak át. Ebben brit, olasz és francia szakemberek segítették a
tájékozódást.
Első alkalommal történt, hogy szinkrontolmácsok segítették a külföldi előadók jobb
megértését.
VI.
Humán-erőforrás beszámoló és külkapcsolatok
VI.1. HR




Ez az év sem múlt el váratlan személyügyi fordulatok nélkül. A 2014. decemberében
beállt Herczegné Uram Gabriella a nyáron felmondott. Új főnővér került helyére:
Almási Ildikó „Hildegárd” állt be – remek kollegialitása, jó képzettsége, nonspecifikus terápiás adottságai jól illenek a Kálvária téri közösség elvárásaihoz és
szükségleteihez.
Belókné Mónika nem dolgozik tovább terápiás munkában a konyhán, helyette Orosz
Eszter vette át – átmenetileg – a feladatait. Szalkai Péter többhónapos kórházi
tartózkodása szintén problémát okozott a konyhai feladatok elvégzésekor. Bedák
Attila nagyon helyt állt, zokszó nélkül végezte megsokasodott feladatát. Nyulászi
Anna pszichológus és Kiss Márta pszichológus (4 órás) munkába állása több területen
is jelentős feszültségcsökkenést eredményezett. Anna az addiktológiai területre állt be
és azóta örvendetesen megemelkedett az addiktológiai gondozó bevétele. Kiss Márta,
aki korábban önkéntes volt, most a gazdasági területen dolgozik és a
magánrendelésben vesz részt.




Csontos Erika munkába állása komoly nyeresége a szervezetnek. A Facebook, honlapkommunikációnk, a szervezeti PR, marketing, események szervezése, Mátraházi Judit
önkéntes segítségével soha nem tapasztalt intenzitásúvá vált.
Önkénteseink ismét nagy segítséget jelentettek. Szám szerint 15-en vették ki részüket
az Alapítványi munkából. Őket szerény ajándékban részesítettük karácsonykor.

VI.2. Külkapcsolatok















A 2015-ös év intenzív nemzetközi kapcsolatokat is hozott. Őszi, XVI. Közösségi
Konferenciánkon három külföldi előadó vett részt, s először az Alapítvány
történetében szinkrontolmácsolást szerveztünk. A külföldi előadások és workshopok is
nagyszámú érdeklődőt vonzottak. Ld. még facebook, okt. 29.
A Dívány a Dunán XV. alkalommal csábította Budapestre az olasz, francia
szakembereket, személyes külkapcsolatainkat tovább szélesítve. A konferencia
hagyományai szerint a szerda nap a Kálvária téren zajlik, s hagyományos immár a
csütörtök esti Gulyás-parti is. (Részletek a facebookon, a májusi idősávban).
Márciusban egy tapasztalati szakértővel Serresbe, Görögországba utazott az
Alapítvány ügyvezetője, Kristóf Róbert, hogy a Gamian-Europe tematikus
szemináriumán részt vegyen, valamint, hogy tapasztalati szakértőnket bevezesse a
nemzetközi kapcsolatokba. Gallai István sikerrel vette az akadályt, jó prezentációt
tartott, kapcsolatokat épített, melyeket a mai napig is ápol.
Júniusban Dr. Harangozó Judit és Kristóf Róbert – meghívással - Genfbern járt, az
Európai Szociál-pszichiátriai kongresszuson. Dr. Harangozó Judit nagysikerű
prezentációja után, melyre a konferencia utolsó idősávjában került sor, többen
kifejezték, hogy ezt a prezentációt nyitóelőadásba kellett volna tenni. Az ülés levezető
elnöke Kristóf Róbert volt, aki a személyi-szervezési nehézségeket áthidalva facilitálta
az alkalmat. Ő is gratulációkat kapott elnöki tevékenységéért.
Ennek köszönhető, hogy a genfi Egyetemi Klinikák addiktológus professzora és
közvetlen munkatársai 2016-ban tavaszi konferenciánk, illetve a Dívány a Dunán
előadói lesznek.
Szintén a genfi konferencián született megállapodás alapján a WHO-Lille Egyetemi
Kutató- és Oktatóközponttal kutatási partnerkapcsolatba léptünk, melynek keretén
belül már a 2015-ös őszi konferencián előadónk volt az egyik projekt vezetője, Simon
Vasseur-Bacle, klinikai szakpszichológus, s ekkor indítottuk el az első projektet, mely
mára már az etikai engedélyeztetés fázisába jutott. Ebben a munkában Kristóf Róbert
és Kiss Márta vesz részt.
Szeptemberben Gamian-Europe Board Meeting volt Brüsszelben. Az egynapos
alkalmon az Alapítvány nevében prezentációt tartottunk (Kristóf Róbert), amelynek
keretében az aktuális helyzetről (gazdasági helyzet, törekvéseink, új céljaink,
menekülthelyzet, stb.) szóltunk, valamint részt vettünk a tanácskozáson.
Decemberben fogadtuk az AFEJI nevű francia betegjogi szervezet (országos
működéssel), s az eredetileg 1 órásra tervezett találkozón, mely végül 2,5 órát tartott,
nagyon hasznos eszmecserét folytattunk kliensek és tapasztalati szakértőink

bevonásával. A küldottséggel Kristóf Róbert, Kiss Márta és Harangozó Judit
foglalkozott.
VII.

Rendezvények, kommunikáció, antistigma munka

VII.1. Sziget Fesztivál
A Sziget Fesztiválon való megjelenés a kezdetek óta az Ébredések Alapítvány egyik fő
közösségi eseménye.
2015-ös sátrunk felirata Pszichotraumatológia volt. A központi gondolat, „hívószó” tehát a
trauma volt. (Görög eredetű, jelentése seb, sérülés, ám míg korábban csak testi sérülésekre
alkalmazták, ma már a köznyelvben is elterjedt, a súlyos lelki megrázkódtatások
szinonimájaként.)
Az idei érdeklődők lefesthették tenyérnyi színes papírlapokra, hogy mi okozott az életükben
traumát, majd mintegy letehették terhüket – felkötözve azt egy rácsra, mások festményei
mellé. Azok, akiknek nem volt ilyen megrázó élményük, megfesthették, hogy számukra mi az
a dolog vagy tevékenység, ami szerintük legjobban gyógyítja a lelki sebeket. Sátrunk
látogatóinak körülbelül a fele volt magyar, fele külföldi fiatal. Tanulságos, hogy legalább 95
százalékuk inkább a traumáját festette meg – persze, tágan értelmezve azt, a rémálmoktól a
pókfóbiáig. Hagyományainkhoz híven idén is egy „elmealma” volt aktivitásuk jutalma. Akik
megnyíltak a traumájukról, azoknak volt alkalmuk szakemberrel konzultálni, szükség esetén
krízis-ellátást is igénybe venni.
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan kvízeket is kitölthettek a látogatók, például alkohollal
kapcsolatos szokásaikról, vagy a „mentális zavarokról” való ismereteikről, és a jelen lévő
gyakorló vagy épp leendő lelkes szakembereink beszélgettek velük a kvízek tanulságairól.
Az érdeklődők idén is megnézhették a pszichózis-szimulátort, vagyis a pszichózis élményeit
plasztikusan bemutató rövidfilmet. Átélhették, milyen óriási stressznek van kitéve, aki efféle
ijesztő élményeket él át. – a film hiányossága azonban, hogy nem ejt szót a lehetséges
okokról. Erről munkatársaink ejtettek szót a fiataloknak, és próbálták eloszlatni a tévhiteket.
Voltak napok, amikor hosszabb, katartikus beszélgetésekre is sor kerülhetett – részt vett
bennük például a Hanghalló önsegítő csoportunk egyik vezetője és egy tapasztalati szakértő.
A nyitott látogatók ugyanis a tapasztalati szakértőkkel – felépült, egykori páciensekkel –
elmélyült beszélgetéseket folytathattak, kaphattak tőlük bölcs tanácsokat, őtőlük, akik a merev
előítéletek – szó szerint – eleven cáfolatai.
Mindezek kis lépések a stigmacsökkentésben, a szemléletváltozásban, ám egyetérthetünk az
antropológus Jane Goodallal „Minden egyes ember meg tud változtatni valamit – minden nap
és minden percben.”

VII.2. MentálRehab együttműködés: iskolai érzékenyítő programok, Lelki Egészség
Világnap
2015. augusztus végén a Rehab Critical Mass nevű civil hálózat – amely korábban a
kerekesszékesek láthatóságáért szervezett monstre felvonulást – együttműködési ötlettel
kereste fel Dr. Harangozó Juditot. Megegyeztünk velük, hogy a Lelki Egészség Világnapja
alkalmából 2015. október 9-én a Kálvária téri épületünkben közösen rendezzük a Mentál
Rehabot, hogy felhívjuk a figyelmet a lelki egészség fontosságára, a pszichoszociális
fogyatékossággal élőkre, és hogy betekintést nyújtsunk a lelki problémák kezelési
lehetőségeibe. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy az egyéb fogyatékossággal élők nyitottak a
pszichoszociális fogyatékossággal élők felé és nagyszerű párbeszéd indult el közöttünk.
A megvalósuló együttműködés első lépésében iskolai érzékenyítő programokat szerveztünk.
A program a mentális zavarral élőkkel kapcsolatos stigma csökkentését tűzte ki célul a diákok
körében.
Az iskolai érzékenyítő programokat öt középiskola (a Kürt Gimnázium, a Zöld Kakas
Líceum, a Sylvester János Református Gimnázum) egy-egy osztálya fogadta be. A Szily
Kálmán Műszaki Szakközépiskola iskolapszichológusa a téma iránt kifejezetten érdeklődő
fiatalokból két csoportot is verbuvált.
Ilyesféle érzékenyítő program a korábbi években is jellemző volt. Az „érzékenyítő óra” nem
párbeszédes jellegű volt. A diákok érdeklődését leginkább a tapasztalati szakértőink által
elmondottak keltették fel – például egyikük megosztotta a fiatalokkal, hogy annak idején csak
futószalagos ellátást, hatalmas dózisú gyógyszeres kezelést kapott, és a mellékhatások miatt
120 kiló lett… Az alapítványnál kezdték el lassanként csökkenteni a gyógyszeradagját,
segítettek neki új célokat kitűzni.
Egy másik érzékenyítő foglalkozáson felmerült, vajon reális képet festenek-e a hollywoodi
filmek a mentális zavarral élőkről, amikor rendre veszélyes gyilkosnak állítják be őket?
„Kifejezetten torzítanak”, volt a válaszunk. A média napi híradásainak szenzációhajhász
hozzáállását egy afrikai közmondással próbáltuk érzékeltetni: „Nagyobb zajt csap egy
lezuhanó faág, mint egy felnövekvő erdő”.
Az iskolai érzékenyítés keretében felmérést végeztünk a diákok attitűd-váltásáról, amelynek
kiértékelése még nem történt meg.

A diákoknak végül egy felhívást olvastunk fel: készítsenek egyperces videókat arról, mire
inspirálja őket Csontváry, Vincent van Gogh, John Nash vagy éppen Kurt Cobain
munkássága. Az elkészült jobbnál jobb videókat a Lelki Egészség Világnapján október 9-én a
Kálvária téren tartott Mentál Rehab-napon, egy „bensőséges tömegrendezvényen” vetítettük
le. Ezután közismert slammerek olvasták fel a videofilmek által ihletett műveiket, valamint
Kiss György Ádám társulata improvizált jeleneteket. Nagy sikert aratott a Kristóf Róbert által
vezetett „A nyuszi és a fűnyíró, avagy hogyan mondjam el neked” című stresszkezeléstréning. A Mérey Zsolt vezetésével működő hanghalló csoport különkiadásában pedig John
Nash életét értelmezték újra az életrajzi kötet, a BBC dokumentumfim és az Egy csodálatos
elme című film alapján. Egy másik szobában Harangozó Judittal találkoztak az érdeklődők,
ahol szó volt a felépülés-alapú szervezeti kultúra titkairól. További információ október 9-étől
az Ébredések Facebook oldalán, Csontos Erika és Takács Edina TV-interjújában (a
beszélgetés 1:01:30-nál kezdődik).
A Rehab Critical Mass csapatával azóta is szoros kapcsolatban vagyunk, ősszel meghívtuk
őket és a közös munkában részt vett önkénteseket egy közös főzésre és aztán a vacsorára,
majd decemberben ők invitálták meg az antistigma önkéntes csapatát a Nemzeti Színházban
megtartott, a fogyatékos-ügyért rendezett gálaestre, a saját meghívóik egy részét átadva
nekünk.
VII.3.Kálvária Karácsony
Az Ébredések Alapítvány munkatársai, önkéntesei és barátai 2015. december 21-ére hívták
meg klienseiket, munkatársaikat és azok családját, immár hagyományos karácsonyi
ünnepségünkre és az azt követő lakomára.
Az ünnepségről készült ez a 12 perces film. Dr. Harangozó Judit az Ébredések
felhasználónak és holdudvarának szellemi-érzelmi kisugárzásáról, a közösség összetartó
erejéről beszél, amely neki személy szerint is energiát ad…Meghallgathatjuk - többek között
- Sarafi Ágnes szavalatát. Kispál Gergely Makovics János versét olvasta. Nehéz József
hegedű- ésVarga Zsuzsa fuvolajátékában gyönyörködhettünk, ifj. Baranyi László pedig
Bachot játszott, felejthetetlenül.
Idézet az ünnepséget követő lakoma meghívójából:
„A vörösboros birkapörkölt Hildegard főnővér főpásztorolásával készül, első kukta
Harangozó Judit, másodkukták Bese Bálint és Menyes Csaba Péceli aprópecsenye Vida Ági
prezentációjában, Prim Gabi és a kukták avatott segítségével Kolbásszal jól megtöltött
sertéssült, Harangozó doktornő tölteménye, desszertnek Szepesi-féle mákos guba, Menyes
Csaba újragombolásában”.
A karácsonyi üdvözletek Kristóf Róbert, Harangozó Judit és Csontos Erika
közreműködésével nagy számban és személyre szabottan kiküldésre kerültek és a válaszok
külföldről, belföldről is nagy számban érkeztek, ezek egy része is fent vannak a facebookon,
a karácsonyi ünnepség szintén megjelenik ott is. Meglepetés, hogy februárban kaptunk

visszajelzést Dávidné Hidvégi Juliannától, korábbi kurtóriumi tagunktól, aki akkor vette
észre a karácsonyi levelünket és meleg hangon sok sikert kívánt.
VII.4. A Facebook oldal megújulása
Az alapítvány Facebook-oldala augusztustól megújult. Kristóf Júlia önkéntes médiaszakértő
elméleti tanácsai alapján az új kommunikációs munkatárs, Csontos Erika megvalósította a
kitűzött célt, hogy t.i. mindennap legalább egy új poszttal jelentkezzünk, ezáltal növeljük az
oldal ismertségét, látogatottságát, és ezáltal megalapozzuk egy, a távolabbi jövőben létrejövő
adományozó közösség bázisát.
A közösségi média eme virtuális felületén küldetésünk, vagyis antistigma programunk
„mémjeinek” szétszórására bőven nyílott lehetőség: a szakmai munkáról, például a Szigetről
fotósorozatot, az iskolai érzékenyítésekről rövid, könnyed hangvételű, ám mégis komoly
beszámolókat közöltünk.
Ezen kívül éltünk a Facebook mint reklámhordozó felület lehetőségével is. Így például
közzétettük képzési felhívásainkat (pl. asszertív tréning), a reklámozás sikere számokkal is
mérhető volt.
Az alapítványról megjelent fontos publikációk linkjét is közzétettük.
A Csontos Erika által Dr. Haragozó Judittal készült, A pszichiátria szent Grálja című monstre
interjú 2491 embert ért el potenciálisan, 27-en kedvelték és 18-an osztották meg. A Csontos
Erika által készített: A „hang” nem tud elmosogatni című interjút, amely az Ébredések
Alapítvány hanghalló csoportjának kísérő szakértőjével készült, 33-an lájkolták és 20-an
osztották meg.
Az eredetileg 2012-ben készült, a Vírus Klubban felvett Lehet más a pszichiátria! című
előadás videofelvételét Dr. Harangozó Judit Pro Caritate díja alkalmából került fel.
Az eredmény: 48 kedvelés és 49 megosztás lett, a hír 5367 személyhez jutott el potenciálisan.
Augusztus 1-je és december 22-ike között 634-ről 830-ra nőtt az alapítvány oldalát
lájkolók száma. Ez 196 új, feltehetőleg az alapítvány értékei iránt elkötelezett személyt jelent.
Összehasonlításképpen: a 2014-es év ugyanezen 5 hónapja alatt 63-mal nőtt ugyanez a szám.
A kommunikációs munkatárs december 10-én egynapos, a honlap és a Facebook
adottságainak kihasználását célzó marketingképzésen vett részt. A képzést tartó szakemberek
véleménye szerint a mintegy 200 lájk-gyarapodás jelentős sikerként könyvelhető el.
VII.5.Az új honlap
Kristóf Róbert átfogó elképzeléseivel, Dr. Harangozó Judit szakmai felügyeletével, Kristóf
Júlia önkéntes kommunikációs és Kristóf Mihály önkéntes webfejlesztői szakértelmére
támaszkodva augusztusban a kommunikációs munkatárs és egy, az informatikában jártas
fiatal önkéntes, a 16 évesTardos Tamás elkezdte az új honlap építését, amely reményeink

szerint korszerűbb, áttekinthetőbb lesz a réginél. A teamhez novemberben Mátraházi Judit
önkéntes csatlakozott, akinek odaadása, valamint informatikai és kommunikációs szakértelme
sokat gyorsított a folyamaton.
December végére jutottunk el addig, hogy elmondhatjuk, (nagyjából) megújítottuk a
struktúrát. A változtatás nélkül átemelhető szövegek egy része már felkerült az egyelőre még
nem kiélesített új honlapra. A – legalábbis részleges – tartalmi megújulás 2016 elejének egyik
fő feladata lesz.
VIII. Szakmai közélet, szakértés
Részt vettünk a készülő Kopp Mária Lelki Egészség Stratégia munkájában
(Harangozó, Kristóf Róbert). Továbbra is működtetjük a „reformpszichiátria” és lelki
egészség szakmai hálózatát honlapon (lefnet.hu) és levelezőlistán, több mint 300
résztvevővel. Ez a hálózat a Nemzeti Stratégiával kapcsolatos részvételi demokrácián
alapuló eszmecserék fontos „kerete” és fóruma lett. Konferenciáink a pszichiátriai
paradigmaváltás legfontosabb rendezvényei, az itt elhangzó gondolatok a többi
szakmai rendezvényen alig-alig érhetőek el. Harangozó Judit tagja a Pszichiátriai és
Pszichoterápiás Szakmai Kollégium Tanácsadó Testületének.
IX. Kutatás
Közleményt publikáltunk egy amerikai lapban. Tovább folytattuk a stigma-kutatást.
Közleményt készítettünk elő a fenntartható fejlődés és a közösségi medicína témakörében.
X. Beszámoló NYITNIKÉK Magyar Antistigma Kezdeményezés munkájáról
Rigó Mária 2015 első felében folyamatosan működtette a honlapot és az
„antistigma2009” levelezőlistát, valamint sajtófigyelést is végzett. Noha az év második
felében ebben betegsége némileg akadályozta, de novemberben utólag minden, a
levelezőlistára beküldött újságcikk felkerült a Nyitnikék honlapra.
A 2015. évi Antistigma-díj a XV. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés
Konferencián került átadásra. A díjat megosztva nyerte el Zelei Béla a Lélekháló honlap
létrehozásáért, Orosz Ildikó pedig a következő írásaiért: „Leképezi az elnyomást” – Interjú
Pléh Csabával a hisztériáról, ( Magyar Narancs 2014/ 11. )
valamint „Jobb egy dühös barát, mint egy halott” – Interjú Dr. Balázs Judit gyermek- és
ifjúságpszichiáterrel az öngyilkosság megelőzéséről.
(Magyar Narancs 2014/ 5.)
A díj Csorba Simon festőművész egy-egy festménye volt, amelyet a nyertesek választottak ki
az alkotó művei közül.
Sajtómegjelenések a 2015-ös Antistigma-díjról:

a MÚOSZ lapjában
https://emasa.hu/cikk.php?id=12318

a nyomtatott Magyar Narancsban 2015/16. szám (április 16.)

Zelei Béla-féle Lélekhálón:
http://www.lelekhalo.hu/news/antistigma-dijat-kapott-a-lelekhalo-hu/

Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat Hírlevele
http://revprojekt.hu/ckfinder/userfiles/files/2015%20%C3%A1prilism%C3%A1jus%20%20H%C3%A1l%C3%B3zati%20H%C3%ADrlev%C3%A9l.pdf

Hobbirádió
http://www.hobbyradio.hu/news.php?readmore=2631
Rigó Mária 2016. január végén átadta a honlap működtetését és a levelezőlista kezelését
Csontos Erikának.

XI. Beszámoló a Hanghalló Önsegítő Csoport működéséről 2015-ben
2015ben is sikeresen folytatódott a Hanghallók Önsegítő Csoportjának tevékenysége és a
szakértőké. A csoportot Mérey Zsolt, Mérey Dániel és Gallai István vezeti.
Ez évben hat helyen is tartottunk Önsegíto Csoportot, megtiszteltetés volt a felkérés a
részükről: Forrásház (
2015 március hónap végén részt vettünk egy, a GAMIAN szervezet (pszichiátriai
felhasználók jogaiért és jólétükért harcoló szervezet) által rendezett konferencián
Görögországban, Serres városában, ahol mi képviseltük Magyarországot, az Ébredések
Alapítványt és ahol megosztottuk a tapasztalatainkat az itthoni pszichiátria helyzetéről
(hagyományos, közösségi) és a Hanghalló Önsegítő Csoportokról, a hanghalló módszerről.
Meghívást kaptunk május végére Balmazújvárosba, sportnapra, futball bajnokságra, ahova
egy 6 fős csapattal érkeztünk és elkísért minket Harangozó Doktornő és Kristóf Róbert Úr is.
A csapatunk a megtisztelő 7. helyezést érte el.
Augusztusban „Szigeteltünk”. Minden nap részt vettünk a Szigeten és vártuk a kedves
érdeklődő fiatalokat sátrunkban, akik kérdezhettek minket mentális problémákkal
kapcsolatban, lefesthették traumáikat, kérdőíveket tölthettek ki. Akik betértek hozzánk
egyegy elmealmát kaptak.
Szeptember elején Szegeden, egy workshopon (közéleti kávéház) vettünk részt ahova én és
három szakértő társam és Harangozó Doktornő volt hivatalos.
Szeptemberben megkezdődtek a középiskolalátogatások, az érzékenyítő program a Rehab
Critical Massal együttműködve. Itt a mentális betegségekről, kialakulásukról, a
megelőzésükről, a felépülés lehetőségéről,
az előítéletekről az ilyen betegek felé, a tévhitekről a mentális betegségekről beszéltünk a
diákoknak, akik megosztották tapasztalataikat is ezekkel kapcsolatban. Megnyíltak és egy jó
beszélgetés alakult ki közöttünk. És itt feladatul kapták a diákok, hogy készítsenek egy 1

perces videót az elhangzottakkal kapcsolatban a saját elképzeléseik szerint az érzéseiket
kifejezve a Lelki Egészség Világnapjára, október 9re. Ezután, október 9én ezeket
bemutatták a világnapon az Ébredések Alapítványban. Más témában is voltak résztvevők.
Slammerek, színészek, szakértők, szakemberek. Workshopok is voltak. És díjazták a
legjobbakat.
Nnovember 19én Székesfehérváron workshopot tartottunk ! az Egyensúlyunkért Alapítvány
és a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány szervezésében.
December 3án volt a Fogyatékos Emberek Világnapja i a Nemzeti Színházban. Ide
meghívtak felhasználókat is és szakembereket is akik ehhez kapcsolódó területeken
dolgoznak. Itt dr Harangozó Judit Pro Caritate Díjban részesült..
Kb. egy héttel később egy baráti, megbeszélős összejövetelt tartottunk a Rehab Critical
Massosokkal a múltbeli és jövőbeni munkáinkról. Az év záró programja a december 21i
karácsonyi összejövetel volt az alapítvány tagjai számára.
Természetesen ezen időpontok között a csoportfoglalkozások zajlottak a Hanghalló Önsegítő
Csoportokban Debrecenben, Kispesten (Forrásház), Székesfehérvárott, Budapesten (Kálvária
tér), Veszprém, Győr (egy
alkalommal).
2015ben szintén megtapasztaltuk újabb helyeken is, hogy milyen fontos szerepe van a
Hanghallók Önsegítő Csoportjának.
XII.

Hozzátartozói önsegítő csoport

Az Ébredések Alapítvány – a SE Közösségi Pszichiátriai Központja – 2015 januárjától kezdve
ad otthont a Hozzátartozói Önsegítő Csoportnak, amelyet Mérey Zsolt vezet. A csoport
tagjainak nagy része a szintén az Alapítvány keretein belül tevékenykedő Hanghalló Önsegítő
Csoport tagjainak hozzátartozóiból, főleg szüleiből áll. A Hozzátartozói Önsegítő Csoport
azzal a céllal alakult, hogy a hozzátartozók a közösségi pszichiátriai ellátás szellemében
segíthessék egymást felhasználó családtagjaik felépülésének minél hatékonyabb
támogatásában. A csoport tagjai a megalakulás óta havi rendszerességgel találkoznak. A
találkozók a személyes tapasztalatok megosztásán túlmenően lehetőséget adnak a közös
érdeklődésre számot tartó szakmai kérdések megbeszélésére is pl. gyógyszerezés, új
gyógyszerek, jogi kérdések, munkalehetőségek stb. Az ezek nyomán felmerült kérdésekre az
Alapítvány szakemberei írásban válaszolnak. A csoporttagok tájékozódnak az Alapítványban
a közösségi ellátás különféle formáiról is, valamint az önsegítő csoportok működéséről is,
mint pl. a Hanghalló Csoportról, a bántalmazás feldolgozását segítő Eltökéltek Csoportjáról, a
Bipoláris Csoportról stb.

Az Ébredések Alapítvány 2015 januárjában akkreditációt kapott kísérő és tapasztalati
szakértők képzésére. 2015 augusztusában az Ébredések Alapítvány a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft /FSZK/ által kiírt „Szülősegítő szolgáltatások
támogatása” című pályázaton való eredményes szerepléssel lehetőséget nyert arra, hogy
kísérő szakértőket képezzen a 2015 október -2016 június közötti időszakban. A támogatás
elnyeréséhez a Hozzátartozói Önsegítő Csoport tagjai is hozzájárultak előzetes részvételi
szándéknyilatkozatukkal. A képzés jelenleg is sikeresen folyik, és új lendületet ad a
hozzátartozók együttműködésének.
A csoport tevékenységéről 2015 októberében a XVI. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai
és Mentálhigiénés konferencián kísérői szakértői workshopot tartottunk.
A csoport nyitott, a részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Kapcsolattartó:
Mérey Zsolt, kísérő szakértő.
XIII. Az Eltökéltek önsegítő csoport (
A csoport immár egy éve működik, Bulyáki Tünde vezetésével. A csoport nyitott, így
bármikor bekapcsolódhatnak új tagok a csoportba. Változó a csoport nagysága. Volt olyan
alkalom amikor 15-en voltunk, volt amikor 5 -en. Kb. 5-6 fő aki a kezdetektől részt vesz a
csoporton. Vannak csoporttagok akik időközben munkába álltak és ezért köszöntek el tőlünk.
Az év során számos témával foglalkoztunk néhány ezek közül:
- Stigma, stigmatizáció, önstigmatizáció, antistigma.
-" Hogyan beszéljek a mentális zavaromról?"
- A migrációs események kapcsán felmerülő traumák.
- Bántalmazás az oktatás és nevelést biztosító intézetekben(pedagógusok, kortársak).
- Holokauszt- trauma
- Családon belüli bántalmazás.
- Spiritualitás- felépülés
- Felépülés. Felépülést elősegítő tényezők- személyes tapasztalatok megosztása.
- Sorstársi segítség. Tapasztalati szakértői segítség.
Vendégünk volt egy alkalommal a NANE szociális munkás kolléganője, akitől a lelkesítő
szavakon kívül módszertani segédanyagot is kaptunk.
A Közösségi Pszichiátriai konferencián a csoport egy workshop keretében bemutatkozott.
XIV. A bipoláris önsegítő csoport
Havonta egyszer találkozik, 5-7 között esti órákban a Kálvária teren, a résztvevőket e-mailben
es telefonon értesítem.
Életvezetési nehézségekről, gyógyszermellékhatásokról beszélgetünk. Az a tapasztalat hogy
sorstársi közösségben könnyebben megnyílnak az emberek, mert hasonló problémákkal
küzdenek es érzik hogy ezekkel nincsenek egyedül.
A csoport nem tematikus es nyitott, bármikor be lehet csatlakozni, mindenkit szeretettel
varunk.
A csoportvezetőt, Gecse Andreát kereshetnek e-mailben vagy telefonon az érdeklődők.

Tel: 70-585-3015
E-mailen: andrea.gecse@gmail.com
XV. Filozófiai káváház
A Nemes László filozófus, bioetikus által vezetett „filozófiai kávéház” a kilencvenes évek
elejétől kibontakozó nemzetközi mozgalom. A lényege, hogy nem-filozófus „hétköznapi”
emberek számára is lehetőséget teremt a szisztematikus filozófiai gondolkodásra. A filozófiai
kávéház csoportos közösségi aktivitás. Mindig van egy témája, ami azonban ennél is
fontosabb, hogy a gyakorlatban járul hozzá a problémamegoldáshoz szükséges egyéni és
társas készségek fejlesztéséhez. A filozófiai kávéház eredetileg nyilvános rendezvény (amit
leginkább kávéházakban tartanak), de alkalmazzák „terápiás” közösségekben is, a társadalmi
reintegráció elősegítésének folyamatában. Az Ébredések Alapítványnál 2014 decemberétől,
heti rendszerességgel (péntek délelőttönként) vannak másfél órás időtartamú filozófiai
kávéházak. Ez idő alatt a kérdések nagy változatosságát (pl. szabadság, felelősség, munka,
lojalitás, bátorság stb.) jártuk körül. A beszélgetések során finomítottuk a kérdések
megközelítését és a másokkal való együtt gondolkodás szabályainak alkalmazását. A
visszajelzések szerint a filozófiai kávéház nem csupán érdekes és szórakoztató intellektuális
időtöltés, de hasznos készségek elsajátításának forrása is.
XVI. Művészeti csoportok
A Csorba Simon festőművész által vezetett Barcsay Alkotókör 2014ben, tulajdonképpen
azért vette föl a Barcsay mester nevét, mert többek között: alapvető szemlélet váltás igénye
fogalmazódott meg, többek részéről. Kezdetét vette a figurativ, előre tervezett, kreativitás
fejlesztő foglalkozás sorozat. Ekkortól kezdte magát Barcsay Alkotókörnek nevezni a
közösség. Ugyanakkor nagy erőkkel készültek: előbb a Fehérholló Teaházban, majd a nyári,
óbudai PLATÁN Galériába tervezett tárlatokra. Az a lehetőség is előkerült, hogy a Szinyei
féle "pacsirta" parafrázisát is be lehetne mutatni? Ugyanis egykét híres magyar művésszel –
ha tematikusan foglalkozna a kör tagsága akkor népszerűsítésükkel és saját elképzelésük
szerinti átdolgozásuk által, sajátos misszió valósulhatna meg! A „Teaház”tárlatot Kristóf
Róbert nyitotta meg és a közösség műsort is adott a megjelentek legnagyobb örömére. A
„Platán Galéria” tárlatát Faludi Judit művészettörténész nyitotta meg , 2015 augusztusában és
nagyon sikeresnek volt mondható ez a bemutatkozás is! Említésre méltó a Kesztyűgyár
Kultúrális Központban kezdeményezett „Rituális művészkör”, ahol a Barcsay alkotókör
néhány fiatalabb tagja, mint oktató jelenik meg a roma gyerekek számára rendezett csütörtök
délben tartott kreativitás fejlesztő foglalkozásokon. 2015 decemberében, a VIII. Ker.
Tavaszmező utca. 1921 sz.alatt működö MŰTEREM KÁVÉZÓ adott helyet jelenlegi
tárlatunknak, ahol – a nagy érdeklődésre való tekintettel  legalább 2016 január végéig fog
tartani ez a legújabb kísérleti és még a Facebookon is megjelenő bemutatkozásunk. Szintén
Faludi Judit nyította meg és üdvözölte a Barcsay mester szellemiségét tükrözö
igyekezetünket. Leginkább attól kezd érdekessé válni a Barcsay Alkotókör, mint művészeti
foglalkoztatás, hogy kibővült egy «VERS ELEMZŐ» körrel, amely szintén 2015ben vette

kezdetét és már 36 foglakozást tartottunk. Zombori Tamás szociális munkás, önkéntes ,
valamint …..ide kell Csorba Simon feleségének a neve
aktiv közreműködésével, aki egyúttal «KÉZIMUNKA» kört hozott létre.

II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ, EREDMÉNY KIMUTATÁS (csatolva)
III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS






1 db laptop
1db személyi számítógép
1 db monitor
+Semmelweis Egyetemtől közbeszerzési pályázat után átvett eszközök
Vízforraló 4 db

IV. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA



Az alapítványunk költségvetési támogatást 8.450 eFt értékben kapott, melyet a
dolgozók bérére/járulékaira és költségekre költöttünk.
A társadalom biztosítástól kapott összeget 7.550 e Ft szintén bérekre és járulékokra
költöttük.



Az adó 1%-át valamint a közhasznú célra kapott támogatást az alapítvány az alapító
okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységére fordította.

V. KÖZHASZNÚ CÉLRA, MŰKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS (ezer forintban)
1. Közhasznú célra kapott működési támogatás
a.) az alapítótól
b.) államháztartás más alrendeszerétől összesen
központi költségvetési szerv
kisebbségi települési önkormányzat
települési önkrományzat társulásaitól
helyi önkormányzattól
társadalom biztosítástól
Apeh 1%-os bevétel
2. Alapítványi támogatás
3. Pályázati úton elnyert támogatás
4. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
5. Egyéb bevétel
Összesen:

16.660
0
16.660
8.450
0
0
0
7.550
660
4.456
1.100
47.226
9
69.451

VI. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE ILL. ÖSSZEGE
Alapítványunk vezetői tisztviselői alapítványi feladatukat önkéntes munkavégzés formájában
látják el, ezért juttatásban nem részesülnek.
VII. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK
Cél szerinti juttatásban alapítványunk nem részesít senkit.

VIII. AZ ÉBREDÉSEK ALAPÍTVÁNY PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA
Ébredések Alapítvány
Kettős könyvvitelt vezető Alapítványok,
Közalapítványok
Közhasznú beszámolójának mérlege
A tétel megnevezése
A. Befektetett Eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

2014
979

Korrekció

2015
1014

0
979

1014

20756

19966

166

521

13444

15016

7146

4429

21735

20980

D. Saját tőke

485

-2721

I. Induló Tőke

50

50

II. Tőkeváltozás

-5068

-5976

-ebből tárgyévi eredmény

-5503

-3205

21250

23701

I. Hosszú lejáratú Kötelezettségek

12

12

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

21238

23689

21735

20980

III. Befektetett eszközök
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök (7-10 sorok)
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök (Aktívák) Összesen (1+6+11 sor)

III. Értékelési tartalék
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások
Források (Passzívák) Összesen

Eredménykimutatás
Kettős könyvvitelt vezető Alapítványok, Közalapítványok
Közhasznú beszámolójának eredmény kimutatása
A tétel megnevezése

2014.év

Korrekció

2015.év

Összes közhasznú tevékenység bevétele

74023

69442

Közhasznú célra működésre kapott támogatás

7498

4456

Alapítótól

0

0

8000

8450

Helyi Önkormányzattól

0

0

Társadalombiztosítótól

7177

7550

SZJA 1%

698

660

Pályázati úton elnyert támogatás

7288

1100

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

43362

47226

Tagdíjból származó bevétel

0

0

Egyéb bevétel

4

9

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

Nem cél szerinti vállalkozási bevétel

0

0

Összes bevétel

74027

69451

Közhasznú tevékenyég költségei

79530

72506

Összes tevékenyég költségei (12.+13. sorok)

79530

72506

Adózás előtti eredmény

-5503

-3205

-5503

-3205

A. Személyi jellegű ráfordítások

49854

54463

Bérköltség

28196

34289

Megbízási díj

1912

2034

0

0

Személyi jellegű egyéb ktg.

11261

8734

Személyi jellegű ktg. Közterhei

8485

9406

B. Anyag jellegű ráfordítás

2700

1875

C. Értékcsökkenés

150

33

D. Egyéb költségek

26743

18563

0

0

Központi költségvetésből

Vállalkozási tevékenység költségei (14-15. Sorok)
Nem cél szerinti tevékenyég költsége (Vállalkozói)
Egyéb cél szerinti tevékenység költségei

Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi eredmény
Tájékoztató adatok
Megnevezés

Tisztelet díj

E. A SZ. által nyt.- ebből pályázat

Budapest, 2016. május 31.
Dr. Harangozó Judit
Ébredések Alapítvány
kuratóriumi elnöke

