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Szakmai Információs Katalógus

Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Ellátási tevékenységek

A  Debreceni  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  

(a  továbbiakban:  KEF)  munkáját  a  „Nemzeti  Stratégia  

a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentummal összhangban végzi, azonban 

tevékenységét  nem  csak  a  kábítószerek,  hanem  komplex  módon,  az  alkohol  és  cigaretta 

fogyasztásának visszaszorítására is ki kívánja terjeszteni.  A KEF kiemelt feladata az alulról 

jövő  kezdeményezések  támogatása,  továbbá  felkérésre  szakmai  ajánlóként  koordinálja  és 

segíti  elő  a  városban  kábítószer  ellenes  tevékenységet  végző  szervezetek,  intézmények 

országos, illetve nemzetközi pályázatokon való részvételét. 

Szakmai Munkacsoportok

 A KEF  által  létrehozott  munkacsoportok  célja  a  városi  drogstratégia  megvalósításának 

elősegítése és a minél szélesebb társadalmi párbeszéd kialakítása. 

A célok elérése érdekében állandó munkacsoportok működnek: prevenciós, kezelés-ellátás, 

kínálatcsökkentő,  média,  iskolai,  egyházi  és  koordinációs.  A  munkacsoportokban 

tagszervezeteink tevékenyen részt vesznek tagokként.

Intézményi/szervezeti adatok

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

I. emelet 105 és 104. iroda

Telefonszám 06-20-977-51-55

Email cím csomopontiroda@gmail.com

Honlap 

Kontaktszemélyek Dr. Papp Csaba társadalmi elnök

Dr. Berényi András szakmai elnök

Gesztelyi Tamás titkár

Kontaktszemély email címe csomopontiroda@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-20-977-51-55

Fogadóórák H-P 9.00-16.00

mailto:csomopontiroda@gmail.com


Szakmai Információs Katalógus

Csomópont Drogprevenciós és Információs Iroda 

Bemutatkozás

Az Iroda megalakulásának előzményei:

 A Debreceni  Kábítószerügyi  Egyezető  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.

2007. óta a Csomópont Iroda vezetője, jelenleg is folyamatosan, Gesztelyi Tamás 

mentálhigiénés szakember.

Tevékenységi terület

Az  iroda  küldetése  a  Debreceni  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  drog  prevenciós 

szolgáltatást nyújtó tagszervezeteinek és a szolgáltatást igénybevevők 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.

Intézményi/szervezeti adatok

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

I. emelet 105 és 104. iroda

Telefonszám 06-20-977-51-55

Email cím csomopontiroda@gmail.com

Honlap csomopontiroda.eoldal.hu



Kontaktszemélyek Gesztelyi Tamás irodavezető

Szakál Dia munkatárs

Bárdos Balázs munkatárs

Kontaktszemély email címe csomopontiroda@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-20-977-51-55

Fogadóórák H-P 9.00-16.00



Szakmai Információs Katalógus

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.:

Debreceni Ifjúsági Ház

Debrecen belvárosában, a Hal köztől 2 perces sétával elérhető Ifiház, 2500 négyzetméteren 

várja  az  ide  látogatókat.  Kisebb-nagyobb  közösségi  terek,  belső  udvar  és  parkoló  áll  a 

fiatalok,  közösségek,  civil  szervezetek  rendelkezésére.  Az  intézmény  nagyobb  termei 

konferenciák,  gálaműsorok,  kiállítások,  koncertek  lebonyolítására,  klubtermei  kisebb 

csoportok  részére  képzések,  szemináriumok,  tréningek,  belső  udvara  több  száz  fős 

rendezvények lebonyolítására alkalmas.

Az Ifiházban működik a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum háttérintézménye, 

a Csomópont Drogprevenciós és Információs Iroda, ahol pedagógusok, civil szervezetek, 

szakemberek számára rendszeres képzésekre, információs napokra kerül sor.

A galériában, valamint az épület folyosóin tehetséges fiatal művészek jóvoltából rendszeresen 

kiállítások fogadják az ide érkezőket.

A  közösségi  tereket  civil  szervezetek,  művészeti  csoportok,  klubok,  társaságok  veszik 

igénybe.  Heti,  havi  rendszerességgel  és  alkalomszerűen  kulturális,  szabadidős  és  egyéb 

tevékenységek, programok várják az érdeklődőket.

Az épületben működik a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület által létrehozott és több mint 

két évtizede fenntartott Rocksuli, ahol évről évre több száz fiatal ismerkedik a különböző 

hangszerekkel. Az egyesület jóvoltából grafikai és kézműves, valamint hangszerjavító műhely 

is működik az épületben. 

Hetente két alkalommal önkéntes bicikliszerelő műhely várja a két keréken közlekedőket.

Az underground zenei eseményeket rögzítő, publikáló és történéseket kommentáló SUB rádió 

is működik a házban.

A földszinten található Mezon Információs Pontban helyi és országos rendezvényekre lehet 

jegyet,  bérletet  vásárolni.  Internetezésre  ingyenesen  használható  érintőképernyős 



számítógépek  állnak  a  betérők  rendelkezésére,  s  tájékozódni  lehet  helyi  programokról, 

eseményekről.  Heti  egy-egy  alkalommal  jogi,  pályaválasztási,  diákjogi,  pszichológiai, 

grafológiai, EVS-tanácsadás keretében szakemberek várják az érdeklődőket.

Az épületben wi-fi elérhetőség is biztosított.

A házhoz  legközelebbi,  legkedvezőbb  díjszabású  parkolási  lehetőségről  az  alábbi  linken 

informálódhat:

http://www.varoskozpont.hu/city/debrecen/parkolas-2/bajcsy-zsilinszky-parkolo/

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4025. Debrecen Simonffy utca 21. 

Telefonszám 06-52-532-670

Email cím 

Honlap ifihazdebrecen.hu

Kontaktszemélyek Halász D. János ügyvezető

Kapi Lászlóné programszervező koordinátor

Kontaktszemély email címe kapine.zsuzsa@ifihazdebrecen.hu

Kontaktszemély telefonszáma 06-52-532-670

Fogadóórák H-P 8.00-16.00

http://www.varoskozpont.hu/city/debrecen/parkolas-2/bajcsy-zsilinszky-parkolo/


Szakmai Információs Katalógus

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Aranyhíd Drogsegély Alapítvány

Ellátási Tevékenységek Ifjúság, egészségvédelem, drog prevenció

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4032 Debrecen Dóczy J. utca 20. 2/10

4032 Debrecen Sántha K. utca 6.

Telefonszám

Email cím ada-drogsegely@freemail.hu

Honlap 

Kontaktszemély Dr. Postyák Emese vezető

Kontaktszemély email címe 

Kontaktszemély telefonszáma 06-30-275-61-10

Szervezeti Forma alapítvány

Fogadóórák Telefonos egyeztetés alapján

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós Iskolai Kezelés-ellátás Kínálat-

Csökkentő



Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Arany Középút Egyesület Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása

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.

Ellátási Tevékenységek

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 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 52/321-659, 06/30-751 65-38

 Email cím aranykozeput2005@freemail.hu

Honlap www.aranykozeput.hu

Kontaktszemély Jancsó József

Kontaktszemély email címe 

Kontaktszemély telefonszáma 

Szervezeti Forma 

Fogadóórák

KEF munkacsoport-tagság Kezelés-ellátás

mailto:aranykozeput2005@freemail.hu


Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer 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 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, 

konfliktusokra 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.

Telefonszám 52/311-940

Email cím avp.hungary@freemail.hu

Honlap www.avphungary.hu

Kontaktszemély Varga Zoltán vezető

Kontaktszemély telefonszáma 06-30-834-22-50

Szervezeti Forma egyesület

Fogadóórák H-P 10.00-16.00

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós Iskolai Kezelés-ellátás Egyházi



Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Baptista Szeretetszolgálat Boldogkerti Támogatott Lakhatás

Ellátási Tevékenységek

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

szenvedélybetegek számára, Józanságmegtartó csoport, tanácsadás, konzultáció, utógondozás

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4030 Debrecen Melith utca 6.

Telefonszám 52/474-127

Email cím boldogkert@baptistasegely.hu

Honlap www.baptistasegely.hu, 

szocialis.baptistasegely.hu/intezmeny/boldogkerti-

támogatott-lakhatás

Kontaktszemély Tőkés Tibor vezető

Kontaktszemély email címe tt.tibor@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-20-526-93-31

Szervezeti Forma egyházi jogi személy

Fogadóórák folyamatos

KEF munkacsoport-tagság Kezelés-ellátás Egyházi

http://www.baptistasegely.hu/


Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Szociális Szolgáltató Központ

Bemutatkozás

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió célja egy tudatos társadalom létrehozásában való aktív 

részvétel a keresztény hagyományok mentén. A megértés, megbocsájtás, alázat, türelem, és 

tisztelet értékei mentén felelősséggel gondoskodunk a rászorulókon.

Céljaink megvalósítása érdekében szociális szolgáltatásokat működtetünk. Ezek a házi 

segítségnyújtás, családi napközi, a szenvedélybetegek nappali ellátása támogatott lakhatás.

Ellátási Tevékenységek a laktanya utcai intézményben

Szenvedélybetegek nappali ellátása

szabadidős programok szervezése, szükség szerint az egészségügyi alapellátás 

megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, hivatalos ügyek intézésének 

segítése, munkavégzés lehetőségének szervezése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, 

életvezetés segítése egyéni esetkezelés során, speciális önszerveződő csoportok támogatása, 

működésének, szervezésének segítése.

Házi segítségnyújtás

 Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása az orvos 

előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása

 Közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában közreműködés az 

ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében

 Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában

 Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának 

megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában



 Részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs 

programok szervezésében

 Az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való 

hozzájutásban

 Az előgondozást végző személlyel való együttműködés 

 Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

 Igény szerint lelki gondozás biztosítása

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4028 Debrecen, Laktanya u. 2.

Telefonszám 52/411-452

Email cím tevekenyszeretet@gmail.com

Honlap www.btesz.hu

Kontaktszemély Faragó Tiborné vezető, Dudás Zsuzsanna 

Intézményvezető

Kontaktszemély email címe csombor.zsuzsanna@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-30-975-01-76

Szervezeti Forma 

Fogadóórák

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós Kezelés-ellátás Egyházi



 Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer 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.

Ellátási Tevékenységek       

Mentálhigiénés és addiktológiai konzultáció, személyiség és készségfejlesztő tréningek, 

internetes tanácsadás, alacsonyküszöbű pszicho szociális szolgáltatás, partyszerviz

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

Támpont Támogató Szolgálat 

Célja, küldetése, hogy saját otthonában, lakókörnyezetében segítse a fogyatékkal élő fiatalok 

önálló  életvitelét  személyi  segítés  keretein  belül,  valamint  segítse  őket  mobilitásukban,  a 

társadalmi  életben  való  aktív  részvételben  szállító  szolgálat  működtetésével;  információt 

szolgáltasson a fogyatékkal élőket érintő szolgáltatásokról, jogszabályokról, intézményekről.

Meggyőződésünk,  hogy  szakértelemmel,  emberséggel  és  pozitív  hozzáállással  minden 

probléma orvosolható.



Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4032 Debrecen, Poroszlay út 97.

Telefonszám 52/518-627

Email cím demek@unideb.hu

Honlap www.lelkiero.unideb.hu

Kontaktszemély Berényi András központvezető (klinikai és 

addiktológiai szakpszichológus)

Kontaktszemély email címe berenyia@delfin.unideb.hu

Kontaktszemély telefonszáma 06-30-436-47-90

Szervezeti Forma felsőoktatási intézmény egysége

Fogadóórák H-CS 8.00-16.00 P 8.00-14.00

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós Iskolai Kezelés-ellátás Egyházi



Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Debreceni Kistérségi Népegészségügyi Intézet

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4028 Debrecen Rózsahegyi u. 4.

Telefonszám 52/413-864

Email cím debrecen@ear.antsz.hu

Honlap 

Kontaktszemély Dr. Lajkó Gabriella vezető

Kontaktszemély email címe 

Kontaktszemély telefonszáma 

Szervezeti Forma 

Fogadóórák

KEF munkacsoport-tagság prevenciós

mailto:debrecen@ear.antsz.hu


Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Debreceni Kossuth utcai Református Egyházközség

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4024 Debrecen Kossuth utca 65.

Telefonszám 52/537-235

Email cím debrecen-kossuth.utca@reformatus.hu

verestemplom@freemail.hu

Honlap www.verestemplom.hu

Kontaktszemély Tóth Tamás

Kontaktszemély email címe 

Kontaktszemély telefonszáma 

Szervezeti Forma 

Fogadóórák kedd-péntek 9-12

KEF munkacsoport-tagság Egyházi

mailto:debrecen-kossuth.utca@reformatus.hu


Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti központja

Bemutatkozás

Debrecen Megyei  Jogú Város Közgyűlése − a 218/1991/VII.  4.  sz.  határozatával  − 1992. 

szeptember 1-jei  hatállyal  hozta létre  a Családsegítő Szolgálatot  azzal  a céllal,  hogy részt 

vegyen  Debrecen  város  lakosságának  szociális  és  mentális  ellátásában.  A  törvényben 

előírtaknak megfelelően, a szolgálat tevékenységköre magában foglalta a naprakész és pontos 

információnyújtást,  a  különféle  térítésmentes  tanácsadásokat,  a  prevenciót,  az  ügyintézés 

segítését, az eseti problémák kezelését és a komplex családgondozást. Alapvető feladataink − 

a  lakosság  igényeihez,  a  törvényi  és  rendeleti  előírásokhoz  és  a  változó  társadalmi 

viszonyokhoz  rugalmasan  alkalmazkodva  −  jelentősen  bővültek  és  átalakultak;  a 

szükségletekhez igazodó, sokszínű, változatos szolgáltatások kerültek bevezetésre.

Ellátási Tevékenységek

Információs szolgáltatások

- állás- és átképzési lehetőségekről 

- albérleti és szálláslehetőségekről 

- a szociális ellátás módjáról, rendszeréről 

- közhasznú információkról 

- ifjúsági ügyekben 

- ügyintézés segítése (kérvények, beadványok)  

Az aktív korúak ellátása rendszeres szociális segélyében részesülőkkel foglalkozó team 

munkája

Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülőkkel foglalkozó team munkája 

A Menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésben foglalt társadalmi 

beilleszkedés elősegítése 

Egyéni, pár- és családterápia  

Tanácsadások 

- adósságkezelési 



- jogi  

- mediációs (konfliktuskezelési) 

- pszichológiai 

Klubok, csoportok – gyermek- és ifjúsági klubok 

 Életformaváltó klub  

 Háztartás-gazdálkodási klub 

 Mentálhigiénés klub, díjhátralékkal rendelkezők részére 

 Családi nap a Fényes udvarban 

 Szünidei és szabadidős programok  

Szakmai (módszertani) tanácsadás 

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4026 Debrecen Mester u. 1.

Telefonszám 52/447-724, 06-52/411-133 

Email cím 

Honlap http://www.debrecenicsaladsegito.hu/

Kontaktszemély Pető Katalin Dr. Nagy Anita

Kontaktszemély email címe menta@axelero.net, menta@citromail.hu

Kontaktszemély telefonszáma 

Szervezeti Forma 

Fogadóórák

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós

mailto:menta@axelero.net


Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 

Bemutatkozás

A családok egészére irányuló segítést a Családsegítő Központunk és a Családok Átmeneti 

Otthona végzi.  Gyermekek  veszélyeztetettsége  esetén  Gyermekjóléti  Központunk nyújt 

támogatást  a  szülőknek  gyermekeik  nevelésében.  Amennyiben  a  gyermek  a  családjában 

átmenetileg  nem nevelkedhet,  úgy – a  gyermek  mindenekfelett  álló  érdekének szem előtt 

tartásával  –  a  Gyermekek  Átmeneti  Otthona kínál  lehetőséget  a  gyermek  helyzetének 

rendezésére.

Családsegítő Központ ellátási Tevékenységei:

- Közüzemi tartozások rendezésében való segítség

- Segítségnyújtást ügyintézésben

- Álláskeresés (Interneten, Napló újságban)

- Információnyújtás szociális ellátásokról

- Családkonzultáció, családterápia

- Párkonzultáció

- Mediáció (konfliktuskezelés, harmadik fél közvetít)

- Szabadidős programok szervezése gyermekek részére

- Iskolai munka segítése

- Korrepetálás szervezése

- Diákmunka keresése

Gyermekjóléti Központ ellátási tevékenységei

- Tájékoztatás a gyermekek nevelését biztosító támogatásokról.

- Segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, a jogi képviselet elérhetőségében.

- Családtervezési,  pszichológiai,  nevelési,  jogi,  fejlesztőpedagógiai,  mentálhigiénés 

tanácsadás.

- Segítségnyújtás a családban jelentkező működési zavarok, a szülőkkel való kapcsolat 

rendezéséhez.

- Válási tanácsadás, mediáció. Kamaszmediáció

- A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében családgondozás.

- Játékos, kreatív szabadidős programok szervezése



- Kapcsolatügyeleti  szolgáltatás,  utcai – lakótelepi  szociális  munka,  kórházi szociális 

munka, készenléti szolgáltatás.

- Adományok fogadása, továbbítása. -Nehéz szociális helyzettel összefüggő krízis

- A család teherbíró képességének csökkenése

- Életvezetési nehézségek. -Családi működési zavarok

- A gyermek testi vagy lelki egészségével összefüggő problémák

- Gyermekek viselkedésével, magatartásával, beilleszkedésével összefüggő kérdések

- Iskolai problémák, pld.: igazolatlan hiányzás megoldása

- Kapcsolattartási  problémák,  amikor  akadályozott  a  gyermek  valamelyik  szülőjével 

való kapcsolattartása

- Családon belüli bántalmazás, erőszak

- Szenvedélybetegségek

- Konfliktus szülővel, testvérrel

Gyermekek Átmeneti Otthona Ellátási tevékenységei

- a gyermek teljes körű ellátása

- lakhatási lehetőség, napi ötszöri étkezés, kapcsolattartás szülővel

Családok átmeneti Otthona ellátási tevékenységei

- a családok esetében a szabadidő tartalmas, hasznos eltöltésének segítése

- életvitel segítése; tisztálkodási, mosási, főzési feltételek biztosítása

- segítségnyújtás a szülőknek gyermekeik ellátásához, gondozásához

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4032 Debrecen Böszörményi út 86.

Telefonszám 0652/310-304 

Email cím gyermekvedelem@intezmeny.debrecen.hu,

info@gyermekvedelmiintezmeny.org

Honlap www.gyervi.hu

Kontaktszemély Gálné Kertész Gréta 

Kontaktszemély email címe kerteszgreta@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 

Szervezeti Forma 

Fogadóórák H 12-16, K 10-16, SZE-P 8-16

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós

mailto:gyermekvedelem@intezmeny.debrecen.hu


Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség

"Mindenki Otthona" Foglalkoztató Ház

Bemutatkozás

Az egyházközség hő vágya és törekvése, hogy e megszentelt falak között minél több ember 

találja  meg  lelke  békességét,  üdvösségét.  A  megtervezett  épületkomplexum  következő 

ütemeként 2000-ben megvalósult a gyülekezeti ház megépülése, amely "Mindenki Otthona"  

Foglalkoztató  Ház néven  megnyitotta  kapuit  a  Tócóskerti  lakótelepen  élő  családok  előtt, 

számos kulturális és közösségi programot kínálva számukra. 

Ellátási Tevékenységek

Gyermek játszóház, ifjúsági klub, film klub, egészségügyi -, életvezetési- és drog prevenciós 

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

sakkversenyek  rendezésére;  az  udvaron  pedig  gyermekjátszótér  és  sportpálya  biztosít 

szabadidős tevékenységre alkalmat.  Szeretnénk, ha a fiatalok nem a szenvedélyek rabjaivá 

válnának,  hanem  értékes,  teherhordozó,  feladatvállaló  új  nemzedéket  alkotnának.  Ezért 

azonban tennünk kell. Védeni, vezetni, nevelni kell őket szeretettel, bölcsességgel. Ebben a 

munkában ragyogó példa Dr. Faragó Sándor, a "Pingpong doki." Az Ő civil kezdeményezése 

ma már állami elismeréstől övezetten nemzetközi mozgalommá fejlődött.

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4031 Debrecen István király tér 2.

Telefonszám 52/417-528

Email cím 

Honlap 

Kontaktszemély Mészáros Lászlóné

Kontaktszemély email címe meszarosne54@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-30-567-27-86

Szervezeti Forma 

Fogadóórák

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós

mailto:meszarosne54@gmail.com


Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

 Forrás Lelki Segítők Egyesülete

Forrás Mentálhigiénés Központ

Ellátási Tevékenységek

Szenvedélybetegek  alacsonyküszöbű,  nappali,  közösségi  ellátása,  pszichiátriai  közösségi 

ellátás,  pszicho  szociális  szolgáltatások,  önsegítő  csoport,  tanácsadás,  konzultáció, 

utógondozás, prevenció, kortárssegítés, közösségi szolgálat.

A Forrás Mentálhigiénés Központ két telephelyen működik a következő szolgáltatásokkal:

1. Családsegítő Szolgálat (Ellátási terület: Tócóskert, Postakert, Széchenyi-kert, Vargakert)

A családsegítő szolgálat támogatja a klienst abban, hogy szociális és krízishelyzetét 

változtatni, a családi és társadalmi kapcsolatait rendezni tudja, betegségéből kiutat találjon, 

valamint, hogy a szükségleteit (testi, lelki, szellemi, szociális téren) lehetőség szerint 

kielégítse, és ezek között egyensúlyt teremtsen.

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.

Ingyenes tanácsadásaink: 

- Álláskeresési tanácsadás

- Jogi tanácsadás

- Egyéni, pár- és családterápia

Szenvedélybetegek Nappali Ellátása 

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

terület: Debrecen város közigazgatási területe)



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.

Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása (ellátási terület: Debrecen város közigazgatási 

területe)

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, 

konfliktuskezelés, megkereső programok szervezése. 

Fejlesztő-felkészítő Foglalkoztatás és Munkarehabilitáció (ellátási terület: Debrecen város 

közigazgatási területe)

Célja: Azon szenvedélybetegek számára, akiket a szociális foglalkoztatási alkalmassági 

vizsgálat során a bizottság alkalmasnak talál, munkaviszony keretében heti 20 óra (napi 4 óra) 

időtartamban munkavégzés biztosítása.  Az önálló munkavégző képesség kialakítása, 

helyreállítása, fejlesztése, az ellátott felkészítése védett munka keretében, a nyílt munkaerő-

piacon történő önálló munkavégzésre. Működési engedélyünk értelmében 15 főnek biztosít 

intézményen belüli munkavégzést.

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4031. Debrecen, Kishegyesi út 36.

Telefonszám 52/492-757

Email cím iroda@forrasegyesulet.hu

(flse@freemail.hu, 

forras.kozossegiklub@gmail.com)

Honlap www.forrasegyesulet.hu

Kontaktszemély Nemesné Bacsadi Katalin

Kontaktszemély email címe iroda@forrasegyesulet.hu

Kontaktszemély telefonszáma 06-30-560-95-54

Szervezeti Forma egyesület

Fogadóórák telefonos egyeztetés alapján

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós, iskolai, kezelés-ellátás, egyházi

mailto:iroda@forrasegyesulet.hu
mailto:flse@freemail.hu
mailto:iroda@forrasegyesulet.hu


Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

 Forrás Lelki Segítők Egyesülete

Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézmény

Ellátási Tevékenységek:

Szenvedélybetegek  rehabilitációs  célú  intézményi  ellátása  az  ellátottak  és  hozzátartozóik 

szermentesen  életformával  is  minél  teljesebb életet  éljenek,  és  problémáik  megoldásában, 

konfliktusok,  krízishelyzetek  kezelésében  minél  magasabb  színvonalú  szakmai  segítséget 

kapjanak. 

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

Ez alatt az idő alatt a szükségleteknek megfelelő csoportos és egyéni fejlesztések zajlanak 

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

rehabilitációs program.

Az Intézmény Bemutatása: 

Fordulópont  Szenvedélybetegek  Rehabilitációs  Intézménye  10  férőhelyes,  amely  önként 

jelentkező 16-50 éves életkorú szenvedélybeteg férfiakat fogad. 

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

megismeri és elfogadja 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.  Az  ellátottak 

feladatai, és a feladatok ellátásához kapcsolódó felelőssége fokozatosan nő. A program utolsó 

harmadában a "régi lakók" az új ellátottak beilleszkedését segítik. 

Az  intézménybe  való  bekerülés  feltételei:  absztinencia;  beköltözés  előtt  kórházban 

méregtelenítés; önkéntesség; függőség beismerése; önellátási képesség.

Elhelyezés: 3-4 ágyas szobákban.

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

tartása, stb.), terápiás-, sport- és szabadidős foglalkozások.



Térítési díj kerül megállapításra - jövedelemtől függően. Fő szabályként a jövedelem 80%-a.

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4064 Nagyhegyes, 030/2 Hrsz.

Telefonszám 0620 226 82 70

Email cím forras.fordulopont@gmail.com

Honlap www.forrasegyesulet.hu

Kontaktszemély Batizi Ildikó (intézményvezető)

Kontaktszemély email címe ildikobatizi@hotmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-30-857-05-24

Szervezeti Forma egyesület

Fogadóórák Kedd 8.00-12.00



Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Függő Híd Egyesület a Szenvedélybetegekért (Kilépett?)

Ellátási Tevékenységek

Szenvedélybetegek  bio-,  pszicho  szociális  ellátása;  elterelés,  megelőző-felvilágosító 

szolgáltatás;  utógondozás;  hiteles  tájékoztatás,  felvilágosítása  médián  keresztül,  lakosság 

attitűdjének formálása; előadások, rendezvények szervezése; képzések szervezése; prevenciós 

programok; érdekképviselet; társadalomtudományi kutatások és publikációk

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4024 Debrecen Varga utca 1.

Telefonszám 52/349-920

Email cím fuggohid.egyesulet@gmail.com

Honlap 

Kontaktszemély Simonné Kiss Mónika vezető

Kontaktszemély email címe 

Kontaktszemély telefonszáma 06-30-211-78-15

Szervezeti Forma közhasznú egyesület

Fogadóórák 0-24

KEF munkacsoport-tagság Kezelés-ellátás



Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Osztály

Az Igazságügyi Osztály tevékenységi területei és elérhetőségei

1. Pártfogó felügyelet

Tevékenységi terület

- Pártfogó felügyelet

- Közérdekű munka-büntetés végrehajtása

- Mediáció

- Környezettanulmány készítése

- Pártfogó felügyelői vélemény készítése

- Megelőző pártfogás

A  pártfogó  felügyelők  új  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 52/503-160

Fogadóórák H-CS 8.00-16.30, P 8.00-14.00

2. Jogi segítségnyújtás

Tevékenységi terület

- Peren kívüli ügyek

- Peres ügyek

- Tájékoztatás

Az  ügyek  tárgykörére  nézve  döntően  családjogi  problémákkal,  házasság  felbontása, 

gyermektartásdíj  emelése/csökkentése,  apaság  megállapítása,  házastársi/élettársi  közös 

vagyon megosztása miatt fordulnak segítségért. Az ügyek további nagy csoportját teszik ki a 

munkajogi  ügyek,  harmadjára  pedig  az  egyéb  polgári  ügytípusokat  lehet  emlegetni, 

tulajdonjogi  vitákat,  örökösödési  kérdéseket,  szerződésből  eredő  jogvitákat.  Emellett  a 

közigazgatási  ügyek  is  huzamosan  jelen  vannak  az  ügyek  tárgykörében,  leggyakrabban 

nyugdíjjal  kapcsolatos  problémák  (folyósítási  gondok,  mértéket  érintő  viták)  kerülnek 



napirendre, illetve azok az ügyek ahol a kérelmező részére valamely – általában fizetési – 

kötelezettséget állapított meg az eljáró hatóság.

Telefonszám 52/503 160

Fogadóórák H, CS 9-13.00, K 13.00-16.00, SZE 13.00-18.00

3. Áldozatsegítés

Tevékenységi terület

Azonnali pénzügyi segély, érdekérvényesítés elősegítése, jogi tanácsadás, állami kárenyhítés,

tájékoztatás. Az áldozatsegítés feladata, hogy a lehető legteljesebb mértékben csökkentse a 

Magyarország területén elkövetett bűncselekmények sértettjeinek a bűncselekmény közvetlen 

következményeként elszenvedett sérelmeit, így különösen testi vagy lelki sérülést, érzelmi 

megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt.

Telefon 52/503 160

Fogadóórák H, CS 9.00-13.00, SZE 13-18.00

4. Természetes személyek adósságrendezése 

Tevékenységi terület

- Tájékoztatás

- Jogosultság megállapítása

- Megegyezés előkészítése

- Megegyezés facilitálása

- Családi csődvédelem végrehajtása

Azok vehetik igénybe, akiknek vagyonuk és jövedelmük is van, valamint fizetési 

hajlandóságuk is fennáll, csupán fizetési képességük hiányzik. A sikeres eljárás végén az adós 

– miután tartozásainak elvárt mértékét teljesítette – mentesül a további tartozásainak 

megfizetése alól. 

Telefonszám 52/550 370

Fogadóórák H-CS 8.00-16.30, P 8.00-14.00

Intézményi Szervezeti Adatok

Cím 4024. Debrecen Piac utca 42-48

Email cím LevaiT@igazsagugy.gov.hu

Kontaktszemély Lévai Tibor

Kontaktszemély email címe gyamigazsagugy@hbmkh.hu

mailto:gyamigazsagugy@hbmkh.hu


Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Hajdú Gondoskodó Szervező Ellátó Nonprofit Kft.

Ellátási Tevékenységek

Szenvedélybetegek  részére  közösségi  alapellátás,  szenvedélybetegek  nappali  ellátása, 

pszichiátriai  betegek  részére  közösségi  alapellátás,  pszichiátriai  betegek  nappali  ellátása, 

fogyatékosok  nappali  ellátása,  utcai  szociális  munka,  prevenciós  programok,  valamint 

képzések, tréningek a kliensek részére, munkaterápia

AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN VÁLLALT TEVÉKENYSÉGEK:

• Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

• Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

• Tudományos tevékenység, kutatás

• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

• Kulturális tevékenység

• Természetvédelem, állatvédelem

• Környezetvédelem

• Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

• Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

 •Emberi és állampolgári jogok védelme

•  A  magyarországi  és  etnikai  kisebbségekkel,  valamint  a  határon  túli  magyarsággal 

kapcsolatos tevékenység

• Rehabilitációs foglalkoztatás

• Munkaeropiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése

• Közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások

• Bűnmegelőzés és az áldozatvédelem

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4242 Hajdúhadház Széchenyi u. 18/B

Telefonszám 52/384-037



Email cím h.kht@freemail.hu

Honlap       www.hajdugondoskodo.t-online.hu

Kontaktszemély Dr. Hagymásy György ügyvezető

Kontaktszemély email címe postmaster@hajdugondoskodo.t-online.hu

Kontaktszemély telefonszáma 52/384-037

Szervezeti Forma nonprofit gazdasági társaság

Fogadóórák munkanapokon 8.00-14.00

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós Iskolai

Kezelés-ellátás

Kínálatcsökkentő

mailto:postmaster@hajdugondoskodo.t-online.hu


Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Héra Egyesület Héra Családsegítő Szolgálat

Bemutatkozás

A Héra  Egyesület  ellátási  szerződést  kötött  Debrecen  városával  és  ez  alapján  az  alábbi 

városrészekben látja el a családsegítés feladatait a Héra Családsegítő Szolgálaton keresztül: 

Nagysándortelep, Nagy Mihály kert, Téglagyár,  Ondód, Nagymacs, Domokos Márton kert, 

Csige kert, Hatvan Utcai kert, Köntös kert.

Ellátási tevékenység

Családsegítő Szolgálat 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 nyújtja az alábbi szolgáltatásokat, ellátási tevékenységeket:

 szociális  és  egyéb  információs  adatok gyűjtése  az  ellátást  igénybe  vevő megfelelő 

tájékoztatása érdekében,

 a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadásnyújtás,

 az  anyagi  nehézségekkel  küzdők  számára  a  pénzbeli,  természetbeni  ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,

 családgondozás végzése a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítése érdekében,

 közösségfejlesztő,  valamint  egyéni  és  csoportos  terápiás  programok  szervezése 

szükség szerint,

 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 tanácsadás biztosítása,



 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:

 jogi tanácsadás, jogi ügyek vitelének magyarázata 

 adományok gyűjtése, osztása, közvetítése a rászorulók számára

 közösségi programok, kirándulások szervezése (gyermeknap, karácsony, táboroztatás, 

sportvetélkedők, játszóházak stb.) 

 internetezési, faxolási, fénymásolási lehetőség hivatalos ügyintézéshez

Az Egyesület  szolgáltatásait  a  lakosság igényeinek,  a  szükségleteknek megfelelően bővíti, 

illetve fejleszti.

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4031 Debrecen Pósa u. 49.

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

Email cím heracsaladsegito@gmail.com

Honlap www.heraegyesulet.hu

Kontaktszemély Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsanna szolgálatvezető

Kontaktszemély email címe 

Kontaktszemély telefonszáma 

Szervezeti Forma egyesület

Fogadóórák

KEF munkacsoport-tagság Iskolai



Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Józsai Segítő Szolgálat

Ellátási Tevékenységek

- a közösségi együttélési normákat sértő viselkedések által a család és tágabb közösségek 

számára okozható károk megelőzése, csökkentése,

- a drogfogyasztó egyén egészségkárosodásának, életminőség romlásának megelőzését,

- a közösségi szintű együttműködés fejlesztését, koordinációs struktúra kialakítását. 

A hét öt napján, hétfőtől-péntekig önkéntesként pszichiáter, pszichológus, vagy szociális 

munkás szakemberek adnak információt arról, hova fordulhatnak a bajban lévők és/vagy 

hozzátartozóik. A segítő szolgálat a Nemzeti Civil Alaptól kap támogatást a telefonkészülékek 

beszerzéséhez. 

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4225 Debrecen Berkenye u. 2.

Telefonszám

Email cím 

Honlap 

Kontaktszemély Buglyóné Király Eleonóra vezető

Kontaktszemély email címe molnarj69@t-online.hu

Kontaktszemély telefonszáma      06-30-664-1386

Szervezeti Forma 

Fogadóórák

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós

 



Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Drogambulancia

Ellátási Tevékenységek

Szenvedélybetegséggel küzdő személyek járó beteg ellátása, gondozása;

méregtelenítés; elterelés, megelőző-felvilágosító tájékoztatás; elterelés, kábítószer-függőséget 

gyógyító kezelés; elterelés, kábítószer használatot kezelő más ellátás; önsegítés, absztinencia-

fenntartó csoport; állapotfelmérés; szűrővizsgálatok;  tanácsadás, konzultáció; terápia-kezelés; 

utógondozás; addiktológiai és jogi tanácsadás

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4024 Debrecen Varga utca 1.

Telefonszám 52/349-920, 52/454-937

Kedvezményes telefonszám 06-80-505-088

Email cím drogambdeb@freemail.hu

Honlap www.kenezykorhaz.hu

Kontaktszemély Varga Éva

Kontaktszemély email címe drogambdeb@freemail.hu

Kontaktszemély telefonszáma 

Szervezeti Forma állami kórház

Fogadóórák H-P 8.00-16.00

KEF munkacsoport-tagság Kezelés-ellátás



Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

Felnőtt Pszichiátriai Osztály Addiktológiai Részleg

Bemutatkozás

 1999. július 1-jével az újonnan megépült Pszichiátriai Osztály 200 ággyal, 80 aktív és 119 

rehab. ággyal, a Nappali Szanatórium 58 férőhellyel kezdte meg működését. Az osztály 

szakmai profiljában a biológiai pszichiátriai, pszichoterápiás és spirituális szemlélet 

hagyományai egyaránt megtalálhatók. 

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

gerontopszichiátriai kórképek akut, rehabilitációs és pszichoterápiás ellátása a betegek 

klinikai állapotának megfelelően történik. 

Ellátási Tevékenységek

Addiktológiai részlegünk a pszichiátriai osztály II. emeletén jelenleg 30 ággyal működik. 

A részleg működési rendje:

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

szakrendelésen keresztül. 

- Kórházunk osztályairól előzetes pszichiátriai konzíliumot követően szakrendelésen keresztül

Részlegünkön 2 féle terápiában részesülhetnek a betegek:

1. méregtelenítés – ideje 2-3 hét

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

terápiában részesül a beteg. Szoros együttműködésben AA/Névtelen Alkoholisták/önsegítő 

csoportján. Ideje 3,5-4 hónap.

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4024 Debrecen Bartók Béla út 2-26.

Telefonszám 52/511-850

Email cím fpszichiatria@kenezykorhaz.hu

Honlap www.kenezykorhaz.hu

Kontaktszemély Dr. Gaál Erzsébet vezető

Kontaktszemély email címe e.gaal65@gmail.com



Kontaktszemély telefonszáma 06-30-645-75-90

Szervezeti Forma nonprofit gazdasági társaság

Fogadóórák H, Sze 10-12 

KEF munkacsoport-tagság Kezelés-ellátás



Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Kenézy Gyula 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 52/430-945

Email cím fpszichiatria@kenezykorhaz.hu

Honlap www.kenezykorhaz.hu

Kontaktszemély Dr. Kriskó Miklós

Kontaktszemély email címe kriskomiklos@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-30-252-46-51

Szervezeti Forma nonprofit gazdasági társaság

Fogadóórák H, CS 13.00-19.00, K, Sze P 8.00-14.00 

KEF munkacsoport-tagság Kezelés-ellátás



Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Kenézy Gyula 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.

Intézményi/szervezeti adatok

Cím Debrecen Bartók Béla u. 3. sz

Telefonszám 52/511-889, 06/52/511-777/1889 mellék



Email cím gypszihiatria@kenezykorhaz.hu

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

ifjusagpszichiatriai-osztaly

Kontaktszemély Dr. Oláh Róza

Kontaktszemély email címe olahroza@kenezykorhaz.hu

Kontaktszemély telefonszáma 

Szervezeti Forma 

KEF munkacsoport-tagság

http://www.kenezykorhaz.hu/gyermek-es-
mailto:gypszihiatria@kenezykorhaz.hu


Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer 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

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. 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

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4029 Debrecen Víztorony u. 19.

Telefonszám 06/20-977-51-55

Email cím kortarsak.debrecen@gmail.com

Honlap www.kortarsak.hu

Kontaktszemély Gesztelyi Tamás egyesületi elnök

Kontaktszemély email címe kortarsak.debrecen@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06/20-977-51-55

Szervezeti Forma egyesület

Fogadóórák Szerda 14.00-16.00 (előzetes megbeszélés alapján)

KEF munkacsoport tagság Prevenciós



 Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület

,,Kulcs” szenvedélybetegek közösségi ellátása és

„Ajtó” szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

Bemutatkozás

A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú 

gondozás, mely közösségi alapú, de első sorban az ellátott otthonában, lakókörnyezetében 

történik.

Legfőbb célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése. 

Emellett fontosnak tartjuk, hogy az általunk gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes 

jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Elsődleges 

célcsoportunk Debrecen város közigazgatási területén élő, nem veszélyeztető állapotú, 18 és 

35 év közötti szenvedélybetegek.

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

Szolgáltatások

• Problémaelemzés, problémamegoldás: A személyes célok meghatározásának segítése, a 

változtatásra motiváló tényezők feltárása.

• Készségfejlesztés: Életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az 

önellátásra való képesség javítása és fenntartása.



• Pszichoedukáció: Tájékoztatás nyújtunk a betegségekről, a kezeléseiről, a korai 

figyelmeztető tüneteiről, a lehetséges következményeiről, a segítő folyamatról, a teendőkről, a 

felépülés várható hatásairól.

• Rehabilitációs interakciók: Stresszkezelés, munkához való hozzájutás segítése, szabadidő 

szervezett eltöltésének segítése programok biztosításával.

• Speciális stratégiák: Addiktológiai konzultáció, melynek során az ellátott megtanulhatja, 

hogy hogyan hozzon döntéseket, hogyan formálja viselkedését.

• Ügyintézés: Hivatali ügyintézések segítése, kapcsolattartás a szociális alap-és szakellátás 

szakembereivel. Munkaügyi Központ Rehabilitációs programjai elérésében való 

segítségnyújtás.

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4032 Debrecen Poroszlay út 97.

Telefonszám 52/414-089, 0670-770-33-69

Email cím lelkiero@freemail.hu, 

lelkieroegyesulet@gmail.com

Honlap www.lelkieroegyesulet.hu

Kontaktszemély Juhász Béla Szilárd egyesületi elnök

Kontaktszemély email címe juhogo@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-70-316-54-27

Szervezeti Forma egyesület

Fogadóórák H-CS 08.00-18.00 P 08.00-14.00

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós Kezelés-ellátás

mailto:lelkiero@freemail.hu


Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Magyar Kékkereszt Egyesület

Debreceni Kékkereszt Utógondozó csoport

Bemutatkozás: A Magyar Kékkereszt Egyesület célja az alkoholizmusban és más 

szenvedélybetegségekben szenvedő, lelki és testi gyógyulást keresők segítése úgy, hogy a 

keresztyén hitben Isten Szabadító erejét megismerjék. Egyesületünk a szenvedélybetegségek 

megelőzése, terjedésének megakadályozása, a szenvedélybetegek gyógyítása céljából fejti ki 

tevékenységét. Ennek érdekében utógondozó - rehabilitációs tevékenységet is végez. Jelenleg 

48 helyi utógondozó csoportunk működik szerte az országban, ebből 10 a 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 lelki gondozás

Egyesületünk a szenvedélybetegségek megelőzése, terjedésének megakadályozása, a 

szenvedélybetegek gyógyítása céljából fejti ki tevékenységét. Ennek érdekében utógondozó - 

rehabilitációs tevékenységet is végez utógondozó csoportokban.

Intézményi/szervezeti adatok

Cím Debrecen, István király tér 2.

Telefonszám

Email cím 

Honlap www.csoport.kekkereszt.org/debrecen/

Kontaktszemély Bereczkiné Pethő Katalin

Kontaktszemély email címe pethokatalin@gmail.com



Kontaktszemély telefonszáma 06-20-392-65-13

Szervezeti Forma egyesület

Fogadóórák Kedd 16.00-18.00

KEF munkacsoport-tagság



Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 

Debreceni Szociális Központ

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,  Büntetés  végrehajtási  Intézeti  program;  szerencsejáték-függőség 

prevenciós program, tanácsadás, csoportfoglalkozás.

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4024 Debrecen Rákóczi u. 7.

Telefonszám 52/530-930, 06-52-454-936

Email cím dszni@segelyszervezet.hu, 

debrecen@segelyszervezet.hu

Honlap www. segelyszervezet.hu

Kontaktszemély Figeczki Tamás központvezető

Kiss József koordinátor

Kontaktszemély email címe figeczki.tamas@segelyszervezet.hu

dszni@segelyszervezet.hu

Kontaktszemély telefonszáma 06-30-663-79-31

Szervezeti Forma egyesület

Fogadóórák H-P 8.00-16.00

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós, Kezelés-ellátás

mailto:dszni@segelyszervezet.hu
mailto:debrecen@segelyszervezet.hu
mailto:dszni@segelyszervezet.hu


Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

,,Segítő Kéz” Lelkisegély Telefonszolgálat

Bemutatkozás

Alapítás éve: 1970 (1991 óta egyesület)

Ellátási Tevékenységek 

Nonstop segélyvonal 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.

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 52/535-926

Email cím debrecen@sos505.hu

Honlap www.debreceni-lstsz.hu

Kontaktszemély Rénes László

Kontaktszemély email címe renes.laszlo@gmail.com

Kontaktszemély telefonszáma 06-30-670-17-02

Szervezeti Forma egyesület

Fogadóórák nonstop, 116-123 vonal

KEF munkacsoport-tagság Prevenciós

http://www.debreceni-lstsz.hu/
mailto:debrecen@sos505.hu


Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Bemutatkozás

Szervezetünk 2004-ben alakult, jogállása közhasznú egyesület.

Ellátási Tevékenységek

Drog prevenció; online prevenció; rehabilitációs programok; adományozás; CSR; ifjúsági 

sport-, rekreációs, sport,- és kulturális projektek.

 drogmegelőzés és egészségmegőrzés

 szociális, adományozási programok

 oktatási programok

 kulturális, zenei rendezvények

Egyik projektünk az  “Online Prevenció”: a dizájnerdrogok megjelenésével és elterjedésével 

a drogprobléma egyre inkább elveszíti urbánus jellegét és egyre inkább felbukkan a probléma 

kisebb  településeken  is.  Ez  a  folyamat  magával  hozta  a  témával  kapcsolatos 

információéhséget, azonban a szakmai szervezeteknek sem humán-sem anyagi forrásuk nincs 

arra,  hogy  minden  helyre  el  tudják  juttatni  prevencióval  és  kezeléssel  kapcsolatos 

információkat. A szertelenhelp.hu online prevenciós honlap működtetésével ezt a problémát 

igyekszünk áthidalni.

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4033 Debrecen Thury András u. 9.

Telefonszám 06-70-674-45-22

Email cím kissakos2006@gmail.com, 

tt.tibor@gmail.com, 

szertelenegyesulet2004@gmail.com

Honlap www.szertelen.hu, www.szertelenhelp.hu

Kontaktszemély Kiss Ákos (alelnök, operatív vezető)

Kontaktszemély email címe kissakos2006@gmail.com

mailto:kissakos2006@gmail.com
http://www.szertelenhelp.hu/
http://www.szertelen.hu/
mailto:tt.tibor@gmail.com
mailto:kissakos2006@gmail.com


Kontaktszemély telefonszáma 06-70-674-45-22

Szervezeti Forma egyesület

Fogadóórák egyeztetés alapján

KEF munkacsoport-tagság Kezelés-ellátás Prevenciós



 Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

Úton Mentálhigiéniás Központ

Bemutatkozás

Központunk  célja,  hogy  felkarolja  és  támogassa  a  16-35  éves  korosztályt  személyes 

segítségnyújtás  keretében  és  a  szabadidő  hasznos  eltöltésében.  Központunk  kiemelt 

célcsoportja a 16-35 év közötti, valamilyen kialakuló függőség által veszélyeztetett, vagy már 

szenvedélybetegséggel küzdő fiatalok.

Ellátási Tevékenységek

Intézményünk közösségi teret  biztosít fiatalok öntevékeny csoportjainak, drogalternatíva és 

elterelő programokkal preventív tevékenységet valósít meg, és segíti az ifjúság iskolán kívüli 

tanulási programokba való bevonását, nemzetközi kapcsolatok építését és az interkulturális 

tanulást.

Szolgáltatásaink szerteágazóak, különböző célok elérését szolgálják:

1. Prevenció

 Állapot, életvitel felmérése

 Problémaelemzés, problémamegoldás

 Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése

2. Szabadidő hasznos eltöltése

 Speciális önszerveződő csoportok támogatása

 Programok szervezése

3. Készségfejlesztés

 Személyes célok felmérése

 Álláskeresés segítése, önkéntes munka szervezése



4. Szenvedélybeteg ellátás

 Hivatalos ügyek intézésének segítése

 Szakellátásokhoz való hozzájutás segítése

 Igény szerint meleg élelem biztosítása (térítési díj ellenében)

 Személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztítás

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4025 Debrecen Vörösmarty utca 4/B

Telefonszám 06-30-627-3223

Email cím uton.mentalhigieneskozpont@gmail.com

Honlap umhk.wordpress.com

Kontaktszemély Gál Gergő vezető

Kontaktszemély email címe 

Kontaktszemély telefonszáma 06-30-627-32-33

Szervezeti Forma egyesület

Fogadóórák H-CS 8-16, P 8-14

KEF munkacsoport-tagság prevenciós, iskolai



Szakmai Információs Katalógus 

Debreceni Kábítószer Egyeztető Fórum tagszervezetei

 Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadók (IBT) beosztása a 
debreceni középfokú oktatási intézményekben

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.Telefon: 06-52-471-811; 06-52-471-798
Honlap címe: www.barossg-debr.sulinet.huE-mail: suli@barossg-debr.sulinet.hu
Igazgató: Szondi Jenő
IBT: MARKOCSÁNY VILMOS r. őrnagy

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola
4032 Debrecen Jerikó u. 17-21.Telefon: (52) 503-150Fax: (52) 503-155
E-mail: titkar@beregszaszi-debr.sulinet.huHonlap:www.beregszaszi-debr.sulinet.hu
Igazgató: Nagyné Oláh Katalin
IBT: Mikita Péter r. alezredes

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
4029 Debrecen, Csengő u. 4.Telefon: (52) 503-952Fax: (52) 503-953
e-mail: deklgyg@klte-gyakorlo.sulinet.huhonlap: www.klte-gyakorlo.sulinet.hu
Igazgató: Kovács István
2014.09.18. 09.30. órakor megbeszélés a programhoz való csatlakozásról. 
IBT: GULYÁS FERENC r. őrnagy

Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola
4024 Debrecen, Irinyi u. 1.Telefon: (52) 533-748Fax: (52) 533-753
E-mail: admin@irinyi-debr.sulinet.huHonlap: www.irinyi-debr.sulinet.hu
Igazgató: Lilik István
IBT: Mikita Péter r. alezredes

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
4027 DebrecenVénkert u. 2.sz.Telefon: (52) 413-255, (52) 413-113Fax: (52) 413-113
E-mail: suli430@keri-debr.sulinet.huHonlap címe: www.keri-debr.sulinet.hu
Igazgató: Makai Mária
IBT: KÖVÉR ISTVÁN r.őrnagy

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola
4027 Debrecen, Sétakert u. 1–3.Telefon: (52) 503-833Fax: (52) 503-831
E-mail: igazgato@konnyuip-debr.sulinet.huHonlap: www.konnyuip-debr.sulinet.hu
Igazgató: Kovácsné Györfi Enikő
IBT: GULYÁS FERENC r.őrnagy

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 
4024 Debrecen, Varga u. 5.Telefon: (52) 531-892Fax: (52) 531-951
E-mail: info@pechy-debr.sulinet.huHonlap: www.pechy-debr.sulinet.hu

http://www.pechy-debr.sulinet.hu/
mailto:info@pechy-debr.sulinet.hu
http://www.konnyuip-debr.sulinet.hu/
mailto:igazgato@konnyuip-debr.sulinet.hu
http://www.keri-debr.sulinet.hu/
mailto:suli430@keri-debr.sulinet.hu
http://www.irinyi-debr.sulinet.hu/
mailto:admin@irinyi-debr.sulinet.hu
http://www.klte-gyakorlo.sulinet.hu/
mailto:deklgyg@klte-gyakorlo.sulinet.hu
http://www.klte-gyakorlo.sulinet.hu/
http://www.beregszaszi-debr.sulinet.hu/
mailto:titkar@beregszaszi-debr.sulinet.hu
mailto:suli@barossg-debr.sulinet.hu
http://www.barossg-debr.sulinet.hu/


Igazgató: Nagyné Pálinkás Anikó
IBT: SZABÓ GÁBOR r.százados

Povolny Ferenc Szakképző Iskola
4028 Debrecen, Kassai út 25.Telefon: (52) 525-350Fax: (52) 412-842
E-maiL: suli426@debrecen.sulinet.hu  www.povolnyf.sulinet.hu
Igazgató: Kovács Zsolt
IBT: SZABÓ GÁBOR r.százados

Szent József Gimnázium és Kollégium 
4024 Debrecen, Szent Anna u. 17.Telefon: (52) 349-849Fax: (52) 534-025
E-mail: szentjozsefgimn@freemail.hu 
Igazgató: dr. Bódis Zsolt
IBT: MARKOCSÁNY VILMOS r.őrnagy

Vegyipari Szakközépiskola 
4024 Debrecen, Csapó u. 29–35.Telefon: (52) 503-260, (52) 503-264Fax: (52) 503-269
E-mail: egt@erdey-gruz.sulinet.hu Honlap : www.erdey-gruz.sulinet.hu
Igazgató: Szabó Zoltán
IBT: KÖVÉR ISTVÁN r.őrnagy

mailto:egt@erdey-gruz.sulinet.hu
mailto:szentjozsefgimn@freemail.hu
http://www.povolnyf.sulinet.hu/
mailto:suli426@debrecen.sulinet.hu


Szakmai Információs Katalógus 

                          Debreceni KEF tag Általános Iskolák

                           (KEF iskolai munkacsoport tagok is)

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Cím 4030. Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/a

Telefonszám 52/471-798, 52/471-776

Email cím suli@barossg-debr.sulinet.hu, 

baross.debrecen@gmail.com

Honlap www.barossg-debr.sulinet.hu/

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola

Cím 4032 Debrecen Jerikó u. 17-21.

Telefonszám 52/503-150

Email cím titkar@beregszaszi-debr.sulinet.hu

Honlap www.beregszaszi-debr.sulinet.hu 

Csapókerti Általános Iskola

Cím 4033 Debrecen Jánosi utca 86.

Telefonszám 52/412-571

Email cím iskola.csapo@gmail.com, iskola.csapo@freemail.hu

Honlap www.csapokerti-debrecen.sulinet.hu

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

Cím 4032 Debrecen Békessy Béla utca 10-12.

Telefonszám 52/531-867

Email cím csokonai@iskola.debrecen.hu

Honlap www.csokonaigimnazium.hu/

Fazekas Mihály Általános Iskola

Intézményi/szervezeti adatok

Cím 4025, Debrecen, Vásáry István u. 10.

Telefonszám 52/420-931

Email cím fazekas.alt@iskola.debrecen.hu

mailto:iskola.csapo@gmail.com
http://www.beregszaszi-debr.sulinet.hu/
mailto:titkar@beregszaszi-debr.sulinet.hu
mailto:suli@barossg-debr.sulinet.hu


Honlap www.kisfazekas.hu/page.php

József Attila Általános Iskola

Cím 4030. Debrecen Monostorpályi u. 63.

Telefonszám 52/535-226, Fax: 52/449-030

Email cím djozsef_attila@freemail.hu

Honlap http://www.djozsefattila.fw.hu/

Kazinczy Ferenc Általános Iskola 

És Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Cím 4031 Debrecen, Margit tér 19.

Telefonszám 52/498-811

Email cím iskola@kazinczy-debr.sulinet.hu

Honlap http://kazinczy-debr.sulinet.hu/

Kereskedelmi és Vendéglátó ipari Szakközépiskola és Szakiskola

Cím 4027 Debrecen Vénkert u. 3

Telefonszám 52/413-113, 52/413-255

Email cím suli430@keri-debr.sulinet.hu

Honlap www.keri-debr.sulinet.hu/

Kontaktszemély Gyarmati Imre igazgatóhelyettes

Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola

Cím 4225 Debrecen-Józsa Józsakert u. 9., 

Alsójózsai út 8.

Telefonszám 52/386-240, 52/386-290 (kisiskola)

Email cím lorantffy@chello.hu, lorantffy@iskola.debrecen.hu

Honlap www.lorantffy.suli.hu/

Szoboszlói úti Általános Iskola

Cím 4031 Debrecen, Szoboszlói út 3.

Telefonszám 52/412-838

Email cím szoboszloi@iskoladebrecen.hu

Honlap szuai.hu

mailto:lorantffy@chello.hu

	Honlap www.verestemplom.hu

