Beszámoló a MÁTRIX Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete
2010. évi gazdálkodásáról:

Bevételek
Központi költségvetési támogatások: 0 Ft
Pályázati úton nyert támogatás: 2 500 000 Ft
Szja 1%: 9011 Ft
Támogatás bevétele: 295 000 Ft
Egyéb bevételek: 800 000 Ft
Kamatbevétel: 478 Ft
Összes bevétel: 3 604 489 Ft

Kapott támogatások felhasználása

Költségfelosztás:
Anyagköltség: 438 420 Ft
Igénybevett szolgáltatás költségei: 96 108 Ft
Egyéb szolgáltatások költségei: 43 818 Ft
Összesen: 578 346 Ft
Anyagjellegű ráfordítások: 770 000Ft
Összes költség: 1 348 346 Ft
A szervezet vagyonának felhasználása
Szervezetünk saját vagyonnal nem rendelkezik.
Tisztségviselők javadalmazása:
A MÁTRIX Egyesület vezető tisztségviselői nem részesültek az elvégzett munkáért
javadalmazásban.

Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló:

Egyesületünk minden tevékenysége ingyenesen vehető igénybe.
- A Hozzátartozói csoport az Egyesület megalakulása óta működik, számtalan esetben nyújtott
támaszt és segítséget a hozzáfordulóknak. A szakemberek, hozzátartozók, mint egyesületi
tagok videofilmen rögzített előadásai, beszámolói, élményei és tapasztalatai tanúbizonysága
alapján az Egyesület fontos, funkcióit illetőleg hiánypótló és szakmailag megalapozott
szerepet tölt be a szenvedélybetegségek elleni küzdelemben. Az Egyesület ezen szakmai
vonalának fő célkitűzése azóta is az, hogy a szenvedélybetegségek kriminális és medikális
megközelítésmódjainak küzdelmében elhanyagolt és kiszolgáltatott helyzetben levő,
neurotikus szimptómajegyeket felmutató szenvedélybeteg hozzátartozók számára egy
alternatív, családcentrikus modell alapján problémáik adekvát kezeléséhez ill. megoldásához
segítséget nyújtson. A 2010. évben tovább működtettük a Hozzátartozói csoportot.
- A MÖSZ Soroksári Addiktológiai Centrummal és a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula
Kórház Drogambulanciájával kötött Együttműködési megállapodás keretében egy újabb
Hozzátartozói csoport pályázati forrásból történő elindítására, több hozzátartozó bevonására
nyílt lehetőség.
- A Mátrix Egyesület egyik alapító tagja napjainkban is tart életvezetési zavarokkal,
szenvedélybetegséggel küzdő fiatalok és hozzátartozóik számára egyéni tanácsadást és
csoportfoglalkozást egy budapesti egészségügyi szolgáltatónál.
- A szubsztitúciós kezelést igénybevevő betegek részére józanság megtartását- illegális
szerektől való mentességet- segítő csoportot indítottunk pályázati forrásból.
- Az Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel együttműködve részt vettünk a TÁMOP 5.4.1
kiemelt projekt végrehajtásában, mint területi szakértői feladatok ellátója a XIII. kerületben és
vonzáskörzetében.
- A szabadidő hasznos eltöltésére alternatívaként 12-18 év közötti diákoknak számára
megrendezésre került a MÁTRIX Egyesület első tábora, a „Mentő-tábor”.

- Az egyik budapesti kerület diákjai számára biztosítottuk az évente megrendezésre kerülő
elsősegélyversenyre történő felkészítést.
- Elkészítettük új honlapunkat. Weboldalunkon megtalálhatók olyan speciális információk,
melyek a gyerekekkel foglalkozó szakemberek (pedagógusok, védőnők, családsegítő, és
gyermek jóléti szolgálatok dolgozói) a hozzátartozók, és a szerhasználók részére teszi
lehetővé az alapvető, kábítószerekkel kapcsolatos ismeretek, a prevenciós lehetőségek, a
témával foglalkozó képzések/ konferenciák szakmai anyagainak, a vonatkozó kutatások
eredményeinek/ publikációinak elérését, továbbá a kábítószer problémákkal foglalkozó
szervezetek elérhetőségét.
- Pályázati forrásból lehetőségünk nyílt megkezdeni a hazánkban befogadó állomáson élők
szerhasználati szokásait, és kezelési lehetőségeit felmérő kutatást. A kutatással olyan
célcsoport szerhasználatát, szerhasználat előzményeit, illetve a szerhasználat okozta
problémákat igyekeztünk feltárni, mely célcsoport körében egyáltalán nem, vagy igen régen
történt felmérés. A vizsgálat eredményeit szakmai lapokban publikáljuk, illetve szakmai
konferenciákon bemutatjuk.
Egyesületünk munkáját a 2010. évben 21 fő önkéntes munkatárs segítette.

Terveink 2011. évre:
- Tovább kívánjuk működtetni mindkét Hozzátartozói csoportunkat.
- A 2011. évben is biztosítani szeretnénk szenvedélybetegek részére indított csoportunk
működését.
- Továbbra is részt kívánunk venni a TÁMOP 5.4.1 kiemelt projekt végrehajtásában, mint
területi szakértői feladatok ellátója a XIII. kerületben és vonzáskörzetében.
- Folytatjuk a hazánkban befogadó állomáson élők szerhasználati szokásait, és kezelési
lehetőségeit felmérő kutatást.

- Lényegesnek tartjuk a szenvedélybetegek szociális és egészségügyi ellátását, ezért terveink
közt szerepel szenvedélybetegek nappali ellátójának, közösségi szolgáltatásának, illetve
alacsonyküszöbű ellátásának elindítása egy budapesti kerületben.
- A gyakorlati ismeretek átadásán, a megelőzésen és az ellátáson túl, a további kutatómunka
szintén közeli terveink között szerepel.
- Új honlapunk folyamatos működtetésével, frissítésével a célcsoportok számára kívánjuk
biztosítani az aktuális ismeretek, információk elérését.

Budapest, 2011. 05. 30.
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MÁTRIX Szenvedélybetegek
Hozzátartozóinak Egyesületének Elnöke

