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Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület non-profit 
szervezetként, kiemelkedően közhasznú tevékenység keretében 
egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, egészségügyi, 

szociális, rehabilitációs feladatokat lát el. Részt vesz a 
szenvedélybetegek kezelésében, rehabilitációjában, 

reszocializációjában.

A következő intézményeket, szolgáltatásokat működteti
Alkohol-Drogsegély Ambulancia

Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye

Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye
Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása (Pápa és Sümeg  

kistérségében)
Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása (Pápa és Ajka  

városában)

Civil szervezetként fontos, hogy megjelenjen az 
esélyegyenlőség az egészségmegőrzés, valamint a társadalmi 

befogadás és részvétel terén, amelynek eszközei az 
egészségfejlesztés és egészségmegőrzés fejlesztése, a szociális 
szolgáltatások fejlesztése, a diszkrimináció elleni küzdelem, a 
helyi közösségek erősítése, a civil szervezetek megerősítése, a 
társadalom egyenjogú tagjaiként való kezelése, integrálása. Az 
emberi értékek, emberi méltóság, egyediség előtérbe helyezése 
az ellátás során. A szenvedélybetegekkel végzett munka fontos 
része a szenvedélybetegségből felépült, új életet kezdő egyének 

reintegrációjának támogatása. Azok az egyének, akik a 
normális, mindennapi életbe való visszailleszkedést tanulják, 

próbálgatják, és ebben nagyon sok támogatást igényelnek. 
Különösen a világban való tájékozódás, a kommunikáció, az 

emberi kapcsolatok alakítása és fenntartása, valamint az érzelmi 
élet vezetésének buktatói merülnek fel problémaként.



Társadalmi szerepvállalás

Szervezetünk  társadalmi  folyamatokban  betöltött 
szerepvállalásának  növelése nem képzelhető el  egyesületünk 
folyamatos kapacitásbővítése nélkül.  Igyekszünk a feladatok 
széles  körű  kiszerződésére,  az  állami,  önkormányzati 
feladatok  átvállalására,  erőforrások  és  kapacitások 
fejlesztésére és bővítésére. Szervezetünk szerepének erősítése, 
működésünkhöz  szükséges  infrastrukturális  feltételek 
biztosítása,  további  ellátások  kialakítása,  Veszprém  megye 
lefedettségének  biztosítása  addiktológiai  ellátások 
szempontjából. 

Működés

A  működésünk  alapfeltételeinek  megteremtését 
intézményrendszerünk  stabil  működtetése  garantálja.  A 
szakmai  színvonal  megtartása,  ill.  javítása,  valamint  a 
hatékonyság, eredményesség növelése érdekében szervezetünk 
erőforrásait  képes  felhasználni.  Munkatársaink  képzettek,  s 
társadalmi  részvételük  mértéke  kielégítő,  fejlett  az 
érdekérvényesítő  készségünk,  valamint  hatékony  a 
pályázatírás, programszervezés és a szervezeti kommunikáció, 
kiváló a team munka. Egyesületünknél 34 munkavállaló, és 11 
vállalkozó tevékenykedik. 


