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Beszámoló a Kiút Alapítvány 2018-as tevékenységéről
A Kiút Alapítvány 2018-ban is folytatta a célkitűzésekben szereplő megelőző tevékenységét és ezt követően is fontos
küldetésének tekintette az aktív szerhasználók, szenvedélybetegek elindítását a segítségkérés és józanodás irányába.
Az alapítvány 2018. január 16-án adta be NEA-UN-18-M számú működést támogató NEA pályázatra pályázatát. Április 26án az alábbi döntés született a kollégium részéről: „A rendelkezésre álló szabad előirányzatra tekintettel, a pályázat
csökkentett támogatási összeggel támogatható.” Várólistára került a pályázat az 1236. helyen.
A 2017-ben meghirdetett „Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát,
krízisközpontot, titkos menedékházat, biztos kezdet gyerekházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek
fejlesztésére” című pályázaton elnyert támogatást 2018-ban felhasználtuk. A 968 024 Ft-ból a működtetett alacsonyküszöbű
szenvedélybeteg szolgáltató infrastruktúráját fejlesztettük, laptopok, nyomtató, iratmegsemmisítő, szakirodalmak, porszívó,
és a mindennapi működéshez elengedhetetlen eszközöket szereztük be. Ennek elszámolása is megtörtént, mely
elfogadásra és lezárásra került.
A Magyar Államkincstár elvégezte éves pénzügyi ellenőrzését a 2017-es évre vonatkozólag, ahol mindent rendben talált.
A Szegedi Fegyház és Börtönben zajló szociális gondozó képzés egy tanórájába bekapcsolódtunk, ahol lehetőségünk nyílt
arra, hogy a Kiút Alapítványt, mint civil szervezetet bemutassuk, valamint információt adtunk a szenvedélybetegségről, és
az abból való felépülésről.
Az alapítvány telefon-, és internetszolgáltatót váltott pénzügyi okok miatt 2018. májusában. Az új szolgáltató A Digi
Távközlési Zrt.
A Szegedi Ifjúsági Napokon (augusztus 22-25 között) a Kiút Alapítvány is képviseltette magát a Civil Faluban,
együttműködve a Felépülők Anonim Egészségügyi Egyesületével és a Felépülő Hozzátartozók Egyesületével. A
programjaik során több, mint 240 személlyel kerültünk közvetlen kapcsolatba megkereső munkánk során.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján átutalt összeg a 2017-es év SZJA 1% felajánlásokból 125.000 Ft.
Az Alapítvány 2018. októberében 2 felületen hirdette tevékenységét. A Szegedi Info nevű hetente megjelenő hirdetési
kiadványban egy alkalommal, valamint a Medicina Média Kft. által 2 hónapig 2 helyszínen egy-egy plakát és szórólap került
kihelyezésre egészségügyi szolgáltatók várótermében.
Októberben a Csongrád Megyei Kormányhivatal végzett szakmai ellenőrzést, ahol mindent rendben talált.
Az Alapítvány bérleményében szükséges felújítási munka (festés) előkészületei megkezdődtek, az anyagok, festékek,
eszközök beszerzése megtörtént.
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