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Dürerty 

 Biztonságosabb szórakozást segítő party service program  

 Dürer Kert  

 

 

A 2014-ben indított program megvalósítását Budapest Zugló Önkormányzata ellátási 

szerződés keretében támogatja. A kerületi vezetés kiemelt értékei között jelenik meg a lakók 

biztonsága, a kerületben működő szórakozóhelyek fiataljainak biztonságos szórakozása. E 

szemlélet vezetett a kerületi önkormányzat és a zuglói székhelyű Tiszta Jövőért Közhasznú 

Alapítvány (www.tisztajovoert.org) együttműködéséhez a Dürerty program életre hívásához. 

Az együttműködés célja a biztonságosabb szórakozás feltételeinek megteremtése a kerület 

egyik legnagyobb és legforgalmasabb szórakozóhelyén, a Dürer kertben.  Az Alapítvány 

alacsonyküszöbű szolgáltatást végez a kerületben, amelyet ingyenesen és anonim módon 

bárki igénybe vehet.  

A party service program célja a veszélyeztetett, vagy már szereket használó fiatalokkal 

történő kapcsolatfelvétel, a szerhasználattal összefüggő problémák feltárása, a biztonságos 

szórakozás feltételeinek segítése, a szerhasználat problémássá válásának megelőzése és igény 

szerint a korai kezelésbe vétel megkönnyítése. Kiemelt célja a projektnek a biztonságos 

szórakozás szemléletmódjának terjesztése a fiatalok és a party szcéna által érintett személyek, 

szereplők körében.  

A szolgáltatás célzottan, információs kiadványokkal, szórólapokkal, ártalomcsökkentő 

információkkal, és a szerhasználat ártalmait csökkentő anyagokkal (pl.: szőlőcukor, 

vitaminok, víz) látja el a szórakozókat. 

 A szervezőkkel egyeztetett eseményeken, a party service munkatársai és önkéntesei elérő és 

megkereső munkájuk során a következő szolgáltatásokat biztosítják:  

 felvilágosítást nyújtanak a drogfogyasztás következtében fellépő egészségügyi és 

pszichoszociális ártalmakról 

 olyan információs anyagokat terjesztenek, amelyek a szerhasználat veszélyeire, 

biztonságos szexre, valamint a droghatás indukálta szexuális célzatú veszélyekre 

figyelmeztetnek 

 a partizókkal létesített közvetlen beszélgetések során egyfajta edukációs feladatot is 

megvalósítanak 
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 az érdeklődők további segítséget kaphatnak segítőhelyek és további szolgáltatók 

eléréséhez 

 a segítők munkájuk során igyekeznek észlelni azokat a szórakozókat, akiknél fennáll a 

túlzott szerfogyasztás gyanúja, ami által pszichés vagy egészségügyi segítségre 

szorulnak 

 a hely személyzetével együttműködésben fontos feladat továbbá a „túladagolás” (akár 

alkoholmérgezés) esetén elsősegély biztosítása, baleset megelőzés vagy indokolt 

esetben segítséghívás, mentők értesítése  

 

A Dürerty - Party Service program munkatársai egységes ruházatuk miatt (zöld alapon 

nagy lila kör) könnyen felismerhetők a szórakozók számára. A bázispont felállítása a 

programok, évszakok függvényében történik, a nagy terem kijáratánál/ az aulában/ az 

udvaron. A munkatársak további feladata a helyszín folyamatos bejárása és a partizók 

„jól-létének” felügyelete, a magára hagyott vagy rosszul lévő személyek mielőbbi 

beazonosítása, és számukra megfelelő segítség nyújtása. 

 


