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Pályázat benyújtása a Kőbányai
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum komplex helyzetfelmérő kutatására

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassa a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum intézményünk által benyújtandó pályázatát.
A Pályázat címe: Kőbányai szervezetek körében végzett komplex helyzetfelmérő kutatás
Száma: KAB-KEF-10 KT
A pályázat indokoltsága és egyszerűsített költségvetése:
A KEF szervezését kezdetektől a Kőbányai Gyermekjóléti Központ látja el, amire az
intézmény a 2006. április 29-i testületi ülésen felhatalmazást kapott, továbbá 2010. január Öl
től 0,5 státuszt biztosított a koordinátori feladatok ellátására. Az KAB-KEF-10-KT jelzésű
pályázat megírását, szakmai és költségvetési koordinációját a Gyermekjóléti Központ
vállalja.
A kerületi drogstratégiában foglaltaknak, ill. a nemzeti drogstratégia iránymutatásának
megfelelően a KEF vezetősége további, szélesebb körű kutatás lefolytatását tartja
indokoltnak. Ahhoz, hogy a drogkérdéssel kapcsolatos igényekre és hiányokra szolgáltatási
szinten az ellátórendszer hatékonyan reagálni tudjon szükséges a kerületi intézmények és
szolgáltatók körében lefolytatott kutatás elvégzése.
A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, mint országos koordináló szerv lehetőséget biztosít
szociológus munkatársuk segítségével, már bevált és szakmai standardokon alapuló kutatási
módszer alkalmazására, adat felvételre és ez alapján elkészített tanulmányok megírására.
A kutatási terv hozzávetőlegesen: 300 fő kérdőíves lekérdezése és egy min. 4 alkalmas 30-40
fős fókuszcsoport szervezését jelentené. A fókuszcsoport lényege: ha egy terepen tájékozódni
kívánunk arról, hogy milyen személyes és csoportos percepciók, konkrét ismeretek
jellemzőek a vizsgálat tárgyában, akkor kézenfekvő mindazon emberek felkeresése, akik
valamilyen formában kapcsolatban állnak a jelenséggel. Három csoportot érdemes létrehozni,
a Nemzeti Drogstratégia pilléreit követve. Egyik csoportban a kínálatcsökkentéshez
kapcsolódó szakemberekkel, másik csoportban a kezelésbe érintettekkel, harmadik csoportban
pedig a prevencióban érintettekkel lehetne dolgozni. Cél vita indukálása, továbbá konkrét
kérdésekkel kapcsolatos konkrét és megegyezésen alapuló válaszok létrehozása.
A pályázati keretből szerveznénk egy konferenciát, amelyen a kutatás adatai kerülnének
bemutatásra, továbbá a KEF éves munkaterve alapján megvalósult eredményekről

számolnánk be, a KEF-ben képviselt szervezetek aktív részvételével. Tervek között szerepel
egy KEF-es tájékoztató kiadvány elkészítése is.
A KAB-KEF-10-KT jelzésű pályázat maximálisan igényelhető összege 1.000 000 FT,
ehhez 10% önrészt kell biztosítani. Az önrész fedezéséhez az Önkormányzat költségvetéséből
biztosított, 0,5 állású koordinátor két havi bérének összegét használnánk fel.
Pályázott rész Önrész
Kutatás költsége
500 000
Kommunikációs ktg.
60 000
Adminisztráció
40 000
Étkezés
60 000
Bérleti Díj
40 000
Megbízási díj
100 000
PR, Marketing
70 000
Tárgyi eszközök
99 990
Nyomda ktg.
30 010
KEF koordinátor 2 havi bére
167.200
Összesen
1 000 000
167.200

Összesen
500 000;
60 000
40 000
60 000
40 000
100 000
70 000
99 99Ő
30 010
167.200
1.167.200

A pályázati kiírás szerinti támogatott tevékenység:
-

helyi adatgyűjtési, értékelési rendszer kialakítása

-

helyi komplex helyzetfelmérő tevékenység lebonyolítása

-

helyzetfelmérési és értékelési tapasztalatok széleskörű közzétételének biztosítása

a helyzetfelméréssel, értékeléssel kapcsolatos konferencia, szakmai
találkozó lebonyolítása
Az önrész az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, a pályázat további anyagi
erőforrást nem igényel.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja
a Kőbányai Gyermekjóléti Központnak a KAB-KEF-10-KT számú, a kőbányai
szervezetek
körében
végzett
komplex^
helyzetfelmérő
kutatás
lebonyolítására benyújtandó pályázatát.
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Budapest, 2009. május 4.
'Ambrus Zsuzsanna
J intézményvezető

Törvényességi szempontból látta:

dr. Neszteli István
jegyző

