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Pályázat benyújtása a helyi
kábítószerügyi kezelési lánc
együttműködésének fejlesztésére,
támogatására

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassa a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum intézményünk által benyújtandó pályázatát.
A pályázat címe: Helyi kezelési lánc együttműködésének fejlesztése, támogatása
Száma: KAB-KEF-10-KZ

A pályázat indokoltsága és egyszerűsített költségvetése
A helyi stratégia középtávú tervei között szerepel az intézményrendszer fejlesztése, ennek
megvalósítása, a hatékonyság középpontba állításával, elképzelhetetlen a helyi ellátórendszert
alkotó szervezetek közötti együttműködés nélkül. A pályázat célja a szenvedélyszert
használókkal kapcsolatban álló szervezetek közötti aktív szakmai párbeszéd és
együttműködés fejlesztése, megerősítése. Ehhez kínál keretet és koordinációs hátteret a KEF
segítségével létrejött munkacsoport, amely a stratégiai feladatok megvalósítását segítendő
találkozási és konzultációs lehetőséget nyújt a résztvevők számára.
A drogkérdés eredményes kezelése komplex megközelítést igényel és lehetőség szerint egy
olyan tágan értelmezett multidiszciplinális együttműködést, amely az egész ellátórendszert
átíveli és lefedi. Az alacsonyküszöbű szolgáltatóktól, a prevenciós tevékenységeket
folytatókon és kezelést biztosító szervezeteken át a magasküszöbű ellátóhelyekig
(rehabilitációs intézetek). A közös munka résztvevői: rendőrség, polgárőrség, Baptista
Szeretetszolgálat, Emberbarát Alapítvány, OORI Addiktológiai Gondozó, Sokproblémás
Családokért Alapítvány, Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő
Szolgálat, Egészségügyi Szolgálat stb.
A pályázatból lehetőség nyílna havi rendszerességű szakmai egyeztetések összehívására (akár
kliens átadásra), tagok közötti képzés biztosítására, „utcai drogtérkép" készítésére, veszélyes
hulladékok összeszedésére, továbbá olyan szolgáltatások (csoport foglalkozások)
finanszírozására, amely ez idáig nem megoldott vagy akár hiánypótlónak számít.
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Az önrész a bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések tételsoron kerül elszámolásra.
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-KZ számú, a „Helyi kezelési
lánc együttműködésének fejlesztése, támogatása" címen benyújtandó pályázatát.
Budapest, 2009. május 4.
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