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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
ALPOLGÁRMESTERE 

Tárgy: Javaslat a Kőbányai Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum 2010. évi 
beszámolójának elfogadására 

Tisztelt Népjóléti Bizottság! 

A Kőbányai Kábítószerügy Egyeztető Fórum 201 O. évi szakmai beszámolóját mellékelem. 

A beszámoló 2 részből áll, az első rész a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
beszámolója. A második rész a Melléklet, amely tartalmazza a KEF jegyzőkönyvi 
kivonatokat és a KEF 2010. évi munkatervét. 

Kérem a beszámoló elfogadását és a Képviselő-testület elé terjesztést 

Határozati javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Népjóléti Bizottsága a Kőbányai 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum mellékelt 2010. évi beszámolóját megtárgyalta és a 
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Budapest, 20 ll. február 17. 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontbóllátta 

H~K~ 
mb. jegy~~
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Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

2010. évi beszámolója 
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I. Bevezetés 

Az Európai Unió Tanácsa 1999-ben fogalmazta meg első (2000-2004) drogstratégiáját, amely 

ajánlásokat tartalmazott a tagállamok számára a kábítószer probléma visszaszorítása 

érdekében. Az első drogstratégia tapasztalatainak értékeléséből született a (2005-2012 közötti 

időszakra készített) második drogstratégia. Mindkét dokumentum hangsúlyozza, hogy bár 

nemzetközi összefogás is szükséges, de a probléma elsősorban helyi és nemzeti szinten 

tapasztalható és kezelendő. Mindez összehangolt cselekvést és összefogást igényel. Ehhez 

szükségesek olyan helyi kezdeményezések, amelyek összefogják a kábítószer probléma 

kezelésében érintett szervezeteket. Magyarországon- a nemzetközi szervezetek ajánlásaival 

szinkronban- a nyolcvanas évek végétől kezdődtek meg ez előmunkálatok egy átfogó 

cselekvési terv kialakítására. Többek közöttennek köszönhető, hogy 2000 júniusára elkészült 

egy széles szakmai konszenzusorr alapuló átfogó stratégia, amelyet ugyanezen év 

decemberében az Országgyűlés el is fogadott. A Nemzeti Stratégia (későbbiekben NS) 

kiemeit feladatként kezeli a helyi közösségek szerepét, az együttműködés lehetőségeinek és 

realitásának növelését. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységével igyekszik 

összhangot teremetni a drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú területek 

között, közösség és együttműködés, megelőzés, kezelés, ellátás, gyógyítás, rehabilitáció 

valamint kínálatcsökkentés. Cél tehát párbeszéd kezdeményezése, illetve annak erősítése 

a kábítószerügyben érdekelt és felelősséget viselő felek között. 

A Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2006 márciusában a 96/2000. (XII. 

ll.) OGY határozat felhatalmazása alapján, a NS-ben foglaltak irányelveit követve jött 

létre. 

A KEF-ek létrejöttében és szakmai munkájuk irányításában, koordinálásában nagy szerepet 

vállalt a (mostanra önállóságát vesztett) Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. 

Az ESZA Kht-n keresztül kiírt SZMI-s pályázatok a KEF-ek indulásához szükséges anyagi 

hátteret biztosították. Ilyen támogatással volt lehetősége a Kőbányai KEF-nek, 2007-ben, egy 

olyan kerületi állapotfelmérés lebonyolítására, amely, lehetövé tette a kőbányai droghelyzetről 

egy megközelítőleges helyzetkép felvázolását. 

Ez, illetve egy szintén pályázati forrásból fedezett 2 napos stratégiaalkotó, "szervezetfejlesztő 

tréning" tette lehetövé, hogy 2009 szeptemberére, Kőbányai néhány lelkes szakemberének 

köszönhetően, összeállt a kerületi Drogstratégia. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
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Önkormányzat Képviselő Testülete 1573/2009. (IX.24.). sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. 

határozatában, egyhangúlag elfogadta a beterjesztett Kerületi Drogstratégiát 

A Kőbányai KEF szervezetépítő tréningjén világossá vált a munkában részt vevő 

szakemberek számára, hogy szükséges egy olyan legalább félállású személy kinevezése, aki 

koordinálja és összefogja a KEF-ben folyó munkát. A KEF tagság, önkéntes és díjazás 

nélküli, aktív és eredményes KEF működtetés viszont, annyi idő és energia befektetést kíván, 

amit nem tudtak a kerületi szakemberek biztosítani. Így a már meglévő KEF vezetősége 

előterjesztésben kérelmezte a fenti ülés napon a Képviselő testülettől, hogy szavazzanak meg 

egy 0,5 KEF- koordinátori álláshelyet, a Kőbányai Gyermekjóléti Központnál kihelyezve. A 

KEF 20 l O-es működési költségeinek biztosításához az önkormányzat megszavazta a 0,5 

állású koordinátor bérköltségének fedezését és további 290.000 Ft-ot az egyéb költségek 

fedezéséhez. 

II. Személyi tárgyi anyagi feltételek 

Humánerőforrás 

A KEF tagság és a fórumon belüli munkavégzés önkéntesen, illetve felkérés alapján valósul 

meg, bárminemű általános és rendszeres anyagi ellenszolgáltatás nélkül. A KEF tagságban 

több intézményvezető is személyesen részt vesz, mivel közös projektek tervezésénél és 

kivitelezésénél elengedhetetlen, hogy döntési pozícióban lévő személyek legyenek jelen. A 

KEF-ben dolgozó szakemberek, munkáját szakmai elkötelezettség és meghatározóan fontos 

egyéni motiváció jellemzi. Mindannyian a megszakott napi feladatok mellett vesznek részt a 

KEF munkájában, további plusz feladatokat vállalva ez által. 

Az KEF működés egyre nagyobb aktivitásának köszönhetően ez évben több szervezet ill. 

annak képviselője is becsatlakozott a közös munkába, állandó tagként vagy éppen projekthez 

kapcsolódóan. 

Munkakörülmények 

A koordinációs feladatok ellátásának helye, a koordinátort is foglalkoztató Kőbányai 

Gyermekjóléti Központ telephelye, ll 04 Budapest Mádi utca 86. Az ülések nagy része, a 

tagok megállapodása szerint, változó helyszínen került megrendezésre, egymás 

intézményének megismerése céljából. Jövő évi terv az irodai technikai feltételek biztosítása, 

javítása. Jelenleg nem áll rendelkezésre számítógép sem. 
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Személyváltozások 

A KEF vezetőségében változás nem állt be a megalakulás óta. A KEF további tagsága, 

azonban viszonylag dinamikusan változott az elmúlt évben, elsősorban annak köszönhetően, 

hogy új szervezetek csatlakoztak a Fórumhoz. Legmarkánsabb változást a KEF struktúráját és 

eddigi működését tekintve a koordinátor belépése jelentette. 

2010 januárjában a 0,5 állású KEF koordinátor: Nyíri Noémi megkezdte munkáját a Kőbányai 

Gyermekjóléti Központ személyi állományában. Az intézményi elhelyezés hátterében áll, 

hogy a KEF addigi titkári feladatait a Kőbányai Gyermekjóléti Központ Intézményvezetője 

látta el. 

A KEF személyi vonatkozásban is támogatást kapott a Kőbányai Önkormányzattól: Radványi 

Gábor alpolgármester úr 2010-től a KEF tagja. A KEF pártoló tagja Dr. Fejér Tibor képviselő 

úr is. 

Az év folyamán szám os szervezettel, intézménnyel megtörtént a kapcsolatfelvétel pl.: Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat, Életrevaló Egyesület, Vöröskereszt Kőbányai Szervezete, Wolf 

Polgárőrség, Közterület Felügyelet, Kőkert Kft. 

KEF vezetősége: 

KEF Elnök - Bereczki Sándorné 

KEF Titkár- Ambrus Zsuzsanna- Gyermekjóléti Központ Intézményvezető 

Kínálatcsökkentő munkacsoport- Kovácsné Koós Judit- Rendőrkapitányság 

Prevenciós munkacsoport- Martonné Tamás Márta 

Kezelés, ellátás munkacsoport- Dr. Fórizs Éva 

KEF koordinátor- Nyíri Noémi 

A KEF addigi működésében és munkájában a vezetőségen túl rendszeresen résztvevő 

szakemberek: 

Dr. Haintz Andrea- ÁNTSZ 

Székely Veronika- Komplex Általános Iskola 

Báder Olivér l Bádemé Kiss Julianna- Baptista Szeretetszolgálat- Utcafront 

Sor került még kapcsolatfelvételre: az Életrevaló Egyesület, a CIKK Egyesület, a 

Vöröskereszt, a BV Intézet, a média képviselőivel, akik a munkába bekapesolódtak. 
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Feladatok 

A KEF működésének lényege szerint valamennyi terület érintett szakemberi között élő és 

aktív, szakmai kapcsolat és eszmecsere kialakítása a cél. A szakmai együttműködés fontos 

alapja a személyes találkozók megszervezése, amelyeknek bizonyos anyagi vonzatai is 

vannak, ehhez az Önkormányzat biztosítja az anyagi fedezet. 

Tevékenységek: 

Az év során 6 rendes KEF ülést tartottunk, illetve további megbeszélésekre is sor került a 
munkacsoportok által vállalt feladatokhoz kapcsolódó an pl.: kutatás megbeszélések, 
Drogtérképes egyeztetések, TÁMOP- 5.2.5. B komponensű pályázat kapcsán tartott 
szakmaközi egyeztetés, együttműködési lehetőségek és közös programok számbavétele. 

A tavasz folyamán 3 pályázatot adott be a KEF, amelyből 2 megnyertünk Három 
kategóriában összesen 2.500.000 Ft-ot pályáztunk meg, ebből 1.000.000 Ft-ot ítéltek meg a 
bírálók. 
Pályázati témák: 
l. Kőbányai KEF szervezet fejlesztése és szakmai tanulmányút lebonyolítása. Ennek 
keretében 2 napos tréninget tartottunk egy külsős szakember vezetésével Cegléden, továbbá a 
Szolnoki KEF -nél tettünk egy szakmai látogatást. 

2. Kőbányai komplex helyzetfelmérő kutatás. A kutatás első felét megvalósítottuk, 
tartottunk 2 fókuszcsoportos egyeztetést, továbbá kidolgozásra került az a kérdőív, amit 2011 
első negyedében kérdezünk le kb. 200 kerületi szakembert. 

Tavasz folyamán, a kerületi kapitányságon tartottunk egy szemléletformáló képzést utcán 
szalgálatot teljesítő rendőröknek, polgárőröknek és a körterület felügyelet munkatársainak. 
Ebben részt vevő szervezetek: SAK, Baptista Szeretetszolgálat, Emberbarát Alapítvány, 
Rendőrség. 

Számos kerületi szervezettel felvettük a kapcsolatot és bevontuk őket a közös munkába: 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Életrevaló Egyesület, Kőbányai Családsegítő Központ, 
Közterület Felügyelet, Kő-Kert Kft., Vöröskereszt, Wolf Polgárőrség. 

A Kínálatcsökkentő munkacsoport kerületi Drogtérkép felvázolását tűzte ki célul 8 
kerületi szervezet együttműködésével. Az program célja, eidobált fecskendők begyűjtésén 
keresztül adatgyűjtés és egy utcai segítőket orientáló térkép elkészítése. 

Az ősz során megalakult Fővárosi KEF valamennyi munkacsoportjába beléptek a kerületi 
szervezetek. Megkezdődött a külfóldön már ismert, Magyarországon még ismeretlen Arrest 
Referral (letartóztatottak továbbirányítási rendszerének) szakmai előkészítése. 

A KEF több tagszervezete képviseltette magát helyi rendezvényeken, pl.: Rendvédelmi nap. 
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Sajtómegjelenésére is figyelmet fordítottunk, a KEF munkájával kapcsolatban jelent meg 
cikk a Kőbányai Hírekben, a Helyi témában, voltak kint forgatni a TV l 0-től, illetve a 
Hírtévétől is. 

Mindezeken túl folyamatos kapcsolattartás és információ áramoltatás jellemző a KEF 
tagszervezetek között. Számos hazai konferencián vetek részt a KEF tagjai. 

Tervek 

AR - Arrest Referral kísérleti bevezetése 

Módszervásár 

Drogtérképes adatgyűjtés befejezése, kiértékelése 

Pályázatok írása 

Filmkészítés 

Közös kiadványszerkesztés 

2010-es célkitűzések a Kerületi stratégia alapján 

Minden ülésen ismertetésre kerülnek a szervezeteket vagy szakmát érintő aktualitások, hírek, 

programok, változások. 

Az éves munkát, és munkatervet a kerületi stratégiába lefektetett rövid, közép és hosszú távú 

célkitűzések határozzák meg alapvetően. 

A hosszú távú célkitűzések tartalmaznak általános, széleskörű célokat, ill. olyanokat, amelyek 

hosszabb időt, szélesebb körű összefogást és jelentősebb anyagi, tárgyi, törvényi, szervezési, 

kapcsolati stb. feltételeket igényelnek. A rövid távú célok alatt a stratégia megfogalmazásakor 

elsősorban az 1-1 ,5 éven belül megvalósítandó feladatok kerültek megfogalmazásra. 

l. A helyi közösségekkel kapcsolatos stratégiai célok, amelyek részben vagy egészben 

megvalósultak: 

- A helyi médiával való együttműködés, amelynek kettős célja van a kerületi lakosok 

tájékoztatása, illetve a lakosság érzékenyebbé tétele a drogprobléma iránt. 

- Információs bázisként működő KEF létrehozása: folyamatban van egy honlap fejlesztése, 

amely a droghasználattal, kezeléssel, megelőzéssel kapcsolatos információk tárhelye kíván 

lenni, miközben láthatóvá teszi a kerületi KEF tagszervezetek munkáját, aktivitását. 

- Adatgyűjtés és kutatások szervezése: Második kutatásába fogott bele a KEF (Komplex 

helyzetfelmérő kutatás, amelynek célja a kerületi intézményvezetők, szervezetek, 
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szakemberek, munkatársak attitűdjének, tudásának, KEF-fel, szenvedélybeteg ellátással 

kapcsolatos felmérése, amely az ellátórendszer célzottabb átalakítását segítené elő.) 

Másik adatgyűjtő munka a Kínálatcsökkentő csoporthoz tartozó Drogtérkép felvázolása. 

(Folyamatban van, részletek, Kínálatcsökkentés cím alatt.) 

- Civil és egyházi szervezetek együttműködésének kialakítása az éves munka szerves része 

volt, megkerestünk több egyházat és civil szervezetet. Az egyház részéről, leginkább 

kapacitás hiányában, nem tudott aktív együttműködés létrejönni, lehetőség azonban 

kínálkezott arra, hogy az egyház által szervezett programokhoz kerületi civilek is 

csatlakozzanak pl.: Katolikus egyház nyári programjába csatlakozott be a SAK. A kapcsolat 

építés és fenntartás a KEF feladatainak központi része. 

- Dokumentációs és adminisztratív háttér működtetése. 

2. Megelőzéssel (prevenció) kapcsolatos stratégiai célok: 

Sor került a 2007-es kutatás ismertetésére (még 2009-ben). A kutatás elsődleges célja a 

Kőbányán élő fiatalok szerhasználati elterjedtségének feltérképezése, a fiatalkorban 

megjelenő kábítószer és alkoholfogyasztás hátterében álló legfontosabb protektív és 

rizikótényezők azonosítása. 

A prevenciós tevékenység az iskola pszichológusok, kerületi védőnők mindennapi 

tevékenységének alapelemeként jelenik meg. A 2000-es évek elejéhez képest, azonban jóval 

kisebb támogatást kap e terület, sokkal kevesebb a prevenciós program és lehetőség. E mögött 

több tényező is állhat. Az elmúlt évek tapasztalatait vizsgáló szakemberek felismerése, hogy a 

klasszikus ismeret átadásorr alapuló prevenció hatékonysága és létjogosultsága 

megkérdőjelezhető. Sokkal inkább készségfejlesztő, mentálhigiéniás szemléletű prevenciós 

foglalkozások tartása lenne praktikus. A Martonné Tamás Márta, mint prevenciós 

munkacsoport vezető és Nevelési Tanácsadó vezető, kerületi szakemberek bevonásával ez 

évben kíván egy prevenciós protokollt felállítani, amely egyik funkciója lehetne, hogy 

szavatolja a prevenciós prograrnak szakmai minőségét. 

A pedagógusok és szülők elérése, informálása, aktivitás fokozása saJnos a mai napig 

megoldatlan. Idő, kapacitás, forrás és hely hiányában. 

Továbbra is hiányoznak a kerületi fiatalok számára elérhető ifjúsági klubok, közösségi terek, 

produktív életstílust segítő, szabadidő eltöltési lehetőségek. A CIKK Egyesület Radar nevű 

Ifjúsági irodáján túl, további szélesebb körben elérhető lehetőségekre lenne szükség. 
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3. Ellátás, rehabilitáció 

Az addiktológiai ellátás területén dolgozó szakemberek, szervezetek folyamatos célja 

szolgáltatásaik fejlesztése, bövítése, az igények szerinti átalakítása. A szakemberek jó ideje 

felismerték, hogy megoldatlan a serdülők, karnaszak átfogó addiktológiai ellátása. Ennek a 

hiánynak az enyhítését célozta meg a Sokproblémás Családokért Alapítvány, Serdülő 

Alacsonyküszöbű (SAK) ellátása, amely 2009 tavaszán indult. 

A kerületi KEF egyik fontos szerepe, az ellátás területén dolgozó szakemberek szakmai 

kapcsolattartásának elősegítése, ezáltal az ellátórendszeren belüli információáramlás 

támogatása. 

4. Kínálatcsökkentés 

A kínálatcsökkentés elsősorban, szigorú értelemben rendvédelmi feladatokat jelent, így 

leginkább a rend védelmével, fenntartásával foglalkozó szervek tartoznak ehhez a területhez. 

Feladatai azonban ennél tágabban értelmezettek a KEF működési keretein belül. 

A kínálat csökkentő csoport vezetője, Kovácsné Koós Judit, a Rendőrség munkatársaként 

vállalt aktív feladatot a KEF éves munkájában. 

Munkacsoporthoz tartozó ez évi feladatok: 

- Drogtérkép felvázolása, eidobált fecskendők adatgyűjtéssel egybekötött begyűjtése. Az 

adatgyűjtés szempontjából érintett szervezetek felkeresése, közös munkára történő felkérése, 

technikai feltételek biztosítása, adatrögzítés módja, együttműködési megállapodás aláírása. 

Az együttműködésben részt vevő szervezetek: ÁNTSZ, SAK, Kőkert Kft., Wolf Polgárőrség, 

Kőbányai Gyermekjóléti Szolgálat, Közterület Felügyelet, X. ker. Rendőrkapitányság, 

Baptista Szeretetszolgálat. 

A fenti szervezetek közül az ÁNTSZ vállalta, hogy fertőzés veszéllyel, illetve veszélyes 

hulladékkezeléssei kapcsolatos tájékoztatást tart az adat és fecskendőgyűjtésbe bevont Kőkert 

dolgozóknak. A dolgozók a Baptista Szeretetszolgálat által biztosított veszélyes 

hulladékgyűjtő dobozokba szedik a használt fecskendőket, majd gondoskodnak azok 

megsemmisítésérőL A többi szervezet információgyűjtéssel segíti a kerületi Drogtérkép 

felvázolását. Amelynek a célja, hogy látható legyen mely közterületek, kerületi részek, azok, 

ahol a legnagyobb arányban használnak kábítószert (az eidobált eszközök és utcán szalgálatot 

teljesítő szervek feljegyzése alapján). A térkép felvázolásávallehetőség kínálkozna arra, hogy 
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a kerületi utcai szolgáltatást ellátó szervezetek célirányosabb és talán hatékonyabb munkát 

végezhessenek. 

Dr. Fórizs Éva, Bereczki Sándorné és az Emberbarát Alapítvány felépülő 

szenvedélybetegeinek részvételével, továbbá Báderné Kiss Julianna (Baptista 

Szeretetszolgálat) és a KEF koordinátor aktív közreműködésével szerveztünk egy 

szemléletformáló képzést a kerületi Rendőrkapitánysáron. A "képzés" -en Polgárőrök, 

Körterület Felügyelet munkatársai és a Rendőrség érintett tagjai vettek részt. Tanulságos 

találkozás volt ez a rendőrség, szakemberek és leállt anyagosok részvételével. 

- A rendőrség által szervezet (esős idő miatt nem túllátogatottra sikerült) rendvédelmi napon 

is több KEF-es tagszervezet képviseltette magát. 

- Kidolgozás alatt áll egy Magyarországon eddig még ismeretlen szolgáltatás, az Arrest 

Referral, amit leginkább rendőrségen végzett szociális munkaként lehetne leírni. Magyar 

fordításban letartóztatottak továbbirányítási rendszerét jelenti. Néhány kerületi szakember 

elkezdte a program szakmai háttéranyagának előkészítését, külföldi minta alapján. Skóciában 

és Angliában kb. l O éve működnek ilyen programok, amelyek egyrészről csökkentik a 

bűnismétlések számát, más részről segítik a szenvedélybetegek korai kezelésbe kerülését 

Ebben a munkában a Fővárosi KEF Kínálatcsökkentő Munkacsoportja, ill. a Nemzeti 

Drogmegelőzési Intézet is érdekelt, hisz ezen szolgáltatással 6-8 évvel ezelőtt ők találkoztak 

először, külföldi szakmai tanulmányút során. A munkához sikerült megnyeri Miletics Marceit 

a Baptista Szeretetszolgálattól és dr. Németh Zsoltot a Rendőrtiszti Főiskola tanárát, FKEF 

munkacsoport vezetőjét és érdeklődik az NDI eddigi Igazgató helyettese Topolánszky Ákos 

lS. 

Összegzés: 

Továbbra is feladatunk a kerületi lakosok, intézmények és döntéshozók drogproblémával 

kapcsolatos fogékonyságának növelése, előítéletes gondolkodás átformálása, ismeret átadás, 

információ közvetítés, a különböző színterek közötti kommunikáció elősegítése, a 

szakemberek találkozásának, együttműködésének támogatása. Összefogással, szeretné a KEF 

támogatni azt, hogy a felnövő ifjúság képes legyen egy prosperáló életvitel kialakítására, 
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magatartás népszerűsítésére. Szükség esetén, a segítségre szorulók számára rendelkezésre 

álljon, az igényeknek megfelelő ellátórendszer és megfelelő szolgáltatások. 

A KEF legfőbb szerepe a kerületi szervezetek együttműködésének szerosabbra fűzése, közös 

prograrnek szervezése, életszerű együttműködések támogatása. 
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Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2010. évi beszámolója l. és 2. 
számú melléklete 

l. sz. melléklet 

Jegyzőkönyv kivonatok- 2010-es év KEF ülései 

2010. március 24 

Az ülésen korábbi ötletek, elképzelések, kerültek megbeszélésre, rögzítésre: 

a KEF hatékony működésének elősegítése érdekében, lehetőség szerint havi 

rendszerességgel kerülnek megszervezésre a KEF ülések 

levelező lista létrehozása l kokef@googlegroups.com 

Drogtérkép készítést segítő, adat összegző Google-s exel táblázat 

KEF honlap készítés, (Báder Olivér, Baptista Szeretetszolgálat) adatgyűjtés 

előkészítés 

A tagszervezetek kölcsönös megismerését célzandó "vándorgyűlés" szerűen változó 

helyszíneken tartjuk meg a KEF ülésünket Az ülések rendes helyszíne Alapvetően a 

Kőbányai Gyermekjóléti Központban van, Mádi utca 86. 

Dohányzásról leszoktató prograrnak 

Kínálat Csökkentő munkacsoport éves terve: Kerületi Drogtérkép készítés, amelynek 

célja köztéri adtagyűjtésen keresztül egy helyzetkép felvázolása szerhasználat kerületi 

megoszlását tekintve. Cél, célzottabb és hatékonyabb beavatkozás. Ehhez a 

programhoz kapcsolódva csatlakozott a KEF munkájához a kerületi Közterület 

Felügyelet és a Wolf Polgárőrség. 

Szemléletformáló képzés tartása (ötlet) Wolf, Közterület Felügyelet és a Rendőrség 

dolgozói számára. 

2010. április 14. 

A Fórum munkájába kapcsolódik be Pisák Petronella, a kerületi Családsegítő Központ 

képviseletében. 

Kiosztásra kerületek a Drog térkép készítéshez szükséges adatlapok 

- Lehetőség van, a Baptisták értesítésére eidobált fecskendők összeszedése céljából 



Bűnmegelőzési kiállítást szervez a rendőrség a kerületben, sikeres pályázás esetén, 

hozzá kapcsolnánk egy "Drogprevenciós" kiállítást "Módszervásárt". 

- dr. Fórizs Éva- Sokproblémás Családokért Alapítvány megnyerte a Serdülő 

Alacsonyküszöbre beadott pályázatát, továbbiakban SAK néven, ellátást biztosít 

serdülőkorú addiktológiai problémákkal rendelkezők számára. Oka, nincs megfelelő 

ellátórendszer kiépítve serdülő korosztály számára. Bár a kerület szerenesés e 

tekintetben. Az Emberbarát Alapítvány is fogad korlátozott számban serdülőket. 

Tervek: 

4 pályázat beadása KAB-KEF/KA/KT/PP/KZ 

Prevenciós filmkészítés kerületi szakemberekről, munkáról, szervezetekről, 

módszerekről 

Közös kiadványszerkesztés- KEF tagok, szolgáltatások stb. 

"Prevent Art" jellegű Módszervásár 

Komplex helyzetfelmérő kutatás- tudás, attitűd, helyzet felmérés- szakemberek, 

intézményvezetők körében 

2010. május 12. 

Megkezdte működését a Sokproblémás Családokért Alapítvány Serdülő Alacsonyküszöbű 

szolgáltatása. 

Beadandó pályázati témák véglegesítése. 

2010. június 17. Helyszín- Emberbarát Alapítvány 

Együttműködés lehetőségei a kerületi egyházakkaL 

Drogtérkép: KőKert bevonásának ötlete. 

Csatlakozott az Életrevaló Egyesület (Drogprevenciós szervezet) 

Lezajlott a Rendőrök, Közteresek és Polgárőrök számára tartott szemléletformáló képzés 

TÁMOP 5.2.5 B 

2010. június 30. Helyszín Kőbányai Gyermekjóléti Központ 

TÁMOP 5.2.5. B komponensű pályázat lehetőségeivel kapcsolatos megbeszélés és 

ötletbörze 

2010. július 26. Helyszín: Baptista Szeretetszolgálat- Utcafront, Bánya utca 



A kerületi "Drogtérkép elkészítéséhez szükséges együttműködés részleteinek tisztázása és 

együttműködési megállapodás megkötése. 

2010. 10. 13. Helyszín: OORI Liget utcai Gondozó 

Megalakult a Fővárosi KEF (FKEF) valamennyi (3) munkacsoportjában képvisel 

Kőbányát egy vagy több szakember. 

Kiemeit terv: Arrest Referral- új szolgáltatás bevezetésének lehetőségei, előkészítése-

elkötelezett szakemberek a kerületben, támogatás az FKEF-ben. 

Drogtérképes adatgyűjtés folyamatban, együttműködés aláírása. 

Beadott 3 pályázatból 2 nyert. Ez összesen l OOO OOO Ft bevételt jelent. 

2010. 10. 25-26. Két napos szervezetfejlesztő tréning és szakmai tanulmányút, a Szolnoki 

KEF felkeresésével (helyszín: Cegléd- Szolnok-Cegléd) 

2010. 11.24. Éves utolsó KEF ülés- Helyszín Budapest Kőbányai Önkormányzat 

Nevelési Tanácsadó 

Lezajlott az októberi szervezetfejlesztés, ezzel a KAB-KEF-10-KA-0038 azonosító számú 

pályázat 90%-ban megvalósult 

A Vöröskereszt kerületi szervezetének csatlakozása, Benda Katalin (új intézményvezető) 

és Garajszki Istvánné. 

Radványi Gábor mostantól Alpolgármesterként vesz részt a KEF üléseken. 

Martonné Tamás Márta vezetésével kerületi prevenciós munkacsoportot felélesztése, 

protokoll kidolgozása. 

Elkészültek az első KEF logó tervek és a KEF honlap alapjai. 

Megbeszélés alatt a kerületi szipus rendelet előkészítése. 

Kapcsolat felvétel Cigány Kisebbségi önkormányzattal 

2010. ll. 29 és 12. 02 KAB-KEF-10-KT 2 Fókuszcsoportos "interjú" 12-13 meghívott 

résztvevő. 

A Komplex helyzetfelmérő kutatás első része, kerületi szakemberek részvételével 

szervezett Fókuszcsoportos megbeszélés. A kutatás további részének alapját képezi az 

elhangzottak segítéségével összeállított kérdőív, amelynek (kb. 160-200 db) felvételére 

2011 első negyedévében kerül sor. Záró tanulmány, kutatási anyag április-május 

környékén várható. 



2. sz. melléklet 

K"b' . KEF 2010 ' . o anyai . ev1 mun k a terve 
Hónap Feladat 
Január Uj KEF koordinátor felvétele, munkába 

állása 

Február KEF kord. Kapcsolat felvétel tag okkal, 
további együttműködő fel ekkel, SZMSZ 
aktualizálása 

Március Eves munka megkezdése, Kínálat-csökkentő 
csoport: kerületi drogtérkép létrehozás 
előkészítése, együtt-működők bevonása 
(Wolf csoport, Közteresek) 

Aprilis Drogtérképhez adatgyűjtés beindítása, 
pályázatírás előkészítése, új tagok felvétele 

Május Pályázatok megírása, beadása 

Június Kapcsolatfelvétel egyházak képviselőivel és 
civil szervezetekkel 

Július Kínálatcsökkentő csoport: További 
szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, 
Oltalom, Máltai,Vöröskereszt 

Augusztus 

Szeptember Kerületi prevenciós program ok 
összegyűjtése, Egészségügyi szolgálathoz 
tartozó szakemberek összehívása, képzés 

Október BV kapcsolatfelvétel 

November 

Kutatás - Fókusz Csoportok levezetése 

December E ves beszámoló elkészítése, drogtérkép 
felvázolása- folyamat értékelése 


