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rendezvények teljes beszámolóját. 

A döntéshozatalnak költségvonzata nincs. 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága 
meghozza az előteljesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 
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I. Jogi háttér 

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. Az Uniós szakmai iránymutatást figyelembe véve 
készült el Magyarországon is a Nemzeti Drogstratégia. Az első stratégia 2000-2009-es 
időszakra vonatkozóan tartalmazott irányelveket. 2009 decemberében az Országgyűlés 

elfogadta az új 20 l 0-20 18-ra szóló, széles körű szakmai konszenzuson nyugvó új stratégiát. 
Ez a stratégia azonban nem tölthette be a hivatását, a politikai hatalomváltást követően, új 
drogstratégia megírására került sor. A legutóbbi Nemzeti Drogstratégia 2011-2020 
időszakra vonatkozóan fogalmaz meg alapkoncepciót. Ezen stratégia jelenleg még nem került 
elfogadásra. 
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 fontos szerepe 
van az NCSSZI - Nemzeti Drogmegelőzési Irodának Regionális tanácsadókan keresztül 
segítik a KEF-ek munkáját. 
Önkormányzat Képviselő Testülete 1573/2009. (IX.24.). sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. 
határozatában, egyhangúlag elfogadta a beterjesztett Kerületi Drogstratégiát 
201 O januárjától, egy félállású KEF koordinátor látja el, többek között a Fórum 
szervezeteinek összefogását, koordinálja a feladatok megvalósítását, valamint segíti a felek 
együttműködését és az információáramlást. 

II. Személyi, tárgyi, anyagi feltételek 

l. Humánerőforrás 
A KEF tagság és a fórumon belüli munkavégzés önkéntesen, illetve felkérés alapján valósul 
meg, továbbra is 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 egy részének munkáját szakmai elkötelezettség és meghatározóan fontos egyéni 
motiváció jellemzi. Azok esetében, akik az intézmények által delegáltak, ám személyes 
elkötelezettség nem áll a háttérben, fontos eszköz lehetne (konkrét feladatvállalások esetén) 
az anyagi motiváció, erre azonban továbbra sincs költségvetési lehetőség. Mindannyian a 
megszokott napi feladatok mellett vesznek részt a KEF munkájában, további plusz feladatokat 
vállalva ezáltal. 
A KEF működés egyre nagyobb aktivitásának köszönhetően a 20 ll-es évben is többen 
csatlakoztak a közös kerületi munkához. 
Országos KEF -es konferenciákon többször elhangzott, hogy ennek a szerveződési formának 
az egyik gyenge pontja az önkéntesség és az egyéni motiváció, továbbá általános anyagi 
juttatás hiánya. Saját tapasztalatunk, hogy egyéni érdeklődés és motiváció hiányában az 
aktivitási szint gyorsan csökken. 

2. Személyi változások: 
20 ll nyarán a KEF vezetőségében fontos változás következett be. A társelnök, Ambrus 
Zsuzsanna távozott az általa vezetett intézmény éléről, így a KEF -es pozícióját (tagság 
szavazását követően) az új intézményvezető, Büki Péter vette át. A vezetőségben más 
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változás nem következett be, a program koordinációját továbbra is Nyíri Noémi végzi. Az 
ülésen résztvevőkről elmondható, hogy vannak stabilan jelenlevők és vannak új abb és újabb 
szakemberek vagy szervezetek, akik egy vagy több alkalommal megjelennek, aktivitásuk 
azonban változó. 
Ez évtől aktív jelenlétével vett részt a közös munkában, a teljesség igénye nélkül: Némethné 
Lehoczki Klára a Gyámhivatal részéről, valamint további két fővel kapcsolódott be a Baptista 
Szeretetszolgálat (Somogyi Eszter és Vígh Attila). Az ősz folyamán új kerületi 
szolgáltatóként jelentkezett be a Kezdet és V ég Romákat Segítő Közhasznú Egyesület, illetve 
megjelentek az Alfa Polgárőrség képviseletében is. Fontos kapcsolati szálnak tekintjük a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és legfőképp annak Elnökével, Fehér Istvánnal való 
együttműködést. 

2011-ben több alkalommal is sok segítséget nyújtottak a kerületi védőnők dr. Haintz Andre 
Tiszti-főorvos és Garajszki Ildikó vezetővédőnő segítségéveL Korábbi együttműködő felek új 
kollégájaként jelent meg, az Önkormányzat Közbiztonsági Tanácsadója- Tóth Béla valamint a 
Kőkert Kft részéről Ács Péter. Kiemelnénk még az Életrevaló Egyesület elnökét, Preszl Évát 
és a Komplex Iskola gyógypedagógusát, Székely Veronikát, akik szintén sokban segítették az 
éves munkát. 

3. KEF vezetősége: 
KEF Elnök - Bereczki Sándorné - Emberbarát Alapítvány 
KEF Társelnök- Ambrus Zsuzsanna/ Büki Péter- Bárka Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ 
Tiszteltbeli Elnök- amindenkori Polgármester vagy az általa delegáltAlpolgármeste 
Kínálatcsökkentő munkacsoport- Kovácsné Koós Judit- Rendőrkapitányság 
Prevenciós munkacsoport- Tamás Márta - Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Központ 
Kezelés, ellátás munkacsoport- Dr. Fórizs Éva OORI 
KEF koordinátor- Nyíri Noémi, a Bárka alkalmazottja 

III. Munkakörülmények 

A koordinációs feladatok ellátásának helye, a koordinátort is foglalkoztató Bárka Kőbányai 
Gyermekjóléti Központ székhelye, ll 04 Budapest Mádi utca 86. Az ülések egy része, a tagok 
megállapodása szerint, változó helyszínen került megrendezésre, egymás intézményének 
megismerése céljából. Az intézmény jelenleg is számítógép hiánnyal küzd, így két év után 
sem sikerült megoldani, hogy számítógép álljon rendelkezésre a koordinációs feladatok 
ellátásához. 

IV. Elvégzett feladatok 

l. KEF ülések-megbeszélések 
Az év során 4 rendes, nyilvános, meghívásos alapon szervezett KEF ülést, továbbá 3 
vezetőségi megbeszélést tartottunk. A vezetőségi megbeszéléseket az esetek többségében a 
KEF üléseket megelőzően hívtuk össze, KEF munkáját, szervezeti vagy feladatbeli 
aktualitások megvitatása céljából. A működési elképzelésünk az, hogy stratégiai kérdésekben, 
hatékonyabb döntéshozatal céljából, első körben a vezetőség egyeztet. 
További szűkebb körű megbeszélésekre is sorkerült a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és 
a Kőkert Kft-vel. 
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2. Pályázatírás 
Három pályázatot írtunk meg és nyújtottunk be az ősz folyamán, ebből kettőt megnyertünk. 
2 31 O OOOFt-ot pályáztunk,amiből l 350 OOOFt-ot ítélt meg a pályáztató. 

KAB-KEF -ll-A "Kerületi 
erősítése." A pályázat 
szervezetfej lesztés, kutatási 
szervezése. 

szakemberképzés, együttműködés és információáramlás 
szerint megvalósítandó programok: honlap fejlesztés, 
anyag nyomdai kivitelezése és egy kerületi konferencia 

KAB-KEF-11-B "Kábítószer prevenciós programok, általános és célzott komplex prevenciós 
prograrnak kerületi megvalósítása." A pályázat szerint megvalósítandó programok: Flash 
Mob- figyelemfelkeltő kampány, szemléletformáló képzés a kerületi rendőrkapitányságon, 
Arrest Referral - szakmai anyag fordítás, Emberbarát Alapítvány - prevenciós program, 
BÁRKA+ Életrevaló Egyesület- Készség és Kompetenciafejlesztő csoport kamaszoknak és 
szülőknek. 

KAB-KEF-11-C "Szenvedélybetegek felépülési folyamatát segítő intézményi 
kezdeményezések támogatása." Támogatásban nem részesített program. 

3. CKÖ-KEF Drogprevenciós rendezvénysorozat 
Bár 2010-ben is már felvettük a kapcsolatot a kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, 
azonban az őszi választásokat követően az elnökség összetétele megváltozott, így újabb 
kapcsolatfelvétel vált szükségessé, 2011-ben. Fehér Istvánnal, a CKÖ elnökével több 
alkalommal is leültünk beszélni arról, hogyan tudnának a KEF -es szervezetek és a CKÖ 
együttműködni. Ezeknek a megbeszéléseknek lett az eredménye egy 4 alkalmas 
drogprevenciós programsorozat. A programsorozat megvalósításában anyagi támogatást 
kaptunk a Kőbányai Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságától, valamint a 
NCSSZI-NDI-től. A rendezvényről külön beszámoló készült, ami az éves beszámoló 
mellékletében olvasható. 

4. Drogtérképes adatgyűjtés 
2010 májusában kezdődött és 2011 decemberéig folyt egy adat- és fecskendőgyűjtésre 

alapozott projekt, amely egy "szerhasználati térképet" kívánt felállítani. A munkában 8 
szervezet vállalta, hogy saját területén, saját eszközei és lehetőségei figyelembevételével részt 
vesz a közös munkában. A gyűjtő munkát anyagi források nélkül folytattuk A másfél éves 
munka tapasztalatairól és folyamatáról egy külön beszámoló készül, első prezentálás 
időpontja, 2012. március 21. (KEF konferencia), az anyag a későbbiek során szabadon 
elérhető lesz. 

5. Szakmai továbbképzés, konferenciák 
A szakmán belüli változások és aktualitások megkívánják, hogy országos, regionális vagy 
éppen kerületi konferenciákon vegyünk rész. Több KEF -es szervezet is aktív résztvevője és 
látogatója volt ezeknek a rendezvényeknek Az addiktológia ellátórendszerben és a 
drogpiacon bekövetkező változások szintén indokolják ezeken a konferenciákon való 
részvételt. A KEF szempontjából (a pályázati elbírálás és szakmai kapcsolatépítés miatt) 
kiemelt jelentősége van az Országos KEF konferenciák látogatásának. A szakmai 
tanácskozások egy jelentős része az NCSSZI-NDI szervezésében került megrendezésre. 
Szakmai minták és példaértékű kezdeményezések megismeréséhez azonban fontosnak ítéltük 
a kisebb szervezetek által szervezett alkalmakat is, mint például Prevent Art Drogprevenciós 
Módszervásár, Drog Stop Egyesület Telefonos és E-tanácsadás, Thalassa Ház "Hogyan van 
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jól?". Több szakmai előkészítő és egyeztető csoportban való részvételre is lehetősége volt, az 
adott területen érintett szakembereknek 

V. Tervek: 
A 2011-es évben megkezdett munkák folytatása várható, a tavalyi évben megnyert két 
pályázat megvalósítása nagyrészt erre az évre tevődött át. A pályázati programok 
megvalósítása jelentős többlet feladatokat ró valamennyi aktív KEF tagra. 

2012-ben készülünk az első szélesebb közönséget megcélzó KEF konferencia 
megszervezésére. 

Ezen túl több kisebb program is megvalósításra kerül: 
• 5 alkalmas filmkészítő klub kamaszoknak, 
• 4 alkalmas szemléletformáló képzés a kerület rendfenntartás területén dolgozóknak, 
• 3 alkalmas szülői kompetenciafejlesztés és 3 alkalmas játszóház (a csoport iránt 

érdeklődőszülők gyerekeinek) 
• l alkalommal tájékoztató nyíltnap szülőknek és hozzátartozóknak, 
• l napos szervezetfej lesztés, 
• 2 alkalommal flash mob - utcai villámcsődület - figyelemfelkeltő kampány, 

kiadványkészítés, 
• szakmai anyag fordítás Arrest Referral témájával kapcsolatosan, 
• honlap további fejlesztése, 
• 2-3 havi gyakorisággal KEF ülések szervezése. 
• Idén is szeretnénk a CKÖ-vel, a tavalyi évben megkezdett együttműködésünket tovább 

folytatni. 
• A KEF munkájának ismertebbé tétele, az eredmények, közös munkák szélesebb körű 

megismertetése. 
• Aktívabb, szorosabb együttműködés a kerületi Önkormányzattal. 

VI. Összegzés: 
A 20 ll-es év, a 20 l O-es év aktív folytatásának tekinthető kb. 31 alkalommal került sor 
valamilyen KEF-es ügyekkel kapcsolatos kisebb nagyobb megbeszélésre. 3 alkalommal 
tartottunk vezetőségi megbeszélést, 4 alkalommal rendes, nyilvános - széleskörű KEF ülést. 
A fennmaradó alkalmak programok megvalósításához kapcsolód egyeztetések, egyéb szakmai 
megbeszélések. Ugyanazon személyek többszöri megjelenését is beleszámítva megközelítőleg 
31 O ko n taktus történt az év folyamán. A Cigány Önkormányzattal közös rendezvény 
sorozattal kb. 212 (szintén halmozati adat) fő elérésére került sor. 

VII. Pénzügyi beszámoló 
Az önkormányzat által KEF működtetésére biztosított összeg az alábbi felbontásban került 
felhasználásra. A felsorolt költség tételek KEF ülések és KEF -es rendezvények valamint 
az adminisztratív háttér biztosításának tételes költségei. 

2011. év KEF költség elszámolás 
20 ll. évre 170 OOO Ft éves és 50 OOO Ft bizottsági különtámogatást kaptunk. Az összeg 
a Bárka Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe került. A fenti összegből 
14552 Ft kiadás a Gyermelqóléti Központ működtetési költségei között került elköltésre, 
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ez az oka annak, hogy az alábbiakban szereplő tételes elszámolás végén nem jelenik meg 
az egész összeg. 

Kiadás típusa Számla kibocsátó Dátum Bruttó 
összeg 

Elelmiszer LIDL 2011.01.26. 360 Ft 
Elelmiszer Sütőipari ... 2011.01.26. 1436 Ft 
Elelmiszer Domonkos Péter Elelmiszer 2011.01.26. 160Ft 

Nagy ker. 
Elelmiszer Domonkos Péter Elelmiszer 2011.01.26. 340 Ft 

Nagyker. 
Regisztrációs díj ESZA Kht. 2011.02.11. 3000 Ft 
Posta Magyar Posta Zrt. 2011.02.11. 330 Ft 
Elelmiszer LIDL 2011.02.16. 1125 Ft 
Elelmiszer Domonkos Péter Elelmiszer 2011.02.16. 480 Ft 

Nagyker. 
Elelmiszer PRIN CE SS 2011.02.16. 1947 Ft 
Posta Magyar Posta Zrt. 2011.03.24. 3390 Ft 
Elelmiszer PRIN C ESS 2011.04.18. 1535 Ft 
Elelmiszer Domonkos Péter Elelmiszer 2011.04.18. 840 Ft 

Nagy ker. 
Konf. Részvételi díj Magyar Addiktológiai Társaság 2011.04.15. 1250 Ft 
Elelmiszer Domonkos Péter Elelmiszer 2011.05.11. 950 Ft 

Nagyker. 
Elelmiszer Domonkos Péter Elelmiszer 2011.05.18. 730 Ft 

Nagyker. 
Elelmiszer Domonkos Péter Elelmiszer 2011.05.30. 1580 Ft 

Nagy ker. 
Konf. Részvételi díj Segély Helyett Esély 2011.06.30. 3500 Ft 

Alapítvány 
Elelmiszer Domonkos Péter Elelmiszer 2011.08.03. 510 Ft 

Nagy ker. 
Irodaszer TESCO Global 2011.11.26. 17505 Ft 

Elelmiszer Domonkos Péter Elelmiszer 2011.11.28. 2812Ft 

Kiadás típusa Számla kibocsátó Dátum Bruttó 
összeg 

Elelmiszer TES CO 2011.11.26. 3500 Ft 

Elelmiszer FORNETTI 2011.11.15. 3090 Ft 

Elelmiszer LIDL 2011.11.16. 2277Ft 

Posta Magyar Posta Zrt. 2011.06.27. 10000 Ft 

Megbízási díj-előadás Emberbarát Alapítvány 2011.10.21. 15000Ft 

Eszköz- Lámpa Tesco Global 2011.12.04. 2490 Ft 

Posta Magyar Posta Zrt. 2011.10.13. 330 Ft 

Domain tárhely N et-T ech Consuiting Kft 2011.11.23. 2160 Ft 

Eddig ÖSSZESEN 82 627Ft 

CKÖ-KEF RENDEZVENYEK 
KIADÁSAI 

Elelmiszer Laroni Kft. 2011.06.20. lOOOFt 

Elelmiszer Laroni Kft. 2011.06.23. 6 900Ft 

Elelmiszer TESCO Global 2011.06.25. 2826Ft 
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Elelmiszer Spar Magyarország Ker. Kft. 2011.06.22. 3535 Ft 
Elelmiszer Emberbarát Alapítvány 2011.06.24. 1210 Ft 
Műanyag evőeszközök OFFICE DEPOT 2011.07.20. 2260 Ft 
Elelmiszer Li dl 2011.07.14. 5746Ft 
Elelmiszer TESCO Global 2011.07.28. 2965 Ft 
Elelmiszer Laroni Kft. 2011.07.28. 2835 Ft 
Elelmiszer Emberbarát Alapítvány 2011.07.29. 1450 Ft 
Elelmiszer Laroni Kft. 2011.09.22. 5730 Ft 
Elelmiszer 3+1 Kft. 2011.09.26. 719 Ft 
Megbízási díj-képzés Borbély Péter 2011. 15 OOOFt 
Elelmiszer TESCO Global 2011.09.21. 2895 Ft 
Elelmiszer Emberbarát Alapítvány 2011.09.23. 1450 Ft 
Elelmiszer Laroni Kft. 2011.10.20. 4070 Ft 
Elelmiszer Li dl 2011.10.17. 2577Ft 
Elelmiszer Li dl 2011.10.20. 558 Ft 
Elelmiszer Emberbarát Alapítvány 2011.10.21. 1450 Ft 
Megbízási díj- előadás Preszl Eva 2011.10.21. 15000 Ft 
CKÖ-KEF Összesen 80176Ft 
Kiadás típusa Számla kibocsátó Dátum Bruttó 

összee: 
Elelmiszer (pályázati Li dl 110Ft 
túlköltés) 
Irodaszer (pályázati túlköltés) Papírbolt 140Ft 
Honlap fejlesztés (pályázati Borbély Péter 2000 Ft 
túlköltés) 
Pályázati túlköltés 395 Ft 
KAB-KEF -l O-KA 
Telefon ktg-re elszámolva 40 OOOFt 

Éves teljes kiadás 205 448Ft 

KAB-KEF-10-KT-0015 Jelzésű pályázat- Kerületi attitűd felmérő kutatás 
Megnyert összeg 600 OOO Ft 

Költség típus Szole:áltató Bruttó összeg 
Kutatás teljes ktg. OS Hungary Tesztfejlesztő 590 OOO Ft 

Elelmiszer Li ld 5110 Ft 
Irodaszer Szabó István Ferenc 5140 Ft 
Összesen 600 250Ft 

KAB-KEF -l O-KA -003 8 Szervezetfej lesztés 
Megnyert összeg: 400 OOOFt 

Költség típus Szole:áltató Bruttó összee: 
Honlap készítés Koloszár László 52 OOOFt 
Elelmiszer Tesco 11070 Ft 
Tréner díj Pro Humine Szolgáltató Bt. 80 OOO Ft 
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Busz bérlés Csík József EV 
~~~------~~--

E1e1miszer V evőért Kft. 
~~~------~~~ 

Elelmiszer V evőért Kft. 
~~--------~--~ 
Etkezés ... Etterem Bt. 
~~--------~----
Etkezés Nádas és Társai Kft. 
~~~------~~~ 

Szállás Ceglédi Termálfürdő Kft. 
~----------~~2-

Összesen 

83 875 Ft 
535 Ft 
2395 Ft 
36 400 Ft 
13640 Ft 
100 480 Ft 
400 395 Ft 

Ezúton IS szeretnénk megköszönni az Önkormányzat eddigi támogatását, és 
reméljük, hogy a szűkös anyagi erőforrások mellett számíthatunk az elkövetkező 
években is a drogprobléma kezelésének, a KEF munkájának támogatására. 

1.sz. melléklet 
KEF ülések rövid tartalmi kivonatai 

Megbeszélések kivonatai, jegyzőkönyvek és jelenléti ívek a BÁRKA Kőbányai 
Gyermekjóléti Központ Mádi utca 86 sz. alatti telephelyén találhatóak meg. 

2011. január 26. 
KEF vezetőségi megbeszélés 
Résztvevő 6 fő 
Főbb témák: 

éves munkaterv előkészítése 
SZMSZ módosítás folytatása 
KEF működés strukturális újragondolása 
Kutatás- folyamat megbeszélés 

2011. február 16. 
KEF ülés 
Résztvevő: l 7 fő 
Főbb témák: 

Tájékoztató a" Komplex helyzetfelmérő kutatás" jelenlegi állásáról 
SZMSZ módosítás megszavazása 
Szipus rendelettel kapcsolatos szakmai állásfoglalás 
2010. év KEF beszámoló a tagok felé 
20 ll-es évi pályázati elképzelések 
Tagszervezetek aktuális hírei történései (pl.: Életrevaló Egyesület- Országos 
Kisfilmkészítő verseny, Drogtérképes adatgyűjtés- helyzetjelentés- Kőkert Kft. 

2011. április 18. 
KEF vezetőségi ülés 
Résztvevő: 6 fő 
Főbb témák: 

Kerületi attitűd felmérő kutatás- jelenlegi állása 
Drogtérképes adatgyűjtés, együttműködés, aktivitásértékelés 
Civil Rádiós interjú- beszélgetés a kerületi KEF munkájáról 
Pályázati témák további konkretizálása 
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KEF ülés tematikáj ának meghatározása 
Honlapra feltöltendő anyagok pontosítása 

2011. május ll. 
Megbeszélés Kőbányai CKŐ vezetőjével, Fehér Istvánnal 
Résztvevők: 3 fő 
Főbb téma: a kerületi KEF tagszervezetek és a kerületi CKÖ szarosabb együttműködésének 
tehetőségei 

2011. május 18. 
KEF ülés 
Résztvevők: 16 fő 
Főbb témák: 

Honlap fejlesztés eredményeinek bemutatása 
Kutatás lezárása, tapasztalatok ismertetése 
Drogtérképes adatgyűjtés - nehézségek 
KEF- CKÖ közös drogprevenciós programsorozatának, az alkalmaz szakmai 
tartalmának meghatározása (konkrét időpontok, 4 alkalom) 
Kerületi KEF konferencia programjának, célcsoportjának meghatározása 
Hírek, aktualitások 

2011. augusztus 3. 
KEF vezetőségi ülés 
Résztvevő: 5 fő 
Főbb témák: 

Kiírásra kerületek a KAB-KEF-es(A/B/C) pályázatok, melyik kategóriában és miben 
pályázzon a kerületi KEF és tagszervezetei. 

2011. szeptember 21. 
KEF ülés 
Résztvevők: 17 fő 
Főbb témák: 

KEF vezetőségi Tag megválasztás - Büki Péter- Társ elnök- Ambrus Zsuzsa 
távozása okán 
CKÖ-KEF eddigi közös programjainak értékelése- tapasztalatok 
KAB-KEF-es pályázatok beadás előtti véglegesítő áttekintése 
Egyéb hírek aktualitások: Életrevaló Egyesület, Baptista Szeretetszolgálat, 
TÁMASZ, Wolf Polgárőrség 

2011. november 16. 
KEF ülés 
Résztvevők: 21 fő 
Főbb témák: 

új, KEF munkája iránt érdeklődő tagszervezet bemutatkozása (Alfa Polgárőrség, 
Kezdet és Vég Romákat Segítő Egyesület) 
CKÖ-KEF programsorozatának értékelése, tapasztalatok 
kerületben jelenlévő roma lakosság megsegítésének lehetőségei, elvárások
lehetőségek- kompetenciák- ki mit tudna tenni 
új lehetőségek, perspektívák: telefonos segítségnyújtás és e - tanácsadás 
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Hírek aktualitások: pl.: III. Magyarországi Ártalomcsökkentő Konferencia 
2. sz. melléklet 
CKÖ-KEF Drogprevenciós rendezvényének teljes beszámolója 

CÖK-KEF drogprevenciós programsorozat l. alkalom 

2011. június 24-én péntek délután került megrendezésre az első KEF-CÖK közös 
drogprevenciós programsorozat. Ez alkalommal, az előadókkal együtt 77 fő vett részt a 
rendezvényen. A korosztályi összetétel teljesen vegyesnek mondható: a karon ülő 

csecsemőktől egészen az idős korosztályig. 
A rendezvénysorozat, szélesebb kitekintésben, a drogfogyasztás megelőzését és a már 
meglévő problémák kezelésnek témaköreit vette sorba. Az első alkalommal a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat és a Népegészségügyi Intézet védőnői valamint dr. Fórizs Éva 
pszichiáter tartottak előadást. 
Kiemeit szempont volt az előadások, beszélgetések témájának heghatározásánál a megelőző, 
preventív jelleg. A fiatalok részéről némi derűt kiváltó téma volt a védekezés, terhesség, 
gyermekvállalás. Szó esett a legális és illegális szerek káros hatásairól, magzati élettől az idős 
korig. 

Téma: a várandósság és az egészséges életmód összefüggései, a szenvedélybetegségek 
káros hatásai a magzatra és az anyára. 
Előadók: dr. Fórizs Éva pszichiáter TÁMASZ, Sokproblémás Családokért Alapítvány, 
Karbulák Jánosné területi védőnő, Nagyné Füleki Mária iskolai védőnő, Vidáné Válóczi 
Éva CSVSZ védőnő) 

Az előadások alatt a Sokproblémás Családokért Alapítvány munkatársai foglalták le 
kézműves foglalkozásokkal a kicsiket Ezt követően a Szerszínház tagjai próbálták a 
közönséget bevonni a rögtönzések színházába, amely szituációkat és a nézők által hozott 
témákat hivatott feldolgozni. 
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A nyári időjárás lehetővé tett, hogy kint szabadtéren folyjék a szenvedélybetegségekről szóló 
diskurzus, amellyel kapcsolatosan több jelenlévőnek is volt észrevétele, saját vagy közvetett 
tapasztalata. A jelenlévő szakemberekkel a közös, mondhatni plenáris ülés után lehetőség 
nyílt személyes konzultációra is. 

CÖK- KEF drogprevenciós programsorozat 2. alkalom 

A rendezvény július 29-én került megtartásra. A program szabadtéri megtartásának nem 
kedvezett az időjárás, így a Kisebbségek Házának pincéjében kialakított klubhelyiségben 
került megtartásra. A CÖK Elnökének javaslata alapján, ezt az előadást is összekötöttük 
egyszeri meleg étkezés lehetőségéveL A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai maguk 
főzték (közösen megvásárolt alapanyagokból) a gulyáslevest, amelyet az előadás végén 
tálaltak a résztvevőknek. 
A rendezvény aktuális célcsoportja a kamasz korosztály és az ő szüleik, családtagjaik lettek 
volna. Sajnálatos módon, nem teljesen érthető okból, a célcsoport alig-alig volt jelen, jóval 
idősebbek, vagy gyerekek voltak nagyobb arányban. Most kb. 20-25 főt sikerült csupán 
bevonzani. 
A programról plakátok készültek, amelyek a programban érintett szervezetek által 
kihelyezésre kerültek, a Gyermekjóléti Központ családgondozói saját maguk is toboroztak 
családokat, azonban szinte senki nem jelent meg közülük. A távolmaradásukra nem kaptunk 
magyarázato t. 

Az első előadás címe, Útkereső csoport kamaszoknak, amelyet Bíróné Balogh Vilma 
klinikai szakpszichológus és Kerényi Norman iskolapszichológus tartott, a Kőbányai 
Nevelési Tanácsadó és PSZK intézményvezető helyettese és munkatársa. A pszichológusok 
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által elkészített tematikát a résztvevők száma és összetétele rögtön átalakította, így leginkább 
egy kötetlen beszélgetés, nyílt tanácsadás lett, amely a függőségek témaköréhez kapcsolódott. 

A második előadást Kovácsné Koós Judit rendőr őrnagy tartotta a X. kerületi 
kapitányságróL Judit D.A.D.A program keretében is felhasznált filmeket hozott és ezek 
segítségével próbált beszélgetést kezdeményezni a jelenlévőkkeL A beszélgetések legaktívabb 
tagjai a felnőtt résztvevők voltak, akik saját családi élményeiken keresztül kapcsolódtak a 
témához. 
Bár viszonylag kis létszámban sikerült elérni a célcsoportot, mégis annyiban eredményesnek 
tekintjük a programot, hogy minden alkalommal akadtak olyan személyek, akik a hivatalos 
beszélgetésen túl tanácsért, segítségért megkeresték előadóinkat 

KEF- CÖK Drogprevenciós programsorozat 3. alkalom 

Szeptember 23-án került sor a 3. alkalom megszervezésére. 
Téma: Érték a Cigány Családokban, előadó- dr. Fórizs Éva pszichiáter, Designer 
Drogok- Baptista Szeretetszolgálat, Utcafront Szolgáltatásai, előadó- Szabó Balázs 
közösségi koordinátor. 
Az időjárás lehetővé tette, hogy a rendezvény szép őszi időben az udvaron kerüljön 
megrendezésre. A részvevők száma kb. 30 fő. Az étel, amit közösen megvásárolt 
alapanyagokból, szintén a CÖK vezetőség készített el, gyakorlatilag már akkorra elkészült 
mire odaértünk, így a jelenlévők idejekorán megkapták az ételt. A jelenlévők nagyrészt az 
étkezés befejezése után elmentek, az előadások gyakorlatilag megtarthatatlanná váltak, a 
jelenlévő előadók így gyakorlatilag csak egyéni konzultációt, beszélgetést tudtak tartani az ott 
maradókkaL Az egyéni konzultációknak is természetesen nagy haszna van, hiszen célzottabb 
segítség adható, azonban sajnálattal konstatáltuk, hogy a szélesebb közönség elérése nem 
tudott megvalósulni. A Designer Drogokkal foglalkozó előadás megtartására egy másik 
alkalommal azOORI Liget utcai rendelőjében került sor, október 12-én. 
A közös rendezés hátterében álló egyik célunk az volt, hogy olyan kulcsembereket találjunk, 
akik képesek arra, hogy a zárt roma közösségekbe bejuttassanak, ezáltal pedig segítő 

kapcsolatot tudjunk kialakítani. Az eddigi rendezvények az előzetes terveinktől eltérően 

alakultak, de ettől függetlenül apró lépéseket eredménynek tekinthetünk (pl.: személyes 
találkozások, telefonszám cserék, információ átadás kerületi szolgáltatásokról, illetve azok 
felkeresése ). 
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A rendezvényről, előzetesen, ez alkalommal is készültek szórólapok és kisebb plakátok, a 
Bárka munkatársai, az általuk ismert kliensek körében, ismét segítettek a program hírének 
terjesztésében. 

CÖK-KEF Drogprevenciós programsorozat 4. alkalom 

Október 21-én, pénteken délután került megrendezésre a kerületi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat és a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közös szervezésében életre 
hívott drogprevenciós program sorozat 4. záró alkalma. Az időjárás lehetővé tette, hogy kettős 
helyszínen tartsuk meg a programot, az előadások-beszélgetések lent a kisebbségek házának 
pincéjében zajlottak, míg a főzés és az étkezés és az ezt követő kötetlen beszélgetések 
leginkább kint a szabadban valósult meg. 
A résztvevők életkori összetétele nagyon vegyes képet mutatott, a pici gyerekektől a 
nagyszülőkig minden korosztály képviseltette magát. Jelenlévők száma 70 és 80 fő között 
mozgott. 

Téma és előadók: "Próbáld meg, segítünk! Játékfüggők vallomásai." Emberbarát Alapítvány 
titkára-vezetője Bereczki Sándorné, az intézmény egyik fő állású munkatársa és további 6 fiú, 
akikjelenleg is az intézet rehabilitációs programjában vesznek részt. 
Életrevaló Egyesület: "Filmek-Drogok-Fantáziák" Preszl Éva az Egyesület elnöke és 3 
segítője volt jelen. 

Az Életrevaló Egyesület fiataljai a kicsiket arcfestéssel foglalták le, illetve lehetőség volt 
kérdőívek kitöltésére, közös megbeszélésére, valamint olyan filmek is levetítésre kerültek, 
amelyeket "Drogprevenciós kisfilmes verseny-re" készítettek különböző korú és lakhelyű 
fiatalok. A pályázati anyagbólláthattunk néhány filmet. 
Az Emberbarát Alapítvány lakóinak saját beszámolói szinte azonnal aktivizálták és bevonták 
a közönséget. Az egyik kiemelt, sok család életében problémát okozó téma volt a 
játékfüggőség. A szerhasználat témája is megjelent. A jelenlévők többségének erős Istenhite 
és vallásossága markáns hangot kapott a megoldások és kiutak keresésében, a hallgatóság 
véleménynyilvánításában. 
Az előadások után több résztvevő is kért személyesen tanácsot vagy segítő információt. 

Résztvevő előadók összegzése, tapasztalatai: 

Bíróné Balog Vilma intézményvezető-helyettes, Nevelési Tanácsadó 
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"Két alkalommal voltam jelen a KEF -CÖK rendezvények közül, az egyiken vendégként, a 
másikon meghívott foglalkozásvezetőként az egyik iskolapszichológus kollégámmal. 
Résztvevőként átéltem pár rövid, informatív előadást-bemutatót, utána jó hangulatot, szabad 
levegőn, jó illatok közötti beszélgetést a témáról, és bármi másról. Volt lehetőségem 
ismerkedni a résztvevőkkel, beszélgetni idősekkel-fiatalokkal egyaránt. Tetszett, hogy az 
óvodás-kisiskolás korosztály közben kézműveskedhetett. 
A saját foglalkozásunkat színesítette a Rendőrség munkatársa, akivel az első perctől kezdve 
kiegészítettük egymás mondanivalóját. Az épületben, szobában tartott foglalkozásunkon 
kevesebben voltak, főleg a felső tagozat-középiskolás-fiatal felnőtt korosztály. Igyekeztünk a 
résztvevők foglalkoztatását, az előadásokat és a rendőrségi videofelvételek levetítésének 
azonos arányát megtartani. 
A foglalkozások utáni bográcsozás abban az esetben sikeresebb megtartó erőnek bizonyult, 
amikor a szabadban ülhettünk, és bárki felállhatott, segíthetett a főzésben - ez oldotta az 
esetleg "száraznak" talált előadáselemeket 
Sokszor volt az-az érzésem, hogy a résztvevők többsége adott témában élethűbben, több 
tapasztalati háttérrel tudta volna előrevinni a foglalkozást. A jövőben előzetes tapasztalati 
felmérésre is támaszkodhatnánk, beépíthetnénk a lakosok tapasztalatát is, még interaktívabbá 
és érdekesebbé téve a témák feldolgozását." 

Vidáné V álóczi Éva védőnő, CSVSZ 
"Jó volt látni, hogy együtt, szervezetten részt vesznek a cigányok olyan összejövetelen, ahol 
az egészségmegőrzés a téma. Más egészségnapokon nem jellemző a cigány lakosság 
megjelenése, pedig nagy szükségük lenne rá. 
Úgy érzékeltem, jó út lehet a prevenció számára ez a fajta megközelítés. Kisebb csoportok 
számára tartott foglalkozás esetén nem csak érintenénk a témákat, hanem hatékonyak is 
lehetnénk. 
Az általam képviselt téma - családtervezés, fogamzásgátlás, művi abortusz megelőzése- igen 
kényes, de annál nagyobb szüksége van ennek a népcsoportnak az ezzel kapcsolatos pontos 
információkra. Szívesen tartanék tájékoztatást kisebb létszámban szervezett csoportoknak 
e b ben a témában." 

Dr. Fórizs Éva pszichiáter, OORI 
"Az egész rendezvénysorozatról az a véleményem, hogy arra alkalmas volt, hogy a CKÖ jelen 
vezetőségét megismerjük és felvegyük velük a kapcsolatot a hétköznapokban. Alkalmanként 
néhány fiatal odajött hozzánk érdeklődni arról, hogy milyen kérdésekkel, problémákkallehet 
a Támaszhoz fordulni, néhányan felkerestek minket. Több régi kliensünk újra jár a 
Gondozó ba. 
A másik eredménye a KEF-CKÖ rendezvényeknek, hogy a KEF tagjai egymást jobban 
megismertük és jobb kapcsolat lehetővé teszi a szorosabb együttműködést pl. a Baptista 
Szeretet Szolgálattal, Rendőrséggel, Bárkával, Emberbarát Alapítvánnyal, közös klienseink 
vannak, és egységesebb szemlélethen tudunk együtt dolgozni. A védőnőkkel is jó 
munkakapcsolatunk alakult ki meghívtak a védőnői értekezletre és 3-4 olyan kismamát 
küldtek, akiknél pszichés probléma gyanúja merült fel. SAK-kal közösen gondozzuk őket. 
A kapcsolatfelvétel az alapja annak, hogy a jövőbenjobban együtt tudjunk dolgozni." 

Kovácsné Koós Judit rendőr őrnagy, BRFK X. ker. Kapitányság 
"A CÖK számára szervezett négy alkalmas prevenciós rendezvénysorozat második 
rendezvényén vettem részt előadóként 
Tapasztalatom szerint ez alkalommal a beígért- elvárthoz képest nagyon kevesen kb. 20-25 -
en voltak jelen a programon. A programban leginkább elvárt kamasz korosztályt 
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mindösszesen 6-8 fő képviselte. (Ebből is négyen, a téma hallatán rögtön távoztak, teljes 
csalódottságot mutatva, mint ha másra számítottak volna) 
Úgy tapasztaltam, hogy a részünkről célközönségként elvárt személyek nem voltak jelen a 
programon. Akikkel ott kapcsolatba kerültünk, mind olyan személyek voltak, akik meg tudták 
fogalmazni problémáikat, tudták honnan kérhetnek segítséget, ha életvezetési dolgokban 
elakadnak, és tájékozottak voltak az általunk felvezetett témában is. 
Ilyen értelemben nem tudtunk igazán újat, segítséget nyújtani a jelenlevőknek 
Számomra hiányoztak azok a veszélyeztetett vagy akár érintett személyek, családok, akik nem 
tudják hogyan, honnan lehet segítséget kérni, vagy akik nincsenek tisztában a tudatmódosító 
szerfogyasztás problémakörével." 
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