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Eloterjesztes a Nepjoleti Bizottsag reszere 

. szamu eloterjesztes 

a Kobanyai Kabitoszeriigyi Egyezteto Forum 2013. evi es 
a 2014. ev elso felevi tevekenysegerol szolo tajekoztatorol 

A Barka K6banyai Humanszolgaltat6 Kozpont minden evben beszamol a K6banyai 
Kabit6szeriigyi Egyeztet6 Forum (a tovabbiakban: KEF) tevekenyseger61 a Nepj6hSti 
Bizottsagnak. Feher Richard, a KEF koordinatora elkeszitette a 2013. evi es a 2014. ev els6 
felevi tevekenysegukr61 sz616 tajekoztat6t. 

A tajekoztat6t az el6terjesztes 1. melleklete tartalmazza. 

Javasolom a tajekoztat6 megtargyalasat. 

Budapest, 2014. junius 11. 

Weeber Tibor 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 



A Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
2013. és 2014. első féléves beszámolója 

Készítette: 

Fehér Richard 

Budapest, 2014. június 10. 

Fehér Richard 

KőKEF koordinátor 



Altalanos bevezetes- a KoKEF-rol altalaban 

A K6banyai Kabitoszeri.igyi Egyeztet6 Forum (Kokef) 2006 - os megalakulasa ota az 
onkormanyzati dentes alapjan mukodik. 

A Kabitoszeri.igyi Egyeztet6 Forumok (KEF) a 2001-ben elfogadott els6 Nemzeti 
Drogstrategia meghatarozasa alapjan azert jottek letre, hogy helyi szintes segitsek az 
onkormanyzati testi.iletek munkajat annak erdekeben, hogy helyi szinten megfelel6 
dontesek szi.ilethessenek a kabitoszeri.igyi kerdeseket illet6en. A eel elerese erdekeben a 
KEF-ek f6 torekvese, hogy tagjai koze meghivja az adott lokalitasban - prevencio, a 
kezeles-ellatas es a kinalatcsokkentes teri.ileten - tevekenyked6 szervezeteket a fenntarto 
szervezet jogi statuszatol fi.iggetleni.il (civil, onkormanyzati). 

A fentiek alapjan elmondhato, hogy a KEF, mintegy tanacsado testi.ilete a helyi 
onkormanyzatnak, igy a dontesek el6kesziteset illet6en jelent6s szereppel kellene birnia. A 
KEF, mint tudaskozpont kutatasokat kezdemenyez, strategiat dolgoz ki a helyi 
drogproblema megel6zes es kezelese targyaban. A KEF munkajat szakmai egyeztetesek 
soran vegzi es a cselekvesi tervben maghatarozott feladatokat szakmai szervezeteken, 
szakert6kon kereszti.il valositja meg. 

A KEF nem rendelkezik onallo jogi szemelyiseggel, igy a helyi onkormanyzatok 
mukodteteset a lokalis igenyek es lehet6segekhez merten valositjak meg. A mukodes egyik 
alapdokumentuma ebb6l kifolyolag a Szervezeti es Mukodes Szabalyzat (SZMSZ), melyben a 
pontos mukodes, az egyes tisztsegekkel jaro feladatok pontos meghatarozasa 
mindenkeppen elengedhetetlen. A testi.iletek a helyi szervezeti es szemelyi kapacitasoknak 
megfelel6en ki.ilonboz6keppen mukodnek. 

Altalanosan elfogadott a vezetesben meglev6 kett6sseg, mely egyreszr6l szakmai, 
masreszr6l tarsadalmi elnoki funkcioban mutatkozik meg. A szakmai elnok ebben a 
konstrukcioban a szakmai iranymutatasert felel, mig a tarsadalmi elnok a donteshozok 
el6tt kepviseli a szakmai javaslatokat. Ebb6l kifolyolag az elmult evek tapasztalata alapjan 
elmondhato, hogy az elnokok szemelye minel magasabban reprezentalt, annal inkabb van 
esely a szakmai javaslatok politikai, kOltsegvetesi tamogatasara. Uj Mukodesi 
szabalyzatunkat ennek jegyeben fogadtuk el. 

A szakmai munka feltetelei 2013/2014 

A K6banyai KEF tagsagaban es szervezeti mukodeseben jelent6s valtozasok tortentek. 
Elegend6 csak az altalanos es kozepiskolak fenntarto-valtozasira gondolni, de a keri.iletben 
mukod6 szervezetek atalakulasara es -egyes szervezetek - megszunesere gondolni. Ezek a 
folyamatok altalanossagban a 2013. ev vegere es az idei esztend6 elejere jutottak 
nyugvopontra. 

Ebben az id6szakban a koordinaciohoz szi.ikseges ,i.ilesen kivi.ili" egyeztetesek nagyon 
megritkultak a KEF-vezet6seg (elnok es tarselnok) elfoglaltsagok es egyeb terhek miatti 
elerhetetlensege okan. A koordinator szemelyeben a nyar folyaman valtozas allt be. 
Csengeryne Kenyeressy Rozsa statuszat csak 2013 6szet6l tudtuk betolteni. 2013. 
szeptember kozepet6l a koordinatori tisztet Feher Richard latja el. A prevencios csoport 
szervezeti egysegeben megmarado feladat el6segiti a munka folyamatossagat es 
folytonossagat. 



A KEF 2013. evre vallat programjai nagyreszt lezarultak es az uj palyazati kiiras (KAB-KEF-
13) esak okt6ber folyaman jelent meg, mely hozzajarult az egyeztetesi folyamat 
lendUletenek esillapodasahoz. 

A helyzetet felismerve a KEF elnoksege - azaz a ,tagszervezetek altal megvalasztott es 
meg hivatalban levo vezetoseg - a KEF teljes atszervezesere tett kiserletet, melynek elso 
lepese a Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat ujragondolasa. Az elsodlegesen megfogalmazott 
eel, a megfelelo osszhang megteremtese az elkepzelt szervezeti struktura, tagszervezetek 
bevonasa es egy megujult vezetoseg felallitasa. 

A fenti eel elerese erdekeben fogalmaz6dott meg a KAB-KEF-13. evi palyazat (Utemezes 2. 
szamu melleklet), melyben az elmult evek eredmenyes programeleminek fejlesztesevel 
egy aktiv parbeszed kialakitasa val6sulhat meg. A palyazati tartalom ennek erdekeben mar 
tartalmazta az uj Nemzeti Strategiaval osszhangban megujitand6 Kobanyai Drogstrategia 
elokesziteset szolgal6 helyzetfeltar6 tevekenyseget. 

KEF Ulesek es egyeztetesek 

Oleseink a feladattervezest, a programok lebonyolitasaval kapesolatos egyezteteseket, 
valamint a szervezeteinket erinto aktualitasok, problemak megvitatasat szolgaltak az 
elmult evben is. 

Rendes Uleseinket kiegeszitette rendkivUli, kibovitett egyeztetes, valamint addiktol6giai 
muhelyUnknek a kerUleti szakemberek fele megnyitott alkalmai. Muhelyeink alkalmasnak 
bizonyultak a szakmai verkeringes felpezsditesere, lehetoseget adtak a tapasztalatok es 
informaci6k eserejere, aktualis problemak es kihivasok kozos atgondolasara. A resztvevok 
regisztraci6s adatainak es szakmai munkajuk jellemzoinek osszefoglalasaval tovabb 
bovitettUk szakmai adatgyujtemenyUnket, melyet honlapunkon terkepesitett formaban 
teszUnk kozze. 

Az uj koordinator munkaba allasat koveten az eddigi dokumentumok attekinteset vegezte 
el. A kobanyai KEF munkajanak reszletesebb felterkepezese mellett a 2013. okt6bereben 
megjelent "KAB-KEF-13" palyazat anyaganak osszeallitasa es a palyazati anyagban szereplo 
szakmai tevekenysegekkel kapesolatos egyeztetesek lefolytatasat vegezte el. 

A KEF elnoksege a 2014. evtol folyamatosan Ulesezett, melynek elsodleges eelja az uj 
SZMSZ kidolgozasa es a palyazatban vallalt feladatok mellett a munkaesoporti tevekenyseg 
elinditasa, valamint a helyzetfeltaras folyamatanak elvegzese. 

A 2014. evben elindultak a munkaesoporti egyeztetesek, melyek egy ujfajta munkaformat 
szandekoznak meghonositani a K6KEF eleteben. 2014. majus 30-an benyujtottuk a KAB
KEF-14. evre sz6l6 palyazatat 500.000.- Ft keretosszeggel. A palyazati anyag a 2014. ev II. 
felevetol 2015. aprilisaig terjedo tervezesi idoszakot olel fel. (3. szamu melleklet) 

Belso es kUlso kapcsolatrendszer alakulasa I atalakulasa 

A KEF szervezetek belso kapesolatai a nehezsegekkel val6 kozos megkUzdes soran reszben 
terhelodtek, reszben erosodtek. 2013-ban sajnos spontan tavolodtak a palyazati programok 
megval6sitasaba be nem kapesolt szervezeteink, s igy a kovetkezo idoszak tervezese is 
nelkULUk kezdodott. 

KUlso kapesolati rendszerUnk az alkalmankenti tapasztalateserebe bevon6d6 szakmai 
partnerekkel bovUlt a muhelyUlesek eredmenyekeppen, dee kapesolatok tovabbepitesere, 



illetve a tagsag bovitesere - val6szinUleg az altalanos es a koordinatori tulterhelodes miatt 
- nem maradt energiank. A 2013. evben is erositett kapcsolatok - a fenntart6 
Onkormanyzat es a media fele - aktivak maradtak, partnerive valtak (Szab6ne Gerzson 
Sarolta nepj6leti bizottsagi elnok-asszony es Oszvald Gyorgy ujsagir6 Uleseink gyakori 
resztvevoje volt). 

Az eddigiekben kiemelkedoen fontos hatterintezmeny, a Nemzeti Drogmegelozesi lroda 
(NDI) es a KEF kozott j6forman megszunt. Az NDI az elmult evekben eves szinten ket 
orszagos konferenciat, egy drogellenes vilagnaphoz kapcsol6d6 szakmai rendezvenyt es 3-4 
kepzest szervezett, melyek j6forman megszuntek. Az NDI altal foglalkoztatott KEF
tanacsad6 sem tevekenykedik mar rendszerszeruen, akitol folyamatos informaci6kat 
kaphatnank a szakmapolitikai kerdesek alakulasa kapcsan. 

Remenyeink szerint kozossegi programokon val6 megjelenesunk es onall6an fenntartott 
honlapunk, (melynek tovabbfejlesztese most is folyt es meg inkabb szukseges) segitheti a 
KEF munkaja irant erdeklodo, egyuttmukodest kereso szakemberek kozeledeset 
szervezetUnkhoz. 

Megval6sult feladatok 2013/2014. 

A KEF- SZMSZ-enek megfeleloen - feladatait eves munkaterv alapjan vegzi (1. szamu 
melleklet). Ennek fontos, integrans reszet kepezik a palyazatokon keresztUl tamogatott 
programok- melyeket mukodesre es egyeb szakmai feladatellatasra (fokent prevenci6s 
munkara) foly6sitanak. 

1. ,A KAB-ME-12-7929 k6du palyazati tamogatasb61 megval6sitott programok: 

• Dramatikus prevenci6 a Janikovszky Altalanos lskolaban 
• Csaladi kommunikaci6s trening BARKA Gyermekj6leti Kozpont csaladi 

jatsz6hazaiban 
• Csaladi prevenci6s programok a Magyar Gyula Kerteszeti Szakkozepiskola 

Egeszsegnapjan 

A program soran kozvetlenUl elertek szama: 240 tanul6, 1 00 szUlo es 17 pedagog us 
A program soran kozvetve szama: 500-550 fo (diak es csaladtagok) 

2. ,A KAB-KEF-12-7928 k6du palyazati tamogatasb61 megval6sitott programok: 

• Kobanyai Addiktol6giai Muhely letrehozasa 
• J6 gyakorlataink szakanyag osszeallitasa 
• Honlap-fenntartas 
• Szervezetfejleszto trening 
• Szakmai informaci6s anyagok keszitese 

A program soran kozvetlenUl elertek szama: 300 fo 
A program soran kozvetve szama: 300 fo 

3. ,A KAB-KEF-13- 14037 k6du palyazati tamogatasb6l megvalositott programok: 

• Kobanyai Addiktol6giai Muhely mukodtetese 6 alkalommal 
• Helyzetfeltaras a Kobanyai Drogstrategia megujitasa celjab6l. 
• Szervezetfejleszto trening (nem nyert tamogatast) 



PenzUgyi osszefoglal6 

Onall6 penzeszkozokkel a 2013. ev folyaman nem rendelkeztunk. Palyazati forrasaink 
(500 ooo Ft. -es 460 000 Ft.-) felhasznalasar6l keszitett penzugyi beszamol6nkat a 
Tamogat6 szervezet (Nemzeti Csalad- es Szocialpolitikai lntezet) fele benyujtottuk. 

Honlapunk tarhelyenek es domain-nevenek fenntartasi dija (3500 Ft.-) a BARKA 
koltsegveteseb6l kerUlt atcsoportositasra es kifizetesre. Plusz koltsegkent merUlt fel 
palyazati programjainkhoz egy szemelyaut6 kikUldetesi koltsege (4 160 Ft.-), a palyazati 
beszamol6 postakoltsege (410 Ft.-) valamint a palyazati koltsegsorok 21 Ft.-os tulkoltese. 
Osszesen 8091 Ft.- keriilt KEF-ugyekben kifizetesre az intezmenyi koltsegvetes terhere. 

A KAB-KEF-13. evi palyazati forrasunkat meg nem utalta at a palyazatkezel6, mely 
440.000.- Ft. 

Tervek 

Az eddig osszegzett tapasztalatokb6l hasznosithat6 tanulsagok, egyben jov6re vonatkoz6 
tervkent megfogalmazhat6 igenyek es feladatok az alabbiak: 

• szukseges az adminisztrativ protokollok kimunkalasa a palyazati koltsegvetesek es 
elszamolasok kezelesehez, 

• fontos lenne az aktivitas lehet6segenek megteremtese tagsagunk tavolod6 tagjai 
fele is, mely az uj palyazati programok tervezesen keresztUL lehetseges, 

• kimondott, tovabbra is igenyelt feladat marad a honlap-fejlesztes - kozossegi 
oldalakon val6 megjelenessel is kiegeszitve, 

• uj kihivaskent jelentkezik a koordinaci6t biztosit6 intezmeny- BARKA
ujraszervezeset koveten a szorosabb kapcsolat apolasa, az egyes intezmenyi 
egysegek KEF munkajaba torten6 bevonasaval. 

• a tavalyi tervekb6l meg nem val6sitott elemek - a helyi szuksegletek felmerese es 
cselekvesi tervbe foglalasa (melyet iden a KEF orszagos koordinal6 szerve is 
nyomatekosan eloiranyzott), valamint a Kobanyai KEF egyuttmukodesi 
szerzodesenek megujitasa - is jovobeni feladat lehet. 

• Az oktatasi intezmenyekkel folyatott szorosabb parbeszed es egy a tanul6k koreben 
vegzett helyzetfeltaras. 

• Aktivabb parbeszed, tevekenysegunk lathat6va tetele a donteshoz6i testUlet es 
onkormanyzati szakbizottsagok elott. 

• Az uj nemzeti Drogstrategiaval osszehangolt Kobanyai Drogstrategia megalkotasa. 



1. szamu melleklet I A kobanyai KEF 2013. evi munkaterve 

H6nap Feladat 
Januar • KEF-Ules: palyazati Utemezes, fi nanszi rozasi kerdesek 

tisztazasa, aktualis temak megvitatasa, eves munkaterv 
kidolgozasa 

Februar • SARKA jatsz6hazi prevenci6s programok elinditasa 

• 4. addiktol6giai muhely 

• ,J6 gyakorlatok" kiadvany szakmai anyagainak elokeszitese 

• informaci6s anyag (KEF-sz6r6lap) osszeallitasa 
Marcius • SARKA jatsz6hazi prevenci6s program befejezese 

• 5. addiktol6giai muhely 

• KEF-Ules: palyazati programokkal kapcsolatos egyeztetesek 
(elmaradt) 

• informaci6s anyag es J6 gyakorlatok anyag szerkesztese 

• kozepiskolai prevenci6s nap elokeszitese 

• honlap-frissites 
April is • kozepiskolai prevenci6s nap megval6sitasa 

• szervezetfej lesztes elokeszitese 

• laptop beszerzese 
Majus • szervezetfejleszto trening megval6sitasa 

• KEF-Ules: kovetkezo ciklus palyazati programjair6l 
egyeztetes 

• palyazati beszamol6k elokeszitese 

• honlap-frissites 
Junius • SARKA csaladi napon val6 megjelenes 

• palyazati beszamol6k lezarasa 
Julius • uj palyazati programok kidolgozasa 

• ndi-szip honlap dokumentumainak frissitese 
Augusztus • palyazatok beadasa 

• kapcsolatfelvetel lehetseges partnerekkel a prevenci6s 
palyazati programok megval6sitasahoz 

• adatgyujtes elokeszitese 

• Rendvedelmi Napon megjelenes- aug. 31., 6hegy Park 
Szeptember • KEF-Ules- kozos projektek elokeszitese 

Okt6ber • palyazati programok elinditasa 

• muhelyalkalmak ujrainditasa 
November • palyazati programok folytatasa 
December • eves beszamol6 elkeszitese 



2. szamu melleklet I A kobanyai KEF 2014. evi munkaterve 

H6nap Feladat 
Januar • KoKEF 2013 . evi tevekenysegerol sz6l6 beszamol6 

elkeszitese 
Februar • KoKEF uj szervezeti Mukodesi Szabalyzatanak kidolgozasa 

• KoKEF szervezeti organogramjanak kialakitasa 
Marcius • KAB-KEF-12 palyazat hianyp6tlasanak benyujtasa 

• KAB- KEF -13 palyazat szerzodeskotes 

• KAB-KEF-14 palyazat benyujtasa 

• KAB palyazatokkal kapcsolatos ajanlasok kiadasa 
April is • KEF-Ules: palyazati utemezes, fi nanszi rozasi kerdesek 

tisztazasa, aktualis temak megvitatasa, eves munkaterv 
kidolgozasa 

• ,Addiktol6giai muhelyfoglalkozasok" 1. resz 
Majus • MunkacsoportUlesek 

0 Prevenci6s - kerUleti prevenci6s helyzetfeltaras, 
hianyterUletek azonositasa 

0 Kezeles-ellatas - KerUleti intezmenyrendszer 
feltarasa, hianyterUletek azonositasa 

0 Kinalatcsokkentes - kinalatcsokkentessel, 
kozbiztonsaggal osszefUggo helyzetfeltaras es 
hianyterUletek azonositasa 

• ,Addiktol6giai muhelyfoglalkozasok" 2. resz (kezeles-ellatas 
temakor) 

• ,Addiktol6giai muhelyfoglalkozasok" 3 . resz (prevenci6 
temakor) 

• Facebook- oldalletrehozasa 

• KAB-KEF-14 palyazattal kapcsolatos szerzodeskotes 
Junius • MunkacsoportUlesek 

0 Prevenci6s - kerUleti prevenci6s helyzetfeltaras, 
hianyterUletek azonositasa 

0 Kezeles-ellatas - KerUleti i ntezmenyrendszer 
feltarasa, hianyterUletek azonositasa 

0 Kinalatcsokkentes - kinalatcsokkentessel, 
kozbiztonsaggal osszefUggo helyzetfeltaras es 
hianyterUletek azonositasa 

• ,Addiktol6giai muhelyfoglalkozasok" 4. resz (kezeles-ellatas 
temakor) 

• ,Addiktol6giai muhelyfoglalkozasok" 5 . resz (prevenci6 
temakor) 

• KoKEF onkormanyzati beszamol6ja 

• Kabit6szerellenes vi lagnapi konferencia az ,Addiktol6giai 
muhelyfoglalkozasok" kereteben 

Julius • Palyazati beszamol6k es elszamolas elkeszitese 
Augusztus • KAB-KEF-14 palyazat megval6sitasanak elokeszitese 

• Kommunikaci6s strategia elokeszitese 

• Kobanyai Drogstrategia kidolgozasanak elokeszitese 
Szeptember • KEF Ules - kozos projektek elokeszitese 

• Kommunikaci6s strategia elokeszitese 

• Munkacsoporti Ulesek 

• ,Addiktol6giai muhely" elokeszitese 



Okt6ber • Onkormanyzati beszamol6 szakbizottsagokban 

• ,Addiktol6giai muhely" lebonyolitasa 

• Uj strategiai dokumentum megvitatasa 

• Kommunikaci6s kepzes 
November • ,Addiktol6giai muhely" lebonyolitasa 

• Munkacsoporti iilesek 

• Uj strategiai dokumentum megvitatasa 
December • eves beszamol6 elkeszitese 

• Kommunikaci6s kepzes 

3. szamu melleklet I A kobanyai KAB- KEF-14. evi palyazathoz benyujtott 
osszefoglal6 tablazat 

Feladtok utemezese 

Feladat ldoszak Felelos 

KEF Liles 2014. szeptember KEF koordinator 
Kommunikaci6s strategia et6keszitese 2014. szeptember KEF koordinator 
Munkacsoporti iilesek 2014. szeptember Munkacsoport vezet6k I 

KEF koordinator 
,Addiktol6giai muhely" el6keszitese 2014. szeptember KEF koordinator 
Onkormanyzati beszamol6 2014. okt6ber Munkacsoport vezet6k I 
szakbizottsagokban KEF koordinator 
,Addiktol6giai muhely" lebonyolitasa 2014. okt6ber KEF koordinator 
Uj strategiai dokumentum 1.0 2014. okt6ber KEF koordinator 
Kommunikaci6s kepzes 2014. okt6ber KEF koordinator 
,Addiktol6giai muhely" lebonyolitasa 2014. november KEF koordinator 
Munkacsoporti iilesek 2014. november Munkacsoport vezet6k I 

KEF koordinator 
Uj strategiai dokumentum 2.0 2014. november KEF koordinator 
Kommunikaci6s kepzes 2014. december KEF koordinator 
KEF Liles 2015. januar KEF koordinator 
Munkacsoporti iilesek 2015. januar Munkacsoport vezet6k I 

KEF koordinator 
Onkormanyzati beszamol6 2015. januar Munkacsoport vezet6k I 
szakbizottsagokban KEF koordinator 
Kommunikaci6s strategia el6keszitese 2015. januar KEF koordinator 
,Addiktol6giai muhely" lebonyolitasa 2015. februar KEF koordinator 
Uj strategiai dokumentum 3.0 2015. februar KEF koordinator 
Munkacsoporti iilesek 2015. marcius Munkacsoport vezet6k I 

KEF koordinator 
,Addiktol6giai muhely" lebonyolitasa 2015. marcius KEF koordinator 
Uj strategiai dokumentum benyujtand6 2015. marcius KEF koordinator 
Kommunikaci6s strategia vegrehajtasa 2015. marciust6l KEF koordinator 
Onkormanyzati beszamol6 2015. aprilis Munkacsoport vezet6k I 
szakbizottsagokban KEF koordinator 
Uj strategiai dokumentum elfogadasa 2015. aprilis KEF szakmai elnok I KEF 

tarsadalmi elnok 
KAB-KEF-14 palyazati ciklus lezarasa 2015. aprilis KEF koordinator 


