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:J)J!) . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. év második félévi és 

a 2015. év első félévi tevékenységéről szóló tájékoztatóról 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ minden évben beszámol a Kőbányai 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) tevékenységéről a Humánszolgáltatási 
Bizottságnak. Kiss Éva, a KEF koordinátora elkészítette a 2014. év második félévi és a 2015. 
év első félévi tevékenységükről szóló tájékoztatót, amely az előterjesztés l . melléklete. 

Az elmúlt egy évben a KEF elnökségének és tagjainak személyében változások következtek be. 

A KEF a tevékenysége finanszírozásához sikeres pályázatokat nyújtott be a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézethez, melyekkel megfelelően elszámolt 

A kerületben működő általános- és középiskolákon keresztül tájékoztatást nyújtottak a 
szülőknek, hogy szükség esetén kihez fordulhatnak segítségért. Az idei évben elkészült a 
kábítószerellenes drogstratégia, melynek célja a droghasználat csökkentése és a droghasználék 
egészségügyi ellátásban való részesítése. 

További terveik között szerepel a szervezetek és az intézmények közötti együttműködés 
fejlesztése, a kerületben a fiatalokkal foglalkozó szakemberek képzése, és a hatékony 
ellátórendszer kialakításához szükséges helyi problémák minél pontosabb megismerése. 

Javasolom a tájékoztató megtárgyalását 

Budapest, 2015. június" lg ." 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. S a ó Krisztián 
Jegyzo 

Weeber Tibor 
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Beszámoló a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

2014. ÉVI PÁLYÁZATI IDÖSZAKRÓL 

(2014. 07. 01.-2015. 05. 30.) 

Készítette: 
Kiss Éva 

KEF Koordinátor 
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A beszámolási időszak a 2014. évben a Humánszolgáltatási Bizottságnak benyújtott 
beszámolótól indul, illeszkedve az Nemzeti Drogmegelőzési Intézet (NDI) által támogatott és 
elszámolt pályázati időszakhoz is (2014. július l-től- 2015. május 30-ig). 
A Kőbányai Kábítószerogyi Egyeztető Fórum (KÖKEF) a 96/2000. (XII. ll.) OGY határozat 
alapján jött létre. 2006-os megalakulása óta önkormányzati döntés alapján működik, több éve 
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központon keresztül. 
A cél elérése érdekében a KÖKEF fő törekvése, hogy tagjai közé meghívja az adott 
lokalitásban - prevenció, a kezelés-ellátás és a kínálatcsökkentés területén - tevékenykedő 

szervezeteket a fenntartó szervezet jogi státuszától fiiggetlenül (civil, önkormányzati). 

A beszámolási időszak egyik - talán legjelentősebb - változása az volt, hogy ismét 

aktivizálódott a KÖKEF, a tagság bővült, a tevékenységek tervezése és elvégzése során 

erősödött a koordinációs munka. A kerületben a KÖKEF szervezetei eddig is végezték a 

prevencióval, kezelés-ellátással, kínálatcsökkentéssei kapcsolatos alapfeladataikat, de az 

utóbbi hónapokban a társszervezetek munkájának kölcsönös megismerése, az együttműködés 

is erősödött. Ennek során a KÖKEF tagok a szülők, pedagógusok elérésének érdekében 

kétszer is megkeresték a X. kerületi tankerületi igazgatón keresztül az iskolákat. 

A KÖKEF működésének egyik alapdokumentuma a Szervezeti és Működési Szabályzat, 

melyben a működés formái, az egyes tisztségekkel járó feladatok pontos meghatározása 

elengedhetetlen. Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy minél magasabban 

reprezentált az elnökök személye, annál inkább lehetőség van a szakmai javaslatok politikai, 

költségvetési támogatására. Bereczki Sándorné szakmai elnök és Weeber Tibor társadalmi 

elnök személye, illetve munkájuk, jelenlétük a KÖKEF fórumain és rendezvényein, ennek a 

célnak a megvalósítását biztosítják és a szervezet hatékonyságát növelik. 

l. Személyi és tárgyi feltételek: 

A KÖKEF elnökségének tagjai és koordinátorai személyében jelentős változások történtek a 

beszámolási időszakban. Az Elnökségnél 3 tag személye változott, a koordinátori munkakört 

pedig 3 különböző koordinátor töltötte be az eltelt 12 hónap alatt. A Szervezeti és Működési 

Szabályzatot - a tavalyi elfogadást követően - újból módosítani kellett ez év elején. Az 

elfogadottak szerint a KÖKEF Elnöksége -jelenleg- a következő tagokból áll: 

Szakmai elnök: Bereczki Sándorné, Emberbarát Alapítvány 

Társadalmi elnök: Weeber Tibor, alpolgármester, Kőbányai Önkormányzat 

Társadalmi alelnök: Dr. Mátrai Gábor Kőbányai Önkormányzat (új tag) 
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Kezelés-ellátás munkacsoport vezető: Dr. Zolnay Júlia, Emberbarát Alapítvány 

Kínálatcsökkentés munkacsoport vezető : Kovácsné Koós Judit, X. kerületi 

Rendőrkapitányság 

Prevenciós munkacsoport vezető: Juhász Péter, BÁRKA Gyermekjóléti Központ (új tag) 

Az elnökség tagja a "Társadalmi kapcsolatokért felelős" személy. Jelenleg ezt a tisztséget 

Szabóné Gerzson Sarolta tölti be. 

2014. második félévében a KÖKEF-nek egymást követően két koordinátora is volt, Fehér 

Richárd és Istvánfi Klára, ez év január végétől Kiss Éva látja el ezt a feladatot, aki munkáját 

részmunkaidőben a BÁRKA Gyermekjóléti Központ Prevenciós csoportja szervezeti 

keretében végzi. 

II. 2014. évben megvalósított programokés KÖKEF feladatellátás 

A KEF - SZMSZ-ének megfelelően - feladatait éves munkaterv alapján végzi. Ennek fontos, 

integráns részét képezik a pályázatokon keresztül támogatott prograrnek - melyeket szakmai 

feladatellátásra és a KÖKEF működésére folyósít. 

II. l. Szakmai tevékenységek 
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• KŐKEF ülések szervezése: rendszerint negyedévente van teljes taglétszámú ülés, 

melyet kábítószerügyi munkacsoportülések egészítenek ki, általános érdeklődésre 

számot tartó, kábítószerügyi aktualitásokkal, témákkaL Konkrét operatív feladataik 

kapcsán időnként kisebb körben is egyeztetnek feladatokról, ezekhez rendelt 

időpontokban. 2014. Il. félévben 2 alkalommal, 2015. első 5 hónapjában 3 alkalommal 

tartott elnökségi ülést, ahol az aktuális, pályázatokkal és szakmai tevékenységek 

megvalósításával kapcsolatos feladatok megbeszélése történt. Teljes létszámú 

Fórumotpedig 2 alkalommal szerveztek, ahol a kerület prevencióval, drogkezeléssel, 

kínálatcsökkentéssei foglalkozó szervezetek - általában - első számú vezetői voltak 

jelen. A magas létszámú jelenlétekből megállapítható, hogy ez évben újra megélénkült 

a KÖKEF -ben az együttműködés, a közös tervezés és a szervezetek önálló 

feladatainak egyeztetése, összehangolása kapcsán. 

• Szakmai konferenciákon való részvétel: szakmai konferenciákon, mind a saját 

intézmények képviseletében, mind KÖKEF tagként megjelentek. A fenti okokból 
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elsősorban az ingyenes részvételre lehetőséget adó alkalmakat ragadták meg, 

tapasztalataikat üléseiken megosztották egymással. Kiemelésre méltó a Győrben 

megrendezésre került (2015. április 22-24.) országos konferencia, ahol a KÖKEF 

tagjai közül 8 fő vett részt, többen előadóként 

• Médiumokkal való együttműködés: az elmúlt időszakban erősítettek ezen a területen is. 

Szervezeteik (Emberbarát Alapítvány, Életrevaló Egyesület, BÁRKA, CIKK 

Egyesület stb.) külön-külön is beszámoltak tevékenységeikről és együttesen is 

lehetőséget kaptak programjaikról való tájékoztatásra rendszeresen az ATV Regionális 

Híradój ánál, és a Centrum TV -énél. Szoros az együttműködés a helyi internetes sajtó 

egy munkatársával, illetve ígéretük van lehetőségeik bővítésére is. 

• Belső és külső kapcsolatrendszer alakulása: a KÖKEF szervezetek belső kapcsolatai a 

nehézségekkel és feladatokkal való közös megküzdés során mélyültek és új kereteket 

kaptak. További célkitűzésük, hogy a pedagógusokat, szülőket még intenzívebben 

megszólítsák a gyerekek időbeli felvilágosítása és szükség esetén számukra történő 

segítségnyújtás céljából. 

II.2. KAB-KEF 2013-as pályázat 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 

Intézethez NDI-n keresztül sikeres pályázatot nyújtott be a KÖKEF tavaly és az idén is. 

A pályázati időszak alatt megvalósított tevékenységek: 

II. 2.1. Addiktológiai műhelytalálkozók szervezése 

A 6 alkalommal megrendezett műhelytalálkozókon 3 alkalommal a prevenció, 3 alkalommal a 

kezelés-ellátás területét helyezték fókuszba. Ezen alkalmak a kerületi határokat átlépve 

érintették a Budapesten szolgáltató és tevékenykedő szervezeteket, intézményeket és 

szakembereket is. A nemzetközi és hazai gyakorlat feldolgozása mellett alkalmat adott 

egymás jó gyakorlatainak megismerése, szakanyag létrehozása szakmai érdeklődök számára a 

műhelymunkán túli kapcsolatok fejlesztésére is. 

II. 3. 2. Világnapi rendezvény "Legyen más a szenvedélyed" 
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2014. július 27-én a KÖKEF által kezdeményezett rendezvényen a szakembereknek szóló 

prograrnon kívül megszólítottuk a családokat és a lakosság szélesebb körét. Programunkat 

úgy állítottuk össze, hogy az minden célcsoport számára hasznos, értékes információt 

nyújtson és alkalmas legyen közösségi prograrnak szellemében (interaktivitás, játékosság, 

univerzalitás, ismeretközlés, hasznos szabadidő eitöltés) széleskörűen elérni a kerület 

szakembereit és a lakosságot. 

A rendezvényen a megnyitót követően kerekasztal beszélgetést szerveztünk, melynek címe 

"Média Kerekasztal - A drogprobléma kommunikációja a helyi és országos médiában". Az 

elsősorban szakmai közönségnek szánt beszélgetés célja az volt, hogy az egyes felkért 

médiumok munkatársai képet nyújtsanak azon hangsúlyos kérdésekről, mely elősegítheti a 

helyi szakma megfelelő kommunikációját elérve a lakosság szélesebb körét. 

A szakmai programot követően "Szabad a pálya" címmel az Iránytű Alapítvány, az 

Emberbarát Alapítvány és az Életrevaló Egyesület közreműködésével munkatársaink 

interaktív kiállítást és játékos programokat szerveztek és bonyolítottak le a Pongrác Közösségi 

Házban. 

11.3.3. Szeptemberi iskolai kampány 

A prevenciós munkacsoport munkatársaival 2014. szeptember első napjaiban iskolai 

kampányt indítottunk, személyesen ellátogatottunk az év eleji szülői értekezletekre. A 

KÖKEF tagszervezetei a prevenciós színterek közül kiemelkedően fontosnak tartják az iskolai 

közösségeket, hiszen a köznevelési intézményekben több célcsoport egyidejű elérésére van 

mód. A pedagógusok, mint szakemberek képesek a tanórák és a szabadidős tevékenységek 

során elősegíteni a gyermekek és fiatalok mentális és fizikai egészségének fejlödését, 

ugyanakkor jelzőrendszeri tagként indokolt esetben szakemberek bevonására tehetnek 

lépéseket A gyermekek és fiatalok között a szenvedélyproblémák által is veszélyeztetett 

korcsoportok (méréseket a 14-16 éves korcsoport körében végeznek vizsgálatok például 

ESP AD, HBSC) különböző prevenciós technikákkal megszólíthatók, ebben a tevékenységben 
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a helyi szakmai szervezetek közös fellépése és javaslata elengedhetetlen. (Módszer specifikus 

beavatkozások: ismeretátadás, érzelmi nevelés, életvezetési készségek stb.) Az iskolai 

relációban a legnehezebben megszólítható célcsoport a szülők köre, pedig ők azok, akik a 

mindennapokban a szenvedélyproblémák kapcsán közvetlenül beavatkezhatnak gyermekük 

életébe. 

Így a szülőket kerestük meg az iskolai szülői értekezleteken, ahol rövid tájékoztatást adtunk a 

KÖKEF munkájáról, felajánlottuk segítségünket, és egy tájékoztató kiadvány formájában a 

segítő szervezetek elérhetőségeit is biztosítottuk számukra. 

Általános tapasztalat volt, hogy az intézmények és a pedagógusok nagyfokú nyitottságról 

tettek tanúbizonyságot. A KÖKEF tagjai aktívan részt vettek e prevenciós tevékenységben, 

csak ezzel a példaértékű összefogással tudtuk megvalósítani a 19 intézményben a szülői 

értekezleteken való részvételt. 

A kerületben felkeresett általános iskolák (felső tagozatos osztályok): 

• Bem József Általános Iskola 

• Fekete István Általános Iskola 

• Harmat Általános Iskola 

• Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Kápolna téri és 

Üllői úti tagozata 

• Kada Mihály Általános Iskola és Napközi Otthonos ÓVoda 

• Keresztury Dezső Általános Iskola 

• Kertvárosi Általános Iskola 

• Komplex ÓVoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciá/is Szakiskola 

• Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

• Szent László Általános Iskola 

• Szervátiusz Jenő Általános Iskola 

• Wesley János Általános Iskola 

• Szivárvány Tanoda 

Általános iskolákban kiosztott tájékoztató anyag száma:2230. 

A kerületben felkeresett középiskolák: 

• Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 

• Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola 
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• Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola 

• Szent László Gimnázium 

• Zrínyi Miklós Gimnázium 

• Magyar Gyula Szakközépiskola és Szakiskola 

Középiskolákban kiosztott tájékoztató anyag száma:3111. 

A kampány során összesen: 5341 fő részére osztottak ki tájékoztató kiadványt. 

III. KAB-KEF-2014-2-19112 pályázat 

A koordinátor személyében történt változás miatt rövid idő állt rendelkezésre, hogy az 
NCSSZI-től nyert 2014 évi pályázati pénzt, 500.000 Ft-ot hatékonyan felhasználjuk 

111.1. A tervezett tevékenységeket és a részletes költségvetést az új elképzeléseknek 

megfelelően módosítottuk. Szerveztünk egy 3 előadásból álló addiktológiai konferenciát, 
ahol magas színvonalú előadásokat hallhattak a résztvevők a " Drog prevenció, kezelés 
ellátás", "A felépült szenvedély-betegek", és a "Fertőző betegségek kialakulása a 
drogfüggőség tükrében, (Hepatitis és egyéb fertőzésekről, valamint azok kezeléséről)" 

címekkeL A kerület valamennyi prevencióval, drogkezeléssel, kínálatcsökkentéssei 
foglalkozó szervezetét meghívtuk s a tankerületi vezető közreműködésével valamennyi 
iskolaigazgatót is. 

111.2. Ehhez kapcsolódva megújítottuk a KÖKEF-es tájékoztató kiadványt. Tekintettel a 
designer drogok gyors terjedésére, azok veszélyeit tartalmazó tájékoztató anyagot készítettünk 

az Emberbarát Alapítvány szakembereivel a kerületi gyermekek, szülők és pedagógusok 
részére. A szóróanyag a kerületi rendezvényeken jut el az érintettekhez. 

111.3. A 2014.évi pályázat fő tevékenysége a kábítószer ellenes stratégia megírása lett. A 
kábítószer probléma fokozott visszaszorítása akkor lehet eredményes, ha egy időben, azonos 
intenzitással mindkét térfélen fellépnek a visszaélések ellen, azaz a kábítószerek kínálatának 
csökkentése (kábítószer bűnüldöző szervek: rendőrség, vámőrség) és a kereslet csökkentése 
terén (megelőzés , korai beavatkozás, kezelés, rehabilitáció és reintegráció ). A kőbányai 
drogstratégiának 3 pilléren kell nyugodnia: prevenció + kezelés + kontroll. 

Cél: a droghasználat elkezdésének és terjedésének csökkentése és a droghasználók valódi 
egészségügyi ellátásban (szakorvosi kezelés, valamint rehabilitáció és reintegráció) való 
részesítése. Ebben nemcsak a drogellenes nevelésnek és bűnmegelőzésnek, hanem a 
"kontrollnak", azaz a drogkereskedelem megszüntetésének, és a kábítószer bűnüldözésnek is 
fontos szerepet kell játszania. 
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111.4. Két általános iskolában 5-6. osztályosokkal a BÁRKA Családsegítő Szolgálat 

szervezésében "Egészségnap" keretében drogmegelőzésként "Drogtotót" töltettek ki, mely 

minden alkalommal jó kedélyű és elgondolkodtató volt alkalmanként l 00-100 gyermeknek. 

IV. Pénzügyi beszámoló 

Pályázati forrásaink felhasználásáról készített pénzügyi beszámolónkat a 2013-as évre 

vonatkozóan az NCSSZI elfogadta. A 2014. évi pályázatról 2015. május 30-ig kellett az 

elszámolást benyújtanunk. 

V. Tervek 

V.l. Együttműködés 

A kábítószer probléma sohasem elszigetelt jelenség. Összefügg egyéni, és közösségi, lelki és 

szociális problémákkal. Ezért a megoldást is több szinten, együttműködések révén kell keresni 

és kialakítani. A KÖKEF fő feladatának tartja a különböző szervezetek és intézmények 

közötti megfelelő információáramlás fenntartását, a hatékony együttműködés további 

elősegítését, annak érdekében, hogy az egyén kapcsolatrendszerében (szülő - gyerek, 

kortárscsoport, iskola, egyéb közösség, stb.) is fejlesszék az együttműködést, munkájukat 

összehangolják a hatékonyabb működés érdekében. 

V.2. Képzés 
A fórum szervezeteiben igényként fogalmazódott meg, és ezért a KÖKEF feladatai között 
megjelenik a kerületben működő, fiatalokkal foglalkozó szakemberek képzésének, szakmai 
tanácskozásának biztosítása. A folyamatos képzés és szakmai fórumok eredményeképpen 
magas színvonalú szakmai munka várható a szakemberektőL 

V.3. Kutatás, adatgyűjtés 
A helyzetértékeléshez és a hatékony ellátórendszer kialakításához elengedhetetlen a helyi a 
drogfogyasztási adatok és összefüggések, a problémák jellegzetességének minél pontosabb 
megismerése. Ennek érdekében szükséges a kutatás, adatgyűjtés, és értékelés. 
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Kőbányai Káblt;6szeril.gyt Bgye•t;et;ó P6ruD1 
....---.......... 

Budapest, 1104. Mádi utca 86. 
kobanya.ke:f@gmail.com 

.4. 2015. május 15-ig benyújtott KAB-KEF/A pályázat (700.000 Ft) szakmai tevékenység 

céljai: 

• Szermentes TEAHÁZ létrehozása, amely kontrollált körülmények között a kulturált 
szórakozás és szabadidő eitöltés színtere lehet a fiatalok számára. A ház az 
önkormányzat és a prevencióban, elterelésben tevékenykedő civil szervezetek közös 
fenntartásában üzemelne, melyhez a KÖKEF szakmai programokat szervez, bonyolít. 

• Folytatódllának a rendszeres, tervezett tudományos alapú egészségfejlesztési, 
megelőzési prograrnak a kerület általános iskaláiban "Egészségnapokon" vagy külön 
szervezett előkészítést követően, ahol az 5. és 6. osztályos tanulóknak "Drogteszt" 
formájában fontos ismereteket adhatóak át a drogok, kábítószerek negatív hatásairól, 
súlyos veszélyeiről. 

• KÖKEF ülések szervezése, összesen 4 alkalommal. A KEF, mint szervezet alapvető 
célja, hogy a szakemberek rendszeres és folyamatos találkozása során jöjjön létre a 
gördülékeny, áttekinthető és a szemléletek különbözősége mellett is gyors 
információáramlás. 

• Regionális konferencia szervezése, ahol neves szakemberek által elsődlegesen az 
iskolaigazgatók, osztályfőnökök, pszichológusok és iskolai szociális munkások, 
gyermekvédelmi szakemberek, mint célközönség számára hasznos előadásokat 

tartanak, konzultációs lehetőséget teremtenek a drog prevencióban és a kezelés-ellátás 
területén a legújabb tudományos nézetekről, ismeretekrőL 

• Szóróanyag újbóli elkészítése. 
Megvalósítási időszak a fenti tevékenységekre: 2015. szeptember-2016. április 

Az előttük álló nyár folyamán a kerületi programokon részvétel s a júliusban megrendezésre 
kerülő Kábítószeres Világnapi program sikeres megvalósítása a feladat. 

Hamindezen elképzelések realizálódnak, akkor a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
szervezetei, külön-külön és együttesen is sikeresen elérhetik a kitűzött rövidtávú (l éves) 
célokat, mind a prevenció, mind a kezelés-ellátás, mind a kínálatcsökkentés területén. 

Budapest: 2015 június 03 . 

Tisztelettel: 
\ 

~~~lZ__ 
Kiss Éva 

Látta: 
~( KEF koordinátor 

Péter Dr. ~!M\klónfra 
preve os csoportvezető szakmai egység vezető 
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