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Előterjesztés 

j3j . számú előterjesztés 

a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi működéséről 

szóló tájékoztatóról 

A kábítószerügyi egyeztető fórumok helyi szintű konzultációs munkacsoportok, melyek 
feladata a drogprobléma visszaszorításában szerepet vállaló intézmények, szervezetek 
szakmai munkájának az összehangolása. A Nemzeti Drogellenes Stratégiáról2013-2020 szóló 
80/2013. (X. 16.) OGY határozat alapján a kábítószerügyi egyeztető fórumok tevékenysége 
helyi szinten összehangolja a közösség és az együttműködés, a megelőzés és gyógyítás, a 
rehabilitáció és a kínálatcsökkentés szervezeteinek és intézményeinek munkáját. A fórumok 
működésében az önkormányzati, a helyi társadalmi szervezetek és a kormányhivatalok által 
felügyelt szervezetek egyaránt fontos szereplők. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. §(2) 
bekezdés j) pontja alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat részt vesz a kábítószerügyi 
egyeztető fórum munkájában. A Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: 
KEF) 2007 februárjában alakult 12 intézmény részvételével. A Képviselő-testület a 799/2007. 
(VI. 14.) határozatával a Kőbányai Gyermekjóléti Központot bízta meg a KEF koordinálására 
és működtetésére. 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ minden évben beszámol a KEF 
tevékenységéről a Humánszolgáltatási Bizottságnak. Kiss Éva, a KEF koordinátora 
elkészítette a 2016. évi tevékenységükről szóló tájékoztatót, amely az előterjesztés l. 
melléklete. 

A KEF vezetősége az elmúlt évben 6 ülést tartott, ahol a tervezett feladatok elméleti szintű 
megbeszélése történt. A kerület két részén összesen l O alkalommal Teapontot szerveztek a 
fiataloknak, ahol játékos formában adták át a biztonságos intemethasználattal és a 
drogprevencióval kapcsolatos ismereteket. Folytatódott a drogprevenciós tanórák tartása az 
általános iskolák felső tagozatos diákjai és a középiskolások számára. Frissítették a KEF által 
korábban kiadott "Designer drogokról szóló tájékoztató" című kiadvány tartalmát 

További terveik között szerepel a szervezetek és az intézmények közötti együttműködés 
fenntartása, fejlesztése, plakátpályázat kiírása, illetve a megkezdett feladatok folytatása. 

A KEF szakembereinek összehangolt munkája eredményeként a kőbányai általános- és 
középiskolákban folyamatos, tudatos drogprevenció zajlik. Az Emberbarát Alapítvány 
jelentős méctékben támogatja a hatékony szakmai munkát. 

Budapest, 2017. június" IG': 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Sza~sztián 
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A Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KŐKEF, továbbiakban: KEF) a 96/2000. 
(XII.ll.) OGY határozat alapján jött létre. 2006-os megalakulása óta önkormányzati döntés 
alapján működik, most már negyedik éve a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központon 
keresztül. Tevékenységeit a stratégiára alapozott éves munkatervek, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma évenkénti pályázatának szakmai programja, a Fórum, a KEF tagok, a Bárka 

vezetői és munkatársai által megfogalmazott szükségletek és abból adódó feladatok adják. 

I. Szervezeti és személyi változások az elmúlt beszámolási időszakhoz képest: 

A KEF működésének egyik alapdokumentuma a Szervezeti és Működési Szabályzat, melyben 

elengedhetetlen a működés formái, az egyes tisztségekkel járó feladatok pontos 

meghatározása. 

A KEF egyik fő törekvése volt, tagjainak számát növelje, s ezáltal a szakmai 

együttműködéseket tovább erősítse. 2016. év elején a Kontúr Közhasznú Egyesület- kérésére 

-csatlakozott a KEF Kínálatcsökkentési Munkacsoporthoz. 2016. év őszén Együttműködési 

nyilatkozat került aláírásra a Budapest Józsefvárosi (VIII. kerületi) KEF-vel. Mind két 

szervezettel Együttműködési nyilatkozatokban kerültek meghatározásra a tevékenységek 

konkrét formái. 

II. A pályázati feladatokon kívül elvégzett tevékenységek 

II. KAB-KEF-15-A-21957-es azonosítószámú pályázati támogatásból megvalósított 
program ok: 

11.1. KEF Fórumok és Elnökségi ülések tartása 

A Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és vezetőségének (Elnökség) a beszámolási 

időszakban 6 ülése volt, ahol a tervezett feladatok elméleti szintű megbeszélése történt. 

II.2. Tea Pont/ok megvalósítása 

Tavasszal Tea Pontokat szervezetünk, a Radar Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér helyiségében 

és a Bárka Pongrác Közösségi Házban, összesen l O alkalommal. 
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Célunk volt, hogy két közkedvelt közösségi térben kulturált szórakozást biztosítsunk, továbbá 

tematikus programokon keresztül játékos formában átadjuk az intemet biztonságos 

használatával, a drogprevencióval kapcsolatos ismereteket a tinédzsereknek 

11.3. Drogprevenciós órák iskolai keretek között 

Folytatódott a drogprenvenciós tanórák megtartása 4 kerületi iskolában az 5-6. osztályos, 7-8. 

osztályos gyermekek és teljes lefedettséggel a középiskolások 9 .l O. évfolyamo sai számára. 

Cél olyan ismeretek átadása a gyermekek számára, - korosztályonkénti bontásban - melyek 

révén felelősen, határozottan képesek döntést hozni a droghasználat elkerülése érdekében. 

Az általános iskolai tanórákon leginkább a tudatmódosító szerekkel kapcsolatos alapvető 

ismeretek elsajátítására helyeződött a hangsúlyt. A középiskolás korosztálynál ezeken a 

tanórákon a kábítószerekkel kapcsolatos helyes magatartásformák kialakítására és a designer 

drogokkal kapcsolatos tudnivalók, fontos információk átadása kapott nagyobb szerepet. 

11.4. KŐKEF -es kiadvány "Design er drogokról szóló tájékoztató" tartalmának 
frissítés e: 

Tekintettel a designer drogok gyors terjedésére, annak hatásait tartalmazó tájékoztató anyagot 
készítettünk az előző pályázati ciklusban. Nagyon hasznosnak bizonyult, ezért a 2016-ban 
tartalmát frissítettük és az elérhető szolgáltatók számát növeltük rajta. 
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III. A pályázati feladatokon kívül elvégzett jelentősebb tevékenységek: 

2016. augusztus 21-31. között a kerület valamennyi általános iskolája tanárai számára (15) 

prezentációs ismerterjesztő előadás került megszervezésre - együttműködve a Kelet-Pesti 

TankerületteL Az előadások a 750 pedagógus számára a KEF és szervezeteik hatásköréről, a 

drog fogyasztás jeleiről és a jelzőrendszerről szóltak. Pozitív visszhangja volt az iskolák 

részéről, s egyben ez volt az első kerületi szintű teljes lefedettséget biztosító megkeresése a 

pedagógusoknak. 

IV. Belső és külső kapcsolatrendszer alakulása: a KEF szervezetek belső kapcsolatai a 

nehézségekkel és feladatokkal való közös megküzdés során tovább mélyültek. Célkitűzésünk, 

hogy a pedagógusokat, szülőket még intenzívebben szólítsuk meg a gyermekek időbeli 

felvilágosítása és szükség esetén számukra történő segítségnyújtás céljából. Ehhez 

kapcsolódik a KEF-es új pályázat főbb szakmai terve is. 

V. Több nagy rendezvényen is megjelent a KEF, ahol játékos formában drogtotókat 

töltettünk ki, szórólapokat osztottunk és intemet biztonsági társasjátékkal ismertettük meg a 

részvevőket Halmajális, Bárka Napok, Szent László Nap, Rendvédelmi Nap, (Közel l OOO fő 

közvetlen elérése valósult meg). 

VI. Szakmai konferenciákon való részvételi arány jelentősen emelkedett, amelyeken mind a 
saját intézmények képviseletében, mind KEF -tagként megjelentünk. Az ingyenes részvételre 
lehetőséget adó alkalmakat ragadtunk meg, tapasztalatainkat pedig a KEF üléseken 
megosztottuk egymással. Egyre több alkalommal vettünk részt országos és regionális KEF-es 
konferencián, ahol a többi kábítószerügyi egyeztető fórumokkal együttesen dolgoztunk a 
közös célok elérését segítő helyi igényeket és struktúrákat figyelembevevő feladatokon. 
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VII. Médiával való együttműködés: az elmúlt időszakban erősítettük ezen a területen. 

Szervezeteink (Emberbarát Alapítvány, Bárka) külön-külön is beszámoltak 

tevékenységeikrőL Eseményeinkről a KEF facebook oldalán jelenítünk meg képeket. 

VIII. Belső és külső kapcsolatrendszer alakulása: a KEF szervezetek belső kapcsolatai a 

nehézségekkel és feladatokkal való megküzdés során mélyültek. Tavalyi célkitűzésünk, hogy 

a pedagógusokat, szülőket aktívan szólítsuk meg a gyermekek időbeli felvilágosítása és 

szükség esetén számukra történő segítségnyújtás céljából, országosan sikeresnek minősíthető. 

IX. Szakmai és pénzügyi beszámoló 

Pályázati forrásaink -500.000 Ft- felhasználásáról készített a pénzügyi és a szakmai 

beszámolókat 2015-ös évre vonatkozóan a Minisztérium (EMMI) elfogadta 2016 nyarán. 

X. Tervek 

X.l. 2016. decemberben szerződésben rögzített nyertes, most már 900.000 Ft összegben 

KEF pályázat szakmai céljai: 

Kelet-Pesti Tankerületi Igazgatósággal Együttműködési szerződés aláírása, KEF tagként 

csatlakoztatása 2017. január. 

Plakátpályázat kiírását tervezzük a 7-8. osztályos tanulók számára kerületi szinten, melynek 

témája a "Tiszta tudat, drogprevenció". Pályázati pénzből finanszíroznánk a nyertes osztály 

számára 2 napos kirándulásnak a szállás, étkezés, utazás és szakmai prograrnak költségét 

2017. tavaszán, Királyrétre. 

Folytatjuk a rendszeres tudományos alapú drogprevenciós órák tartását a kerület általános 
iskaláiban az 5-6. és 7-8. osztályos tanulóknak és a középiskolások számára. 

X.2. 2016-os pályázaton kívüli tevékenységek: 

• Kábítószer-ellenes Világnap kerületi szintű programjának szervezése, 2017. június 26-
ra. 

• 2017-es pályázat szakmai és pénzügyi tervének elkészítése, beadása (várható időpontja 
2017. kora nyár). 
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• 2016-os pályázatról szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése (2017. szeptember). 

• Kezelő intézménylátogatások és kortárs csoportbeliekkel találkozások szervezése. 

• KEF ülések szervezése, újabb pályázati feladatok realizálása (2017. ősz). 

• További KEF tagok bevonása kerületi szinten, bemutatkozó részvétel folytatása az 
országos és regionális KEF találkozókon. 

Ha mindezen szakmai terveink megvalósulnak, akkor a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum szervezetei, külön-külön és együttesen is, sikeresen folytatta a drogstratégiában 
kitűzött 2016-os feladatok együttes megvalósítását, kiemelten az iskolákkal való 
együttműködés erősítését. 

Készítette: 

Kiss Éva s.k. 

KEF koordinátor 
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