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A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Melléklet: 1. számú melléklet beszámoló

Tisztelt Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság!
I.
Tényállás és a döntés tartalminak részletes ismertetése
A 2011-ben megalakult Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: JKEF) a
Képviselő-testület 420/2013. (XI.20.) sz. határozatának megfelelően 2014. január 22-én újjáalakult.
Legfőbb célja a kábítószerek iránti kereslet- es kínálat csökkentese annak érdekében, hogy a
Józsefvárosban lakó családok tiszta, rendezett is biztonságos környezetben, egészséges, drogmentes és
tevékeny életet élhessenek.
A JKEF jelenlegi felállásában — a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról szóló 80/2013. (X.16.) OGY
határozat helyi együttműködésre vonatkozó irányelvei mentén — elsősorban a kábítószer-probléma
kezelésében felelősséggel rendelkezö is jártas egészségfejlesztő, megelőző es kezelő tevékenységet
folytató köznevelési, egészségügyi es szociális ellátó, valamint bünmegelözési es bűnüldözési szervek
vesznek részt. Koordináló tevékenységével összhangot teremt a drogprobléma visszaszorításában
alapvető fontosságú négy fő szakterület (közösségi együttműködés, megelőzés, kezelés-ellátás és
kábítószer-bűnözés elleni fellépés) helyi szervezeteinek es intézményeinek kábítószer-ellenes munkája
között.
Tevékenységét a nemzeti, valamint a fővárosi drogellenes stratégiával összhangban álló, es a
józsefvárosi kábítószer visszaélési helyzet sajátosságaira reagáló helyi drogellenes stratégia és
munkaterv alapján végzi. A három pilléren alapuló stratégia végrehajtása érdekében 2015-ben
megalakult három munkacsoport: Pievenciós-, Bünmegelőzési (Közbiztonsági) is Egészségügyi
Munkacsoport. A JKEF tagjai legalább egy munkacsoport tevékenységében részt vesznek. A JKEF
2019-ben 3 alkalommal ülésezett.
Szervezeti felépítését is működésének feltételeit saját szervezeti és működési szabályzata (a
továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ rendelkezése szerint a JKEF évente egy
alkalommal részletes beszámolót készít az év során elvégzett tevékenységeiről, amelyet egyszerű
szótöbbséggel elfogad, és jóváhagyás céljából továbbít az Önkormányzat részére.
Az elfogadott eves beszámolót a JKEF elnöke megküldi a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda részére.
A JKEF a 2020. május 28-i ülésén megtárgyalta es egyhangúan elfogadta a 2019. évi tevékenységéről
szóló szakmai beszámolót. A beszámoló, mely jelen előterjesztés I. sz. mellékletét képezi, tartalmazza
a JKEF 2019. évre kitűzött feladatait, valamint azok megvalósulását.
2019. évi feladatok:

•

1) A józsefvárosi szenvedélybeteg részére ellátási szerződés keretében biztosított férőhelyek
igény szerinti kihasználása a betegutak optimalizálásával.
2) A kábítószert es az egyéb bódítószereket fogyasztók kezelése, ellátása, rehabilitációja es a
társadalomba történő reintegrációja.
3) Iskolai szintér prevenciós előadások — "A drogolcról másképpen" (Trádió Alapítvány).
4) „Életvezetési ismeretek es készségek" program folytatása.
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5) „Életvezetési ismeretek és készségek" program megszervezése szociális szférában dolgozók
részére.
6) Szociális továbbképzési programok a józsefvárosi szociális munkások számára.
7) Drámapedagógiai foglalkozások folytatása alsó tagozatos tanulók részére.
8) „Kreatív közösség" érzékenyítő is kiégést megelőző akkreditált csapatépítés pedagógusoknak.
9) Szakmai drogprevenciós konferencia józsefvárosi pedagógusok számára.
10) A Magdolna-negyed Program Ill. keretében megkezdett program folytatása is „Ifjúsági tér"
kialakítása.
11) Együttműködés más KEF-ckkel a megkötött megállapodások alapján. Szakmai
konferenciákon való részvétel.
12) Kábítószer-ellenes Világnaphoz (június 26.) kapcsolódó kerületi rendezvény (sportnap, nyári
tábor) megszervezése is lebonyolítása.
13) JKEF „Nyílt Nap —2019." megszervezése es lebonyolítása.
14) „Emberbarát Alapítvány Alkohol és Drogrehabilitációs Intézete Női drogrehabilitációs
részlegének ünnepélyes megnyitása is szakmai konferencia.
15) Megjelenés a kerületi rendezvényeken.
16) A JKEF által elfogadott cselekvési terv végrehajtásához szükséges bizottsági előterjesztések
elkészítésében való közreműködés, a források biztosítása érdekében (folyamatosan, szükség
szerint).
A Képviselő-testület a kerületi drogellenes stratégia végrehajtására a 2019. évben 17.441 e Ft-ot
biztosított, amely összegből 17.216 e Ft került felhasználásra. A kábítószer-ellenes programok
(képzések, programok, előadások) megvalósulásához kapcsolódó, a 2019. évi költségvetésben
előirányzott fedezet felhasználásáról az Emberi Erőforrás Bizottság döntött minden esetben a
Képviselő-testület is Szervei Szervezeti is Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (X1.06.)
önkonnányzati rendelet 7. mellékletének 2.1.13. pontja alapján. A Szociális és Gyennekvedelmi
Főigazgatóság a 2019. április I. is 2019. június 30. között megszervezett díjmentesen igénybe vett HIV
es HCV szűrést 1.000 e Ft-tal támogatta.
A JKEF 2019. évi pénzfelhasználását tartalmazó összefoglaló táblázat a beszámoló 2. számú mellékletét
képezi.
11.
A beterjesztés indoka
A Budapest Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete a 420/2013.(XI.20.) számú határozatának
7. pontjában felkérte a Képviselő-testület tagjai közül a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumba delegált tagokat, hogy évente tájékoztassák a Bizottságot a JKEF előző évi munkájáról.
Ill. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a Bizottság tájékoztatása a JKEF előző évi munkájáról. A döntés pénzügyi fedezetet
nem igényel.
IV. Jogszabályi környezet
A JKEF Szervezeti is Működési Szabályzata meghatározza, hogy évente egy alkalommal részletes
beszámolót készít az év során elvégzett tevékenységeiről, amelyet egyszerű szótöbbséggel kell
elfogadni és jóváhagyás céljából továbbítani kell az Onkormányzat részére.
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti is Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (X1.06.) önkormányzati
rendelet 7. mellékletének 3.1.2. pontja szerint a Szociális, Egészségügyi is Lakásügyi Bizottsága dönt
az önkormányzat egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgykörbe tartozó
szerződéses partner tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról.
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének Szociális,
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága ..../2020. (VII. 14.) számú határozata
a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi beszámolójának elfogadásáról
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének Szociális,
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a Józsefvárosi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját az előterjesztés I. számú
mellékletét képező tartalommal.
Felelős: bizottsági elnök
Határidő: 2020. július 14.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási ügyosztály Humánkapcsolati
Iroda •
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel
módjára: honlapon indokolt
Budapest, 2020. július 8.
Hermann György
bizottsági elnök
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Előterjesztés I. számú melléklete

A

Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

2019. évi beszámolója
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Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
2019. évi beszámolója
A Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (JKEF) Józsefváros Kábítószer-ellenes
Stratégiája alapján végzi tevékenységét.
A JKEF 2019-ben 3 alkalommal ülésezett. A szakmai előkészítő munka a munkacsoportokon
belül, a JKEF ülésein, illetve a tagszervezeteken belül zajlott.
Az elmúlt év során 27 önálló, illetve JKEF által szervezett esemény zajlott le, melyek jelentős
része nyilvános, illetve media nyilvános volt.
A Józsefváros Kábítószer-ellenes Stratégiája alapján a JKEF anal 2019. évre kitűzött
célok:
•

a drogellenes küzdelemben szerepet vállaló szakemberek képzése, szakmai, erkölcsi
támogatása

•

KEF-ek közötti regionális együttműködés erősítése a drogellenes harcban hasonló
problémákkal küzdő környező kerületekkel

•

konferenciák, találkozási pontok, lehetőségek igénybevétele a kerületi és kerületközi
interperszonális kapcsolatok kialakítása, erősítése

•

alternatív

találkozási

lehetőségek,

közterületi

elérések,

utcai

megkeresések,

célcsoportok közvetlen elérését szolgáló programok bővítése, támogatása

A JKEF által 2019. évre kitűzött feladatok:
1) A józsefvárosi szenvedélybeteg részére ellátási szerződés keretében biztosított
férőhelyek igény szerinti kihasználása a betegutak optimalizálásával
2) A kábítószert és az egyéb bódítószereket fogyasztók kezelése, ellátása, rehabilitációja
és a társadalomba történő reintegrációja
3) Iskolai színtér prevenciós előadások — "A drogokról másképpen" (Trádió Alapítvány)
4)

„Életvezetési ismeretek és készségek" program folytatása

5) „Életvezetési ismeretek és készségek" program megszervezése szociális szférában
dolgozók részére
6) Szociális továbbképzési programok a józsefvárosi szociális munkások számára
'7)

Drámapedagógiai foglalkozások folytatása alsó tagozatos tanulók részére

8) „Kreatív közösség" érzékenyítő és kiégést megelőző akkreditált csapatépítés
pedagógusoknak
9) Szakmai drogprevenciós konferencia józsefvárosi pedagógusok számára
10) A Magdolna-negyed Program III. keretében megkezdett program folytatása és
„Ifjúsági tér" kialakítása
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11) Együttműködés más KEF-ekkel a megkötött megállapodások alapján,. szakmai
konferenciákon való részvétel
12) Kábítószer-ellenes Világnaphoz (június 26.) kapcsolódó kerületi rendezvény
(sportnap, nyári tábor) megszervezése és lebonyolítása
13) JKEF „Nyílt Nap —2019." megszervezése és lebonyolítása
14) „Emberbarát Alapítvány Alkohol és Drogrehabilitációs Intézete Női drogrehabilitációs
részlegének ünnepélyes megnyitása és szakmai konferencia
15) Megjelenés a kerületi rendezvényeken
16) A JICEF által elfogadott cselekvési terv végrehajtásához szükséges bizottsági
előterjesztések elkészítésében való közreműködés, a források biztosítása érdekében
(folyamatosan, szükség szerint)

1) Józsefvárosi szenvedélybetegek ellátási szerződés keretében biztosított férőhelyek
igény szerinti kihasználása
A JKEF a komplex kezelési és rehabilitációs programok megvalósítását tartja elfogadhatónak,
nem támogat olyan megközelítést, mely tartósan hozzájárul az addiktív állapot
fennmaradásához, különösen a palliatív kezelési, ellátási formákat.
A Józsefvárosi önkormányzat fekvőbeteg ellátásra az Emberbarát Alapítvány
Drogrehabilitációs Intézetével kötött ellátási szerződést. Korábban 5 fő ellátására, mely 2019.
májusától 10 före bővült.
A kerületi ellátottak felvétele az intézetbe való jelentkezéskor, az ottani drogambulancián
történő előzetes szakorvosi vizsgálat és a releváns fertőző betegségek (HIV, hepatitis)
laboratóriumi vizsgálatának, valamint a tüdőszűrés negatív eredménye esetén történik meg.
A 2019-es év során 9 lb józsefvárosi szenvedélybeteg összesen 1892 gondozási napot vett
igénybe. Az Emberbarát Alapítvány ambuláns járóbeteg rendelésén 14 fő józsefvárosi
érintettségű szenvedélybeteg is megjelent.
2) A kábítószert és az egyéb bódítószereket fogyasztók
rehabilitációja is a társadalomba történő reintegrációja

kezelése,

ellátása,

a) a kábítószer-fogvasztással járó fended betegségek megelőzése, inklevítása
A kábítószer-fogyasztók körében a vérrel vagy nemi úton terjedő fertőző betegségek a
HIV/AIDS is a hepatitis. Az injektáló drogfogyasztók, a homoszexuális férfiak (MSM),
valamint a drogfogyasztó terhes anyák magzatai különösen veszélyeztetettek. Együtt élő
családtagjaik, illetve szexuális partnereik szintén kockázati csoport.
A megelőzés fő formái: a felvilágosítás a kockázati magatartás elkerülésére, a szűrés és a
korai kezelésbevétel. Az injektáló (ún. intravénás) drogfogyasztók számára steril tűk
biztosítása (ún. tűcsere programok) csak akkor véd meg a fertőzésektől, hä minden esetben
új, steril tűt használnak és a használt injekciós tact és fecskendőket nem osztják meg soha
másoklcal, hanem maradéktalanul visszaviszik a tűcsere programba, ahonnan azt zárt
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konténerekben a veszélyes egészségügyi hulladék-égetőbe szállítják is ott kerül
megsemmisítésre. A nemi úton terjedő fertőzések kivédésére a kondomhasználat
alkalmazható.
Az önkormányzat 2019-ben megfelelő forrásokat biztosított a közterületen szétszórt injekciós
till( folyamatos begyűjtésére, valamint a JKEF drogmegelőző, felvilágosító tevékenységéhez
az iskolás gyerekek körében.
A kockázati csoportok HIV és hepatitis szűréséhez 2019-ben az önkormányzat a KEFnek
nyújtott EMMI támogatáson keresztül 2019. április-június között (3 hónap) 1.250.00 Ft
Összegű forrást biztosított.
Szűrések megvalósulása támogatási időszakonként:
1) 2018' június is 2019. április közötti időszakban a szűrővizsgálati program az
ABBVIE támogatásából valósult meg.
2) 2019. április is 2019. június között a szűrővizsgálatokat az EMMI (pályázaton
keresztül) és a Józsefvárosi Önkormányzat közösen finanszírozta
3) 2019. júliustól, decemberig a Pozitív Elet Alapítvány részére a gyógyszercégektől
(ABBVIE, (JSK) kapott céltámogatásokból forrásából valósult meg.
A DPC Szent László Kórházban kezelésbe veszik a kiszűrt HIV is hepatitis pozitív eseteket.
(Dr. Szlávik Janos, Dr. Makara Mihaly).
Az Auróra utcai szakrendelőben a kockázati csoportok számára laboratóriumi mintavétel vált
lehetővé és a házi-és gyermekorvosok számára történő képzés programján szerepel a
függőségekről szóló előadás is.
Lényeges szemléleti kérdés, hogy az anonim szűrések nem kerülhetnek laboratóriumi
konfirmációra és így pozitív esetben nem kerülnek regisztrálásra. A pozitív esetek így nem
jutnak el időben kezelésbe, miközben állapotuk rosszabbodik és folyamatosan fertőzhetik a
környezetükben élő, tartózkodó embereket. Másrészt sok az átfedés, illetve a „feller folt" az
anonim szűrések esetén, így a ténylegesnél jóval magasabb vagyealacsonyabb, azaz hamis
adatok keletkeznek, melyek ellehetetlenítik a valós helyzet megismerését es a fertözöttek
kezelését is. A JKEF ezen a felfogáson változtatott, megszüntetve az anonim szűrések
támogatását. Józsefvárosban az önkormányzat támogatásával 2017-től az alábbi szűrések
érhetőek el.

3)

A.

Drogfogyasztó terhes anyák HIV/AIDS és hepatitis szűrése, nem anonim
módon, hanem személyes adatokkal és TAJ-számmal, a pozitív esetek
nyilvántartása, kapcsolatfelvétel, felvilágosítás es kezelésre való motiváció, majd
kezelésben való részvétel a Szent László Kórházban.

B.

Detoxikálásra került Injektáló drogfogyasztók HIV/AIDS és hepatitis szűrése,
nem anonim módon, hanem személyes adatokkal és TAJ-számmal, a pozitív
esetek nyilvántartása, kapcsolatfelvétel, felvilágosítás es kezelésre vale)
motiváció, majd HIV/AIDS vagy hepatológiai kezelésben való részvétel a Szent
László Kórházban.

Iskolai szintér prevenciós előadások —
Alapítvány)

"A

drogokról másképpen" (Trádió

A Trádió Alapítvány "A drogokra másképpen" című prevenciós programját több fórumon
is bemutatta a szervezet. A 14-18 eves korosztálynak készült drogmegelőzési program
bűnmegelőzési részét Marosi Antal, egészségnevelési részét dr. Balogh Sándor igazságügyi
orvos szakértő dolgozták ki néhány éve (mindketten a JKEF tagjai). A pedagógusok részéröl
7

jelentős igény merült fel az előadások iránt. Az előadásokon az elmúlt évek során közel 2000
gyermek vett részt. A komplex bünmegelőzési, egészségnevelési és egészségfejlesztési
előadások a Belső-Pesti Tankerületi Központtal egyeztetett kerületi iskolákban zajlottak,
azonban 2019-20 tanévben a szükséges fedezet hiányában nem került megszervezésre.
4) „ületvezetési ismeretek és készségek" program folytatása
Józsefváros Kábítószer ellenes stratégiája az alkalmazandó primer prevenciós eszközök között
nevesíti az „Életvezetési ismeretek- és készségek" c. iskolai színtér programot. A program
keretében a korábbi években 197 fő pe
. dagógus képezése valósult meg.
Drogmegelőzési, személyiségfejlesztő és életvezetési képességeket és készségeket oktató
program, melyet a 4o órás képzésen elsajátító pedagógusok a tanévben havonta 1 tanórán
oktatnak diákjaik részére. A tanári kézikönyvek az 1. osztálytól a 12. osztályig (sőt az óvodára
is) rendelkezésre állnak. A program értékelését 5 éven át 150 iskolában végezte el az
Országos Közoktatásértékelési Központ. Az eredmények nemcsak a drogmegelőzési program
hatékonyságát, hanem azt is kimutatták, hogy a résztvevő osztályok tanulmányi eredménye és
magatartása is szignifikánsan javult a program rendszeres oktatása esetén.
A képzés óraszáma 40 óra, a program a pedagógusképzésben akkreditált program.
A képzés költségeit a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselőtestületének Emberi Erőforrás Bizottsága biztosította.
A képzési program a 2019-20 tanévben a szükséges fedezet hiányában nem került
megszervezésre.
5) „ületvezetési ismeretek és készségek" program megszervezése szociális szférában
dolgozók részére
Józsefváros Kábítószer ellenes stratégiája az alkalmazandó primer prevenciós eszközök között
nevesíti az „Életvezetési ismeretek és készségek" c. programot.
A korábbi évekhez hasonlóan, a kerületi szociális munkások, családsegítő és kerület
bölcsődében dolgozó kollégák részéről igény volt a szociális szférában akkreditált képzésen
való részvételre, konkrétan az „Életvezetési ismeretek és készségek" programra. 2019 során 2
Ilyen programot szerveztünk.
2019, május 14-17. között
Helyszín: Kesztyűgyár
Szervező: Váczi Miklósné
Résztvevők: 20 fö szóciális munkás
Trénerek: Csendes Eva programalapító, Borbély Lászlóné és Mezeiné Varga Éva
Előadó: Szomor Katalin kábítószer szakértő, JKEF koordinátor.

2019. június 3-6. között

Helyszín: Kesztyűgyár
Szervező: Váczi Miklósné
Résztvevők: 20 fb szociális munkás
Trénerek: Csendes Éva programalapító, Borbély Lászlóné és Mezeiné Varga Eva
Előadó: Szomor Katalin kábítószer szakértő, JKEF koordinátor
A képzésen a kölcsönösen egymásra ható, interaktív pedagógiai módszerrel dolgoznak, 37a7 a
legkülönfélébb csoportszervezési módszerekkel (didaktikai játékok, ötletbörze, agytérkép)
kínálnak tapasztalatszerzési alkalmakat szerepkörökről (cselekvő, támogatók, megfigyelők),
feladatmegosztásról (támogató, gátló, semleges: megnyerhető), konfliktuskezelési stílusokról,
agresszióról, és kipróbálnak készségfejlesztési lehetőségeket, segítő módszereket. A
programnak maximum egy tizede előadás jellegű.
A képzés költségeit a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros önkormányzat, az Emberi
Erőforrás Bizottsága döntése alapján biztosította.
6) Szociális továbbképzési programok a józsefvárosi szociális munkások számára
A 2019. évi minősített szociális továbbképzési programok a Félúton Alapítvány
szervezésében zajlottak
"Megoldásközpontú szociális tanácsadás" (T-05-123/2016)
Képzési idő: 40 óra
Értéke: 40 pont
Létszám: 14 to - az önkormányzati intézmények szociális szakemberei
"Agressziókezelő trénerképzés" (T-05-124/2016)
Képzési idő: 44 óra
Értéke: 40 pont
Létszám: 14 ró - az önkormányzati intézmények szociális szakemberei
A képzések lebonyolítását az előzetes tervek alapján 2019. őszére ütemeztük, azonban a
szükséges fedezet hiányában nem került megszervezésre.
A képzés fonto
s sságára tekintettel 2019. novemberében a JKEF Prevenciós Csoportja külön
kérelemmel fordult Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszonyhoz, aki alpolgármesteri keret
terhére biztosította a szükséges fedezetet, így mindkét képzés szervezése decemberben
elkezdődhetett és 2020. év során kerül lebonyolításra.

7) Drámapedagógiai foglalkozások folytatása alsó tagozatos tanulók részére
A L.E.K.-VÁR programot kizárólag a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú
Egyesület végzi. A programot Vágó Regina drámapedagógus dolgozta ki, mely elsősorban az
általános iskola 1-4 osztálya számára készült.

25)

Célok:
önmaguk és társaik megismerése
a csoportmunka alapjainak elsajátítása
a mikro- is malcrokőrnyezetben való eligazodás készségének fejlesztése
a különféle veszélyhelyzetek felismerése és elkerülése
az áldozattá válás tényezőinek azonosítása preventív szándékkal
az önvédelem különböző szintjeinek illetve formáinak megismerése és alkalmazása
egészséges es biztonságos életmódra nevelés
Az egyesültnek kiemelt célja, hogy a program a hátrányos helyzetű területeken több olyan
intézményben legyen jelen, ahol több száz gyermek számára egy komplex egészségfejlesztő
program során az egészséges életmóddal kapcsolatos kompetenciájukat fejlesztik,
hangsúlyozva az önismeret fejlesztésének jelentőségét. A program kidolgozása során
figyelembe vették a Nemzeti stratégiában megfogalmazott irányelveket, így a holisztikus
szemléletmódot érvényesítve az alábbi kompetenciaterületek fejlesztésére fókuszál: az
éntudatosság, a felelősségteljes döntéshozatal es felelősségvállalás, verbális is nonverbális
agressziómentes kommunikáció, együttműködés.
A FECSKE Egyesület L.E.K.-VÁR (Létezni, Eligazodni, Kommunikálni) életvezetési,
bűnmegelőzési és drogprevenciós komplex művészeti programja Józsefvárosban 2016-ban
.indult el. A Deák Diák Általános Iskolában és a Vajda Peter Ének-zenei Általános és
Sportiskolában zajlott, több iskolából is van érdeklődés a program iránt, azonban a szükséges
fedezet hiányában 2019-2020-as tanében nem került megszervezésre.
8) „Kreativ közösség" érzékenyítő és kiégést megelőző akkreditált csapatépítés
pedagógusoknak
A tréning két nagy modulból épül fel: a közösségfejlesztő is a kreatív alkotó modulból. A
program konstruktívan összeköti a közösségben rejlő források feltárását, az együttműködés, a
kooperáció módszereit a produktív alkotótechnikákkal, a közösség kreativitásának fejlesztése
érdekében. A közösségek valóságos tárházai az egyéni értékeknek, amelyek kiaknázásával,
összekötésével új értékek, új lehetőségek teremthetők. Egy tantestület életében az egymás
támogatása, az összefogás, a személyes kompetenciák, tehetségek mozgósítása megoldhatóvá
teszi azokat a problémákat, kríziseket, konfliktusokat, amelyek a gyermekközösségeket
terhelik, rombolják, de amelyek kezelése nem egyszemélyes pedagógusi feladat. Ugyanakkor
rendkívül fontos funkciója a minőségi tantestületi közösségnek, hogy képes hiteles,
példaértékű mintát nyújtani közvetlen módon a gyermekcsoportok számára. Az élő "modell"
biztosítása a leghatékonyabb módja annak, hogy a gyerekek valóságosan saját élményként
sajátíthassák el a szociális, humán kompetenciákat, amelyek képessé teszi őket, hogy
felnőttként pozitív, együttműködő, alkotó, hasznos tagja legyenek a nagy közösségnek, a
társadalomnak.
A program 2017 óta zajlik Józsefvárosban, a program több iskolában való megszervezésére
mutatkozott igény, azonban 2019-20 tanévben a szükséges fedezet hiányában nem került
megszervezésre.
9) Szakmai drogprevenciós konferencia józsefvárosi pedagógusok számára
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A rendezvényeinken általában 100 főt meghaladó regisztrált résztvevő vett részt. A
rendezvényre látogatók konferencia kiadványt (mely tartalmana az előadások rövid
összefoglalását), jegyzetet papírt, tollat és a ICEF tagok szóróanyagait kapták. A rendezvény
célja, hogy a résztvevők autentikus forrásból szerezzenek naprakész, információkat a
kábítószerügy aktuális kérdéseiről, kihívásairól, iskolai hatékony prevenciós programokról.
A konferencia fedezet hiányában 2019-ben nem került megszervezésre.

10) A Magdolna-negyed Program III. keretében megkezdett program folytatása és
"Ifjúsági ter" kialakítása
A FECSKE Egyesület 2015-ben, a Magdolna-negyed Program HI. keretében nyilvánosan
meghirdetett pályázati eljárás eredményeképpen kezdte meg ilyen irányt tevékenységét
Józsefvárosban.
Az elmúlt időszakban részben a Józsefvárosi önkormányzat támogatásával, részben pedig a
FECSKE Egyesület saját finanszírozásában működtetett utcai megkereső tevékenység
eredményeképpen, 2015-ben az Egyesület elindította TEREP Klub programját és azóta is
folyamatosan működteti, melyhez helyiséget a Kesztyügyár Közösségi Ház biztosít,
együttműködési megállapodás alapján. Az egyesület a korábbi megkereső munka és a TEREP
Klub bázisán indította el „Ifjúsági Tér" programját,. mely egyben új alapokra helyezte
gyermekekkel végzett programját.
Az utcai megkereső munka eszközeire építve rövidtávú célként fogalmazódott meg az ellátási
területen fellelhető 12 és 20 eves kor közötti, függőség kialakulásában veszélyeztetett fiatalok
felkutatása is a velük való kapcsolatfelvétel. Fontos a célcsoport tagjainak es családjuknak
kezdeti és folyamatos bevonása.
Középtávú célként a bizalmi kapcsolat kiépítését határoztuk meg, amely lehetőséget biztosít a
célcsoport számára új minták megismerésére a közösen eltöltött szabadidős programokon
keresztül.
A program fó elemei:
— Ifjúsági tér
— Csellengő diákok felkutatása
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„A pedagógus lehetőségei a drogellenes küzdelemben” konferenciát a korábbi években az
Oktatási Hivatal Budapesti POK, az „Öszi Pedagógiai Napok" programsorozathoz illeszkedve
szerveztük meg. A konferenciát a POK kiemelt rendezvényeként is meghirdette, lehetővé
téve, hogy a Főváros minden részéből részt vehessenek az érdeklődő pedagógusok.
Az utóbbi időben a konferencia keretében túlléptünk az iskolai szintér programok
bemutatásán és más aspektusból is rávilágítottunk az addikciók problémakörére, így
különösen az internetfüggőség és a cyberbullying témakörében is hívtunk előadókat,

— Klubfoglalkozások
— Kortárs segítő képzés
A program időtartama: 2019. március 1-től 2019. szeptember 30-ig
Állandó helyszín: Kesztyűgyár Közösségi Ház és Mátyás tér közterület
A program megvalósításához szükséges forrást a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzat, az Emberi Erőforrás Bizottsága döntése alapján biztosította.

11) Együttműködés más KEF-ekkel Együttműködés más KEF-ekkel a megkötött
megállapodások alapján,. szakmai konferenciákon való részvétel

a) 2019. június 18-án a Kőbányai KEF-el közös szakmai napot is ülést tartottuk
Kőbányán.
b) Többszöri egyeztetést és szakmai előkészítést követően 2019. november 29-én részt a
Kunhegyes Kábítószerügyi Egyeztető Forum által szervezett városi szakmai
konferencián bemutattuk a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Forum munkáját,
illetve általában a KEF-ek tevékenységét.
A konferencián részt vett Marosi Antal a JKEF, továbbá Majzik Balázs osztályvezető SzGyF
Drogmegelőzési Programok Osztálya részéről.
A Kunhegyes Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal közös programot a JKEF Prevenciós
Munkacsoport szervezte. A program önkormányzati forrást nem igényelt.

c) 2019. december 19-én részt vettünk az Emberbarát Alapítvány Alkohol es
Drogrehabilitációs Intézete Női drogrehabilitációs részlegének ünnepélyes megnyitón
es szakmai konferencián.
Helyszín: Budapest, X. Cserkesz utca 7-9.
A konferencia szakmai es módszertani kérdésekkel foglalkozott es gyógyult drogbetegek
mondták el saját történetüket.
A JKEF részéről Dr. Ujhelyi Eszter, szakmai elnök es Szomor Katalin, JKEF koordinátor vett
részt.

12) Kábítószer-ellenes Világnaphoz (június 26.) kapcsolódó kerületi rendezvény
(sportnap, nyári tábor) megszervezése és lebonyolitása
A "Ne nézzük el...!" valójában egy rendezvénysorozat, mely a Kábítószer-ellenes
Világnaphoz kapcsolódóan kezdődik es a Kesztyűgyár Közösségi Házban szervezett nyári
tabor során a szakemberek heti rendszerességgel találkoznak a gyerekekkel.
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A program lebonyolítására a 2019. június 28 — augusztus 7. közötti időszakban került sor a
Kesztyügyár Közösségi Házban (Budapest VIII. kerület, Mátyás ter 15.) szervezett nyári tábor
keretein belül. A heti 1-1 alkalommal két óra időtartamban (120 fő 20 fős csoportokban 6x20
perces foglalkozások) zajlott drogmegelőzési, kínálatcsökkentést elősegítő játékos
beszélgetések, foglalkozások vonatkozásában számos pozitív visszajelzés érkezett, melyek a
programsorozat további folytatására ösztönöznek.
Megvalósult programok:

2019. június 28., péntek „Sporttal a drog ellen" sportnap a Kesztyűgyári Napközi táborban
résztvevő általános iskolásoknak.
Helyszín: VIII. kerület Kálvária tér
A sportnap egész napos program keretében valósult meg.
Szervezők: Váczi Miklósné, Kesztyügyár munkatársai Résztvevők: 120 tanuló + 12
kísérőtanár
Szakemberek: 20 lb: Szőnyi Kinga, Magyar Testnevelési Egyetem Atlétikai Tanszék
munkatársai, Szomor Katalin, JKEF koordinátor és a Közbiztonsági munkacsoport tagjai
Nemeth Zoltan és Győriné Nagy Margit.

2019. július 4. A Kesztyűgyári nyári táborban résztvevő általános iskolások csoportos
látogatása a BRFK'VIII. kerületi Rendőrkapitányságon - bütunegelőzési tájékoztatás..
Szervezők: Bünmegelőzi Osztály 3 munkatársa és a Közbiztonsági munkacsoport.
Résztvevők: 120 tanuló + 12 kísérőtanár
2019. július 9. Drogprevenciós oktatófilmes előadás a Kesztyügyári Napközi táborban
résztvevő általános iskolások számára.
Helyszín: Kesztyügyár
Szervezők: Győriné Nagy Margit, Väczi Miklósné
Résztvevők: 120 tanuló + 12 kísérőtanár
Szakemberek: Marosi Antal
A programsorozat költségeit a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros önkormányzat, az
Emberi Erőforrás Bizottsága döntése alapján biztosította.

13) JKEF „Nyílt Nap —2019." megszervezése és lebonyolitása
2019. november 29-ére megszervezett Nyílt Napon 6 józsefvárosi általános iskolából 11
hetedikes osztály 201 tanulója és 12 tanáruk vett részt.
A kiscsoportoknak forgószínpad-szerüen zajló rövid előadások témái: baleset megelőzés,
drogmegelőzés, tűzvédelem, bőrbetegségek tinédzserkorban, iskolai agresszió, drogozás
hatásai, Internet veszélyei, érzékelés-, tapintás, részegszemüveg.

cb)

Helyszín: Kesztyűgyár. 8-14 óráig.
Szervezők: Nemeth Zoltan, Váczi Mildósné, Santa Andras, Varga Zita
Szakemberek: Füredi Kitti és mts-i, Györiné Nagy Margit, Kovacs Tamásné, Santa Andras).
A program 2019-ben new kapott az Önkormányzattól támogatást, az résztvevő szakemberek,
a Közbiztonsági Munkacsoport áldozatos munkája és Prevenciós Munkacsoport által
szervezett anyagi támogatás révén valósulhatott meg. (anyagi támogatók: Kovacs Dávid Emil,
Marosi Antal, FECSKE Egyesület)
14) "Emberbarit Alapítvány Alkohol is Drogrehabilitäciós Intézete
drogrehabilitációs részlegének ünnepélyes megnyitása is szakmai konferencia

Női

2019. december 19,.B udapest, X. Cserkesz utca 7-9.
Az Emberbarát Alapítvány képviselője is a JKEF tagja. Az Alapítvány 2019-ben 9 fő
józsefvárosi szenvedélybeteget kezelt a fekvőbeteg is 14 Rot ambuláns rendelőjében — ezért is
érdekes számunkra az új részleg megnyitása.
Az Alapítvány 3 évtizede foglalkozik drog-és alkoholbeteg férfiak gyógyításával,
rehabilitációjával, reintegrációjával 130 ágyas fekvőbeteg részlegében, addiktológiai
rendelőjében, valamint félutas házában. Az EMM1 javaslatára fogott neki az Alapítvány a
drogbeteg nők részére egy fekvőbeteg részleg kialakításának. Az épület megvásárlása es
felújítása csak nagy anyagi nehézségek árán, de sikerült.
A december 19-i szakmai konferencián az AIDS Világnap alkalmából elhangzott előadások
mellett az Emberbarát Alapítvány vezetője, Bereczki Sándor, orvosai és szakszemélyzete
mellett az intézményben kezelt betegek és gyógyult betegek is szerepeltek. Összesen 230 fó
vett részt a konferencián és a megnyitón.
A Megnyitón az EMMI részéről Dr. Csányi Endre Peter, egészségügy szakmai irányításáért
felelős helyettes államtitkár vágta át a felújított épület kapujában a szalagot. Ezt követően a
résztvevők megnézték a jelenleg 20 fó nőbeteg kezelésére alkalmas részlegei (A padlástér és
a pince hasznosítási terveihez az Alapítványnak jelenleg nincsenek meg az anyagi eszkőzei.)
A Szent Laszlo Kórházból Dr. Makara Mihaly főorvos Úr, az EMM1 Nemzeti
Népegészségügyi központ Drogmegelőzési Osztályának vezetője Majzik Balázs úr, két
tisztifőorvos, valamint a X. kerületi KEF vezetője és tagjai, illetve több más KEF képviselője
is, valamint a JKEF részéről Dr. Ujhelyi Eszter, szakmai elnök és Szomor Katalin, JKEF
koordinátor vettek részt."

15) Megjelenés a kerületi rendezvényeken:
A Józsefvárosi Önkormányzat nagy látogatottságú rendezvényeihez való csatlakozás a
társadalmi kapcsolatok építésének egyik fontos terepe. A rendezvények alatt rövid idő alatt
nagyszámú kerületi lakóval van lehetőség a személyes találkozásra.
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Megjelenés a Józsefvárosi Rendőrnapon
A Józsefvárosi Renciömap kiemelkedő rendezvény a józsefvárosi rendvédelem számára, mely
fontos találkozási pont a rendvédelemmel, közbiztonsággal, bűnmegelőzéssel foglalkozó
szervezetek számára. Ezért jó lehetőség, hogy a rendezvényen JKEF önálló megjelenéssel is
képviselteti magát, segítve ezzel is a lakossági kapcsolatok erősítését és drogprevenciós célú
Információk eljuttatását. A programot a JKEF részéről a Közbiztonsági Munkacsoport
szervezte és bonyolította le.
Időpont: 2019. május.26.
Helyszín: Szenes Ivan tér
Megjelenés a város rehabilitációhoz kapcsolódó rendezvényeken
Az Orczy negyed komplex rehabilitációs program — amely 2018 és 2021 között valósul meg
— családi nappal indult 2018. szeptember 29-én, a Kálvária téren. Azóta a VEKOP program
keretében szervezett rendezvényeken (családi és egészség napok) á JKEF is képviselteti
magát, nem csupán a tagszervezetek részvételével, hanem a Közbiztonsági Munkacsoport
által szervezett kitelepülés közvetlen jelenlétével.

16) A KEF által elfogadott cselekvési terv végrehajtásához szükséges bizottsági
előterjesztések elkészítésében való közreműködés, a források biztosítása érdekében
A JKEF tevékenyen közreműködött a bizottsági, képviselő-testületi es bizottsági
előterjesztések elkészítésében, annak érdekében, hogy a JKEF működéséhez nélkülözhetetlen
döntések megszülessenek, valamint a döntéshozók szakmai kérdéseikre választ kapjanak.

Budapest, 2020. április 29.

Dr. Ujhelyi Eszter
Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
szakmai elnöke

Mellékletek:
I. sz. melléklet: 2019. évi Esernénytabla
2. sz. melléklet: Pénzügyi felhasználás
3. sz. melléklet: Beszámoló a HIV Hepatitis szürésról a 2019 április-2019 június közötti támogatott idöszakról

1. melléklet
Józsefvárosi Kábítószer Egyeztető Fórum (JIC:EF)
2019. évi Eseménytábla
(2019. január 1. - 2019. december 31.)
Készítette:
Szomor Katalin, JKEF koordinátor
2019. január 31., csütörtök

JKEF ülés (36.)

2019. március 26., kedd

JKEF Közbiztonsági munkacsoport értekezlet

2019. május 31., csütörtök
2019. június 18., kedd

JKEF ales (37.)
i
Részvétel a Kőbányai KEF ülésén

2019. március 26., kedd

JKEF Közbiztonsági munkacsoport értekezlet

2019. május 21. ‚kedd

JKEF Közbiztonsági munkacsoport értekezlet

2019.
október 29., kedd

JKEF Közbiztonsági munkacsoport értekezlet

2019. november 4., hétfő

JKEF Prevenciós munkacsoport értekezlet

2019.május.4.szombat

Orczy Fitt Fan
Helyszín: Kálvária ter
VEKOP program
Prevenciós munkacsoport
ületvezetési ismeretek és készségek c. személyiségfejlesztő és drogprevenciós
akkreditált program - szociális munkások képzése
.
Helyszín: Kesztyügyár
Szervező: Váczi Mikleisné
Résztvevők: 20 fő szociális munkás
Trénerek: Csendes Éva programalapító, Borbély Lászlóné és Mezeiné Varga
Eva
Előadó: Szomor Katalin kábítószer szakértő, JKEF koordinátor.

2019, május 14-17.

.

I.

2.
3.

'
4.

5.

7.

a.
9.

10.

2019.május.26.vas6map

JKEF Közbiztonsági Munkacsoport Rendvédelmi Gyermeknap 10.00-16.00-ig
Helyszín: Rezső ter
Célcsoport es résztvevők: kerületi lakosok is kb 200 gyermek + szülók

II.

2019június.lszombat

Orczy Program Családi Nap
Helyszín: Kálvária ter
VEKOP program
.

12.

2019. június 3-6..

Prevenciós munkacsoport
Életvezetési ismeretek és készségek c. személyiségfejlesztő és drogprevenciós
akkreditált program - szakember képzés
Helyszín: Kesztyügyár
Szervező: Váczi Mikkisne
Résztvevők: 20 fő szociális munkás
Trénerek: Csendes Éva programalapito, Borbély Lászióné is Maeiné Varga
Éva
HUM: Szomor Katalin kábítószer szakértő. JKEF koordinátor
-

13.

2019. június 28., pintek

Közbiztonsági munkacsoport ,.Sporttal a drog ellen" sportnap a Kesztyügyári
Napközi táborban résztvevő általános iskolásoknak.Helyszin: VIII. kerület
Kálvária térSzervezők: Váczi Mikleisné, Kesztyügyár munkatársai Résztvevők:
120 tanuló + 12 kisérőtanárSzakemberek: 20 Re: Szőnyi Kings, Magyar
Testnevelési Egyetem Atlétikai Tanszék mts-i, Szomor Katalin, JKEF
koordinátor es a Köz-biztonsági munkacsoport tagjai.

.14.

2019.július.3.szerda

•
.
Közbiztonsági munkacsoport
A Kesztyügyári Napközi táborban résztvevő általános iskolások csoportos
látogatása a BRFK VIII. kerületi Rendörkapitányságon - bünmegelözési
tájékoztatás.
Szervezők: Bünmegelözési Osztály 3 munkatársa is a Közbiztonsági
munkacsoport.
Resztvevők: 120 tanuló + 12 kisérótanär

IS.

2019.július.10.szerda

Közbiztonsági munkacsoport
Drogprevenciós oktatófilmes előadás a Kesztyügyári Napközi táborban
résztvevő általános iskolások számára.
Helyszín: Kesztyügyár
Szervezők: Gyónni Nagy Margit, Váczi Miklósné
Résztvevők: 120 tanuló + 12 kísérotanár

16.

Szakemberek: Marosi Antal
2019. július 17., szerda

Prevenciós is Egészségügyi munkacsoportok
Drogmegelőzési is borgyógyászati előadás a Kesztyügyári Napközi táborban
résztvevő általános iskolások számára.
Helyszín: Kesztyügyár
Szervezők: Váczi Miklásné, Varga Zita
Résztvevők: 120 tanuló + 12 kísénátanár
Szakemberek: Dr. Balogh Sándor, igazságügyi orvos szakértő. valamint Gondos
Judit, Gyónni Nagy Margit, Kovács Ttunásné

17.

2019.jú1ius 24., szerda

Egészségügyi munkacsoport

18.

Felelős kisállat tartás kicsiknek — előadás is kutyás bemutató.
.

Kutya-segélyszolgálat Közhasznú Alapítvány
•
Szervező: Juhász Júlia
Résztvevő: 60 tanuló + 10 kIsérőtanár
3 lb szakember + a kutyáik

2019.jülius.31.szerda

Egészségügyi munkacsoport
Felelős kisállat tartás nagyoknak — előadás is kutyás bemutató.
Kutya-segélyszolgálat Közhasznú Alapítvány
Szervező: Juhász Julia
Résztvevő: 60 tanuló + 10 kísérőtanár
3 fb szakember + a kutyáik

19.

2019. augusztus 7., szerda

JKEF Prevenciós munkacsoport
Kesztyügyári Napközis táborban drogmegelőzési is tfayédelmi előadás a

20.

2019.augusztus.24.szombat

résztvevő általános iskolások számára.
Helyszín: Kesztyügyár
Szakértő: Szomor Katalin, Sánta Andras
Risztvevők: 60 tanuló + 3 kisérőtanár
Egeszségnap
Helyszín: Kálvária tér
VEKOP program

21.

2019.szeptember.27.péntek

Oszi EgészsignapHelyszin: Kálvária térVEKOP program

22.

2019.október.3.csütörtök

Pályaorientációs nyilt nap a Kesztyügyárban
Gyónni Nagy Margit JKEF
Pálinkás Mária közterület-felügyelő
kerületi általános iskolák 7-8 évfolyamai kb 250 fó diák +20 felnőtt

23.

2019. november 29., péntek

JKEF Közbiztonsági munkacsoport
Nyílt nap.
Helyszin: Kesztyügyár. 8-14 óráig.
.
Szervezők: Nemeth Zoltán, Váczi Miklosné, dr. Sánta András, Varga Zita
Résztvevők: 6 józsefvárosi általános iskolából I I hetedikes osztály 201 tanulója
és 12 tanáruk.
Szakemberek: Füredi Kitti is mts-i, Gyónni Nagy Margit, KovitesTarnásné. dr.
Santa Andras).
A kiscsoportoknak forgószínpad-szenien zajló rövid előadások témái:

24.

balesetmegelözés, bún-és drog-megelőzés, tüzvédelem, bórbetegségek
tinédzserkorban, iskolai agresszió, drogozás hatásai, Internet veszélyei,
érzékelés- tapintás, részegszemüveg.
•
20I9.november.29.pimtek

Kunhegyes Kábítószertlgyi Egyeztető Forum által szervezett városi szakmai
konferencián a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának
bemutatása is előadás a KEF-ek tevékenységéről. A konferencián reszt vett
Marosi Antal a IKEF, továbbá Majzik Balázs osztályvezető SzGyP
Drogmegelözési Programok Osztálya részéről

25.

.47-ti

2019. december 19.,

Emberbarát Alapítvány Alkohol es Drogrehabilitációs Intézete Nöi
drogrehabilitációs részlegének ünnepilyes megnyitása es szakmai konferencia.
Helyszín: Budapest, X. Cserkesz utca 7-9.
EMMI részéről Dr. Csányi Endre Peter, egészségügy szakmai irányításáért
felelős helyettes államtitkár vágta át a felújított épület kapujában a szalagot. Ezt
követően mindenki megnézte a jelenleg 20 fö nöbeteg befogadására alkalmas
részleget.
(A padlástér és a pince hasznosítási terveihez az Alapítványnak jelenleg
nincsenek meg az anyagi eszközei.)
A megnyitón Es a szakmai konferencián össz,esen 230 fő vett részt, ideértve az
Alapítványban dolgozó szakembereket, a bentlakó betegeket es ‚gyógyult
betegeket.
A Szent Laszlo Körházból Dr. Makara Mihály Roles úr vett részt.
Részt vettek meg: Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségógyi központ
Drogmegelözési Osztályánk vez.etöje, két tisztifbones, valamint a X. kerOleti
KEF vezetője es tagjai, illetve több más KEF képviselője is. A JICEF részéről
Dr. Ujhelyi Eszter, szakmai elnök es Szomor Katalin, JKEF koordinátor vett

26.

A konferencia szakmai es módszertani kérdésekkel foglalkozott es gyógyult
drogbetegek mondták cl saját történetüket.
2019 évben folvamatosan

.1KEF Egészségügyi munkacsoport tagjaként a Pozitív Eletert Alapítvány a
józsefvárosi Szt. Kozma Egészségügyi Szakrendelöben a 2019 év során minden
kedden es csütörtökön délutánonként folyamatosan végzett önkéntes HIV es
hepatitis C laboratóriumi szürövizsgálatokat es tanácsadást, melyen 2019-ben
500 fö vett részt a kockázati csoportokból. A HIV és hepatitis C pozitív
eseteket a Szt. László Kórházban veszik kezelesbe.Szakmai vezető: Dr. Ujhelyi
Eszter, az orvostudományok kandidátusa, a .1KEF szakmai elnöke.

27.

2. melléklet
Budapest Józsefvárosi önkormányzat 2019. ‚vi költségvetésében biztosított "Drogellenes programok"
keretének 2019. évi felhasználása
Ssz.

1.

Szerződö fél

Emberbarát
Alapítvány

10 000 000 10 000 000

EMBI 75/2019.
(V.08.)

76 200

60 121

Magyar
Testnevelési
Egyetem
Támogató Köre
Alapítvány

2019. június 28. sportnap lebonyolítása

EMBI 75/2019.
(V.08.)

254 000

254 000

Ayala Bt.

.
2019. június 28. sportnap fellépés •

4.

Józsefváros
Közösségeiért
Nonprofit Zrt.
Fiatalokat,
Egészséget,
Családot Seed
Közhasznú
Egyesület

Csendes Eva
"

9.

.

•
1.000 db müzli szelet

Bijó Élelmiszer
Kh.
,

8.

Képviselő-testület
108/2018. (XII.18.)
határozat 7. pont,
módosítás
59/2019. (IV.30.)

188 214

3.

7.

1.000 db felitatozott reflective
jólláthatósági pánt
150 db feliratozott tori öko-papírtoll
t 1.000 db feliratozott műanyag
golyóstoll
rendelése a .IKEF drogellenes
programjaira

Felhasznál
t összeg
(Ft)

Biztosított
összeg (Ft)

381 000

Plexi Team Bt.

6.

10 fő szenvedélybeteg részére
bentlakásos férőhely biztosítása

'
Döntés száma

EMBI 75/2019.
(V.08.)

.

5.

Feladat megnevezése

Csendes Éva

.

.

Nyári napközis tábor keretében a
drogellenes programokon
közreműködők ebédje

Terep Klub program támogatása

Életvezetési ismeretek és készségek
című, 40 órás személyiségfejlesztő,
drog-prevenciós célú továbbképzés
lebonyolítása 2019. május 14.- 2019.
május 17. között.
Életvezetési ismeretek és készségek
című, 40 órás személyiségfejlesztő,
drog-prevenciós célú továbbképzés
lebonyolítása 2019. június 3.- 2019.
június 6. között.

EMBI 75/2019.
(V.08.)
.
EMBI 75/2019.
(V.08.)

'

100 000

100 000

76 200

60322

.
EMBI 7572019
.
MON
.

• 4 575 000

4 575 000

EMBI 75/2019.
(V.08.)

989 400

989 400

EMBI 75/2019.
(V.08.)

989 400

• 989 400

.

-

17 441 200 17 216 457

3. melléklet

Beszámoló az EMM1 által támogatott HIV Hepatitis szűrésről mely a Józsefvárosi Szent Kozma
Egészségügyi Szolgálatnál történik
Támogatott : Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal ( Józsefvárosi Kábítószer Egyeztető Fórum)
Támogatási időszak: 2019 április-2019 június
A WHO 90-90-90 felhívása szellemében a Hepatitis C gyógyítására alkalmas antivirális gyógyszert
gyártó cég (ABBVIE ) részbeni támogatásával új lehetőség volt a HIV és HCV szűrésre. A
Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Pozitív Élet Alapítvány szervezésében 2018. évben
tovább folytatódott a felvilágosítással, tanácsadással összekötött HIV, Hepatitis gyorsteszttel végzett
Ingyenes, megvárható szűrővizsgálat. 2019 - április és 2019 június között a szűrővizsgálatokat az
EMMI (pályázaton keresztül) és a Józsefvárosi Önkormányzat közösen finanszírozta, 2018 június és
2019 április között a szűrővizsgálatot az ABBVIE támogatásából tudtuk végezni.. A szűrővizsgálatnak
az ANTSZ engedéllyel rendelkező Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi központ adott otthont, a 2.
Emeleti laboratórium vérvételi helységében
csütörtökön délután

A szűrővizsgálat heti 2 alkalommal, kedden és
16.00 és 18.00 között történt. Om: 1084 Budapest Auróra u. 22-28. (bejárat a

Déri M. utca felöl).
A felvilágosítás mellett a fentiekben megjelölt időpontban 2018 december 31.-ig, a Dél-Pesti
Centrumkórház, Országos Haematológiai és Infektológiai Intézet molekuláris biológiai laboratórium
munkatársai, 2019 január 1 után a G1 laboratórium munkatársai Dr. Újhelyi Eszter, laboratórium
vezető közreműködésével gyorsteszttel történő ingyenes, megvárható HIV és Hepatitis C szűrést
végeztek az érdeklődők számára. Az eredmény (ami nagyjából 20 perc alatt készül el) a helyszínen
megvárható, arról névre szóló lelet került kiállításra.
A vizsgálathoz a gyorsteszt eredménye alapján esetlegesen felmerülő kezelés lehetősége miatt, TM
kártya és személyazonosító igazolvány szükséges. A helyszínen a vizsgálati tájékoztató elolvasása
után kellett a belegyező nyilatkozatot aláírni, kiskorú esetében ezt a gondviselőnek kellett
megtennie.
A

helyszínen lehetőség volt kérdőív kitöltésére, valamint a témában konzultációra, kérdések
feltételére.
A mintavétel előtt mindenki megadta a nevét, címét, TM számát, aminek alapján lehetett a vizsgálati
eredményt kiállítani. A vizsgálat ideje kb 20 perc, ez idő alatt a vizsgálatban résztvevők kitöltötték a
kérdőívet. A vizsgálati eredményt minden esetben írásban kapták meg, és az átvételt aláírásukkal
igazolták. Egyetlen esetben sem merült fel, hogy a személyes adatokat megadják, hiszen mindenki
számára fontos volt a névre szóló írásos lelet megkapása.
A vizsgálatokat 4 személy végezte, kedden és csütörtökön 2-2 személy végezte a vizsgálatokat
egymást váltva
A HIV/Hepatitis szűrést a 2019 április 6.-1 Egészségnapon is végeztük, az igény sokkal nagyobb volt,
mint amire számítottunk

.9,

összesített eredmények:
2018 áprilisa es 2019 június között 320 szerriély jelent meg a szűrővizsgálaton. 67% férfi, 33% nő volt.
4% Magyarországon élő külföldi állampolgár volt.
A vizsgálatban résztvevők lakóhely szerinti megoszlása a következő volt:
Szűrésen résztvevő
Lakóhely
személy
Vidék
73
Budapest
247
I.
kerület
1•
II.
kerület
.
6
Ill.
kerület
4
IV.
kerület
3
• V.
kerület
9
VI.
kerület
6
VII.
kerület
8
VIII.
kerület
131
IX.
kerület
12
X.
kerület .
7
Xl.
kerület
4
XII.
kerület
2
XIII.
kerület
18
XIV.
kerület
10
XV.
kerület
5
XVI.
kerület
4
XVII. kerület
3
XVIII. kerület
1
XIX.
kerület
6
XX.
kerület
1
XXI.
kerület
5
XXII.
kerület
. 1

Életkor

%
23 %
77%

41%

•

%
20 év alatti
20-25 év
26-30 év
31-35 év
36-40 év
40 év feletti

3
13
18
14
14
38

•
HCV pozitiv
10
HIV pozitiv
1
HCV és HIV pozitiv
1
A kérdtliv feldolgozása:
A 320 szürésre jelentkezőből 195 személy töltötte ki a kérdötvet. Ennek alapján:
58% férfi
42% nő

3,1%
0,3%
0,3%

41-22-

Életkor

%

20 év alatti
20-25 év
26-30 év
31-35 év
36-40 év
40 év feletti

10
14
22
14
13
26

Családi állapot:
egyedülálló
élettárs
házas
elvált

56%
29%
7%
8%

Gyereke van
Nincs gyéreke

30%
70%

igen

nem

40%
61%
10%

Dohányzik
Alkoholt fogyaszt *
Drogot fogyaszt **

60%
39%
90%

*Az alkohol fogyasztók jelentős része nem rendszeres, hanem alkalmi alkoholfogyasztó
** A HCV pozitívok közül 10 korábbi, illetve jelenlegi drogfogyasztó volt, egy (HCV és HIV pozitív)
személy homoszexuális. A drogfogyasztók elsősorban a marihuánát, extasyt, kristályt, biofüvet és
relative nagy számban kokaint használtak, kevés volt az intravénás, inkább szívták a drogot
Szexuális Irányultság
heteroszexuális
Homoszexuális ill leszbikus
biszexuális
Az elm* egy évben

61 %
35 %
4 %
•

0 partner
1 partner
Spanner
*10 partner
• *10-50 partner
>50 partner

•

9%
43%
28%
9%
'8%
1%

A 10 illetve 10-50 partnerszámot elsősorban a melegek adták meg, de drogfogyasztónál is volt 10
feletti partner
Gumióvszer használat
Új partner esetében használ gumióvszert
Új partner esetében nem használ gumióvszert

76%
24%

STD probléma miatt (szifilisz, gonorrhea, chlamydia, HPV) 20% már kezelve volt (elsősorban a meleg
csoportban)
Korábbi HIV szűrésen már részt vett 22% (szintén a meleg csoportban)
Sokan nem tudtak válaszolni arra (nem emlékeztek) hogy részesültek-e hepatitis B/A védőoltásban
Összegezve:
- A vizsgálati lehetőség egyre szélesebb körben vált ismertté (Interneten is van információ, de nehéz
megtalálni)
- Nemcsak budapestiek, hanem vidékiek is jönnek vizsgálatra (23%)
- Egyre több józsefvárosi háziorvos, bőr és nemi beteg gyógyász, illetve nőgyógyász ( terhes
gondozás) küldi be a betegeket, ha a laboreredményekben (májenzimek) eltérést talál
- Drogrehabilitáció előtt a betegeket elküldik szűrővizsgálatra (névre szóló eredményt kérnek)
- A sok partnerrel rendelkező melegek számára is ez egy elérhető szűrés
Az eredmények alapján javasolt a szűrőprogram folytatása
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