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Tisztelt Humánszolgáltatási Blzottsńgl

I. Előzmények

Budapest Józsefuiĺros onkormán yzatának Képviselő-testülete a 42012013. (XI.20.) számu
határozat7. pontjában felkérte a Képviselő-testĹilet tagsai közül aJozsefváĺosi Kábítószerigyi
Egyeńetó Fórumba delegált tagokat, hogy évente _ januaľ 31-ig _ tájékoztassák a Humán-
szoIgźitatási Bizottságot a KEF eloző évi munkájáľól.

II. A beteľjesztés indoka

A Képviselő-testĹilet dcintése a|apján abeszámolót a Humanszo|gźitatźlsi BizottságtárgyaLja
meg.

III. Tényállási adatok

A Józsefuaľosi KábítószerĹigyi Egyeztető Fórum 2013. évben egy alkalommal ülésezett20|3.
június 5-én, amely ülésen foglalkozott a KAB-KEF-12-8084 azonositőszámű páIyázat źita|
támogatott pľogramok, képzések meghatźtrozásttva|. Az iilésen felmerĹilt, hogy a ktilönbĺiző
szervezetek közcjtt még mindig nem megfelelő az információaľamlás, ezért az tilésen a részt
vevők megállapodtak abban, hogy a páIyazat kęretében megrendezésre keľiilő zźrő konferen-
ciára a házi orvosok is meghívást kapnak.



A Kábítószeľügyi E'gyeztető Fórumok műkodési feltételeinek biztosításáľa kiíĺt és az onkor-
mźnyzat által elnyert pá|yázatvégľehajtásárőI az alábbi tájékoztatźlst adom:

Pźiyázat címe:
,, Szenvedélybetegeketkezelo ellátó ľendszerek együttműködésért''. A JKEF KAB-KEF- 12-
8084 azonosítószámú ptiyázattámogatási szeľzőđése apá|yázatkiírója és a Józsefuárosi on-
kormźnyzat k<jzött 2013.05. 31. napjan került véglegesítésre) az elnyeľt 500.000,- Ft összegű
vissza nem térítendő támogatźs Z}I3.június 05. napján kertilt folyósításra. Tekintette| az eI-

húZódó adminisztrációs folyamatokľa, a pľojekt megvalósításának végső hatáľideje 2013. má-
jus 31. napjáľól z}I3.június 30. napjáľakcľült módosításra.

A fentiekben ismeľtetett okok miatt a pá|yázat sikeres lebonyolítása érdekében szĹikséges volt
a programok időbeli titemezésének újra gondolása. AKtlbítőszerügyi Egyezteto Fórum össze-
hívásával, az ott folytatott egyeztetések, valamint a kĺizösen hozot1d<jntések alapjáĺ az előze-
tesen tervezett képzések, záĺő konfeľencia megrendezése a pľojektben résztvevő személyek
ö s szefo gásával sikeľesen keľĹiltek me grende zésr e.

A projekt során megvalósult ľendezvények ľiivid ismertetése:
20Í3.januáľ !2.én keľtilt megrenđezésre az első tematikus képzéstink ,,Az adj piľos lapot a
szenvedélybetegségnek'' elnevezésii focikupa, mely résztvevői a Józsefvátosi Önkorményzat
képviselői, a Jőzsefvárosi Rendőľkapitttnyséry rendőrei, a jőzanođő szenvedélybetegek és a
segítők csapata volt. Az eredményhirđetést követően arésfuevők egyiitt fogyasztottak szend-
vicset, vizet, ismeľkedtek egymással. A tematikus beszélgetés során kiderült, hogy áItalźlban a
rend őrei még nem ta|á|koztak olyan fiatalokkal, akik valamikor erős fogyasztók, függők vol-
tak. A politikusok és a rend őrei is más szemmęl láthattfü afogyasztőkat, megismeľtek egyéni
életttjrténeteket, hosszaĺ iďőnek el egymás tarságábarl. A renđezvény annyira sikeres volt,
hogy a következő évi focikupát is megterveńék.

2013. máľcius 22. tanlilmányÍú az Ausztľiai Aspangba, a,,Grtiner Kľeis'' Society for the

rehabilitation and integration of addicted persons elnevezésiĺ intézménybe.
A tanulmányl,lt résffievői képviselték a rendőrséget 2 fővęl, spoľt és ifiúságvédelemmel fog-
Ialkozó kolléga 1 fő, Megálló csoport képviselője 1 fő _ a Megálló csopoľt íntézményebino-
sította az utazáshoz szükséges kisbuszt, a Családsegítő képviseltette magát 1 fővel, a kerület-
ben lévő helyi civil szervezęt 1 fővel, a tolmács korábbi szenvedélybeteg volt, valamint a fel-
soroltakon kíviil JKEF koordinátoľa volt jelen.
Az em|itettintézmény egy komplex szewezet volt, komoly hagyománnyď a helyi településen,
múltja 30 éves vezethető vissza. A helyiek a leállt szenvedélybetegeket a munkába álláshoz is
hozzásegítik, komoly hagyománya Yan a jőzanok helyben foglalkoztatásźlban. Többlépcsős
rendszerben léptetik ki ajőzanodókat és lehetőségiik van arra,hogy helyben szervezetnél is
munkát vállaljanak. Komoly önfenntaľtással bír a szervezet, benne á||attenyésztés, húsfeldol-
gozás, catering szo|gá|tatás. Azok a gondozottak, akik nem tudtak vagy nem akaÍtak a győ-
gyulási folyamat végén helyben elhelyezkedĺtj., azokat akozeli - de akaľ távoli - varosokban
is vlĺrják a segítők, kéz a kézben, előre felkészülve olyan munkavállalási lehetőségekkel'
amikľe ezeka fĺatalok is képesek, a\thoz, hogy tudjanak a taľsadalomba újból integĺálódni.

A második tematikus képzés aháziowosoknak szólt, mely 2013. május 15. napjan kertilt
meglartásra. A pźiyázat írása során külĺln figyelem lett fordítva aÍÍa) hogy a Józsefuárosban
do|goző háziorvosokat és htzi gyermekorvosokat megszólítsuk, ennek ktilcinösen támogatőja
volt a helyi addiktológiai gonďoző vezetője. A téma írźnt az érdeklődés elmaradt az eIőzętes
vźrakozásokhoz képest, a képzés a Józsefuarosi Egészségigyi Szo|gá|atnál megľendezésre
került.
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A harmadik és negyedik tematikus képzés, 2013. június 26-áÍL egyĺitemben, délelőtt és dé-
lután került megrendezésre.
A tematikus képzés célcsoportja itt is elsősoľban az onkormányzat képviselői és rendőrség
volt, valamint a nem addiktológiai segítők. Az e|őadások a fiiggőség teľmészetéró|, kialakulá-
sáról, a fiiggők kezelésbe vonásaľól, a drogpľevenciós progľamokĺő|, ateúryiás kĺjz<jsségekĺől
és aterápiás formákľól szóltak.
A képzés megtartásában a Megálló csopoľt, aJőzanbabák, a JKEF koordinátora a Józsefuárosi
Kulturális és Spoľt Nonprofit Kft. ígazgatója vállalt jelentős szerepet.
A tematikus képzésen kimagaslóan képviseltették magukat a jőzanođő fiatalok.

Zárő Konferencia ,,Problémákľól őszintén'' címmel, 20|3.június 28-an kęrült meglartásra.
A konferencitn a JKEF megjelent képviselői, a civilek, a családsegítő és gyermekjóléti szol-
gáLatok, az Önkormźnyzat képviselői, az addiktológia előadást tartottak aľról, hogy milyen
egyiittműködési nęhézségek vannak a munkavégzés soľán, đe maga a páIytaat bonyolítása
soľán felmeľÍilt nehézségekĺől is hosszasan vitáztak. A kcizönség soraiban az e|ózo képzéshez
hasonlóan szép számmal jelentek meg a ,jőzanođők,'.

osszességében a páiyárzat lebonyolítása sĺkeresnek mondható. A tervezett pľogľamok
lebonyolítása megttirtént. Megá|lapíthatő, hogy a szélesebb kiiľben vett szakma, va|a-
mint a napi munkavégzésük során a témálban érintett egyéb ľésztvevők érdeklődése a
tervezettnéI alacsonyabb volt, azonban az érintett gondozottak nagy érdeklődést mutat-
tak, mely mĺndenképpen sikernek tekĺnthető, hiszen az ő segítésük a fő célunk, melynek
érdekében feltétlenĺil szĺĺkséges a kiiztis együttműktidés kialakítása, fenntartása.

A projekt lebonyolítása során nyert tapaszta|atokaIapjáĺazoĺbarlmegállapítható, hogy amég
hatékonyabb munka érdekében további lépéseket sztikséges tenni annak érdekében, hogy a
KábítószerĹigyi Egyeztető Fórum munkájának jelentősége minél szélesebb körben kertiljön
kcjzvetítésre, hiszen anapí jő munkavégzéshez elengedhetetlenül fontos az ismeľetek biľtoklá-
sa.

IV. A diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Humĺínszolgáltatási Bizottság fogadja ęI a Jőzsefuáľosi Kábítószeľiigyi
E gy eńeto F órum 20 l 3 . évi tevékenys é gérő l sző|ő b eszźlrrlo lój át.

V. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a llumánszolgá|tatási Bizottság elfogadja abeszźlrno|ót, abban az esctbcn a KEF
eleget tett a Képvisęlő-testiilet 42012013. (XI.20.) számthatározat7. pontjában meghatározott
feladatĺának.
A d<jntésnek pénzügyi hatása nincs, pénzngyifeđezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi köľny ezet

A KEF Szervezeti és Mfütldési Szabá|yzata meg]latározza, hogy a KEF évente egy alkalom-
ma| részletes beszĺĺmolót készít az év soľán e|végzett munkájáľól, melyet elfogadás céljából
továbbítani keII az onkormánv zat r észér e.
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A Képviselő-testület a MagyarországheLyi ĺinkormányzatairőI sző|ő 2011. évi CL)c(Xx.
töľvény 41. $ (4) bekezdés fe|hata|mazásaa|apjána

Humánszolgáltatási Bízottsághatásk<jrébe utalta abeszźĺmoIó elfogadását a Képviselo-tęstiilet
420 l 20 I 3 . (XI. 2 0. ) számí hatáĺ o zat 7 . p ontj a szeľint.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbihatźttozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!

IJatározatĺ javaslat

....l20l4. (II. 03'). szérrÍl ..... bizottságihatározat:

A Humiínszo|gźůtatási Bizottság a lőzsefvtttosi Kábítószerigyi Egyeńető Fórum 2013. éví
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadj a.

Budapest, 2014. január 27 . l)ľ
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