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Tisztelt Embeľi Erőfoľľás Bĺzottság!

I. Tényállás és a diintés tartallmńnak ľészletes ismertetése

A Józsefuárosi KábítószeľĹigyi Egyezteto Fórum (továbbiakban: JKEF) a JKEF 4lII.l20I5. (II.26.) szźtmtl
hattnozatával jováhagyott Józsefuĺĺros 2015-2016. évi Kábítószeľ-ellenes Stratégiájával (továbbiakban:
Stratégia) összhangban javasolja az alábbi programok, szervezetek támogatását az előterjesztésben részle-
tezettek szerint:

A) Elsősegélynyujtó gyakorlat magas kockázatu tiĺrsas viszonyok kĺizĺitt élők segítésével foglalkozó szak-
embeľek és ĺjnkéntesek részéľe. A gyakorlat cé|ja, hogy a résztvevő elsajátítsa azokat az e|mé|eti és gya-
koľlati elsősegély nýjtási ismeľcteket, melyek balesetek:rél szuJ<-ségesek- a szakszerú és eľedményes ellá-
táshoz és újraélesztéshez, valamint a tésńvevo képessé váljon gyoľs és hatékony segítség ny(4tásźlra, mig
az oľvosi segítség nem éľkęzik meg. Ennek érdekében a lehető legnagyobb körben szfüséges az elsősę-
gélynyujtó gyakorlatot megszervezni, arne|ynek elvégzése egyrészt konkĺét ismeľeteket és felkésztiltséget
biztosít akocktzati viszonyok kcizött élő teľmészetes segítőnek és a keriiletben tevékenykedő szakember
számáĺa; másrészt maga a gyakorlat aľra is öszt<inĺiz, hogy a részľvevők alka|mazzźk is az eltanult ismeľe-
teiket. A tęrvezetlgyakoľlatokba a kábítószer hatása alá keľülők elsősegélybe ľészesítésének ismeľeteit is
bele lehet építeni. A megvalósítás több lépésben képzelhető el. Elsőként legalább 30 fő felkészítése javasolt
kb. 20 őrában. A gyakorlatba bevonásľa javasolt célcsoportok:
- segítő szakemberek a szociális, a gyeľmekvédelmi, k<jznevelési stb. teľületről,
- civil szakmai szeru ezetek munkatársai, segítői,
- önkéntes aktivistfü a J ózsefvźlrosból.
A képzés megvalósít őja beszerzési elj arás keretében kerül kivál asńźsra.
A program megvalósítása éľdekében javasolom 600.000,- Ft összegufeđezet biztosítását.

B) A Stratégia irĺĺnyelveiben megfogalmazoff. iskolai pľogľamok megvalósítása éľdekében a JKEF
drogprevenciós, komplęx bűnmege|ozésí, egészségnevelési és egészségfejlesztési előadások meglartását
javasolja a KlebelsbergIntézményfenntartó Központta| egyeztetett három középiskolai osztályban 4 a|ka-
lommal (összesen I2x45 perces előadás).

Errnek során egy alkalommal az intézmény iskolaľendőre a búnĺől és a bűnĺjzésről taľt előadást, egy alka-
lommal akábitőszerekkel kapcsolatos előadás hangzik el, egy alkalommal pedig mentálhigiénés kérdések-
kel ismerkednek a hallgatók, szal<nal|ag elismert előadók közreműködésével. A program végén egy &ában
a korábban elhangzottak kapcsán felmeľülő kéľdések megváIaszo|źstrakerül sor. A tanulók a pľogľam ele-
jén és végén 1-1 anonim tesztet ttjltenek ki, amelyek az aďott közösség attitúd - és egyéb, a bűnnel kapcso-
lato s táj éko zotts ágźnak méré sét szo|gá|j ák.
A progľam megvalósítása éľdekében javasolom 150.000,- Ft összegíi fędezet biztosítását az elóadői költsé-
gek fedezésére.
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C) A Stľatégia az a|ka\mazandó primeľ pľevenciós eszközök között nevesíti az ,,É|efuezetési ismeretek és

készségek'' c. iskolai szintér progľamot. Az Emberi Eľőforľás Bizottság 8612015.(v.18.) számú hatélrozatá-
ban döntött a keľületi kábítószer-ellenes progÍam keretében tartandó személyiségfejlesztő, drogprevenciós
célú pedagógusképzés lebonyolításaľól, valamint a lebonyolító Sylvax Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel
kötendő szerzódésrol, mely a|apjtn2015. év tavaszźn és nyarán 2 x30 fő pedagógus képzése valósult meg.
A képzés népszenĺ volt a résztvevők kĺjrében. A 2015. november 18-an megrendezett ,,A pedagógus lehe-
tőségei a drogellenęs küzdelęmben''című szakmai konfeľencián a programĺól a résffievők tajékoztatást
kaptak, illetve szakmailag is összegzésre kerültek a helyi tapasztalatok. Mind a pedagógusok, mind aTisz-
telt Bizotts ág részétóI igényként meľiilt fe|hogy ez aképzés rende|kezzen olyan akkľeditációval, mely al-
kalmassá teszi, hogy a pedagógusok kötelező továbbképzésének rendszerében besziímítható legyen. Mivel
a jövőben további képzések tartása javasolt a keľĹileti pedagógusoknak, mind a szak<rĺaí pľogramot bonyolĹ
tó Sylvax Keľeskedelmi és Szolgáltató Bt.-nek, miĺđ az Önkoľmĺínyzatnak kĺjztjs érdeke a program akk-
reditációja. Az akkľeditáció k<jltségeíhez javasolom 260.000,- Ft összegrĺ fedęzęt biztosítását.

D) A JKEF Közbiztonsági Munkacsoportja 20|5. novembeľ 1l-i ülésén javasolta, hogy az önkormányzat
által keľĹiljön kiadásra egy információs szóľólap a droghasznáIat és drogszemét észlelése és jelzése téma-
körben és annak ľövidített vźt\tozatát tartalmaző névjegykáľtya méretu információs anyag, ami eljutattásľa
keľülne a keriilet lakossága felé. A kiadvany céIja a Stratégia iľányelveivel összhangban a lakosságtźĄékoz-
tatása, hogy mit tehetnek, hová fordulhatnak annak érdekében, hogy az illegális drogteľjesztés a lakóköľ-
nyezetfüben megszűnjön. Tervezett példányszámfajtáĺlként 10.000 db.Az információs anyag nyomdatech-
nikai kivitelezése érdekében bęszęrzésí eljarás lefolytatása szükséges. Javasolom aszőrőanyag kivitelezése
éľdękében 5 0 0. 000, - Ft <i ssze gű feďezet biztosítását.

E) Javasolom a Jőzan Babak Egyesület (továbbiakban: Egyesiilet) programjának támogatástń. Az Egyesü-
let a JKEF tagsa. A támogatásra javasolt programjukkal ahozzźĄvk foľduló vaľandós nőket aktívan segítik
qz olÁlr|liqlt czpľinf FĺcÁ lÁnÁcl.énf q ialenfl'.czii. lĺőtenÁÁc nÁ rraorr érĺescnrre l.cnncnlqfnf rrchef fel ,A Íőząnllýv rvťvgl

Babĺák önsegítő csopoľt koľábban droghaszná|ő tagsával, aki tájékoztatást nyrijt számára avá|asztható szol-
gáltatásokról. Amennyiben terhessége nem egyéľtelmii, helyben eIvégzett terhességi teszttel vagy egés-
zségügyi dokumentumma| ígazo|haÍja áIlapotźú. Az Egyesület névtęlen szakmai szo|gźitatásaik igénybe
vétele előtt a dokumenfumľól helyben másolatot készíthet és a másolaton t<irĺilheti személyi azonositő ada-
tait, amelyek helyett a továbbiakban egy álnevet vagy kódot hasznźihat. Második lépésként az Egyestilet-
ben orvosi, jogi, szociális, pszichológiai szolgźitatásokat vagy aÍLyacsopoľtot kereshęt fę|. Kérésérę az
Egyesület önsegítő csoportjanak egy tagja kíséri őt. A vĺíľandós nő vagy édesanya átlagosan nyolc alka-
lommal - ha legalább 60 perces szakmai tanácsadáson vagy csoportfoglalkozáson veszrészt - alkalmanként
1000-3000 Ft éľtékú adomrányt kap. Harmadik lépésként, kérésére terhesgondozásta (védőnő, háziorvos,
szü1ész-nőgyőgyász), illetve bĺĺrmely egészségügyi, szociális, egyéb intézménybe az Egyesület ĺinsegítő
csopoľtjanak tagja elkíséľi. Javasolom a progľam támogatása éľdekében (gyermekgyógyszer-készlet klien-
sek részérę: 100.000,- Ft, szakértői, tanácsadói díj a programban részŃevő szakembęręk részére: 200.000'-
Ft) 3 00. 0 00,- Ft ös sze g u fedezet bízto sítását.

F) Javasolom a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Kĺjzhasznú EgyesĹilet (továbbiakban: Egyesület)
progľamjának támogatásźú. Az Egyesület a JKEF taĄa. Az Egyesület programja keretében folytatja a Mag-
dolna-negyed Program III. kerętében megkezdett és 2015. szeptember l-től saját költségen mfüödtetett
alacsonyküszĺjbri ellátást. Az utcai megkeľeső munka eszk<jzeire építve az Egyesület rövidtávú célként fo-
galmazta meg az ellátási teriileten fellelhető szerhasznźtlók felkutatását és a velfü való kapcsolatfelvételt.
Fontos a helyi kĺizösség tagjainak és a helyi közösségért dolgozók folyamatos bevonása. A továbbiakban a
már ęlért személyektől kérnek javaslatot a további munka folytatásahoz, eztita| a meglévő és fejlődni tuđó
kliensbazissal lehet dolgozni. Kozéptávű célként fontosnak taÍtjźLk a biza|mi kapcsolat kiépítését, amely
lehetőséget biztosít a célcsoport szźlmtra új mintak megismerésére a közösen eltĺlltott szabadidős pľogľa-
mokon keľeszhĺl. Hosszú tźlu:ű cé|, hogy a szerhasználókban kialakuljon az ígény az é|etmődváltásra. Emel-
lett cél az is, hogy a kliensek szúkségleteit felméľve más társszakmák ęIlźtásaihoz (kőrház, családsegítő,
rehabilitációs intézmény' szenvedélybetegek nappali, illetve közösségi e|Iźńása, hozzátartozők számfua
c sop o rtfo gl a|ko zź.s) ho zzáse gíts ék őket.



PR, maľketing költségek
Kommunikációs ktiltségek
Megbízási, v á||a|kozői đíj
Élelmiszer, étkezés költségei
Szerkesztési költségek

A támogatást az alábbi költségekľe hasznźináfel az Egyesület:
80 000 Ft (szórólapok, kiadványok ktiltségei)
32 000 Ft (telefon- és inteľnetköltség)
265 000 Ft
35 000 Fr
15.000,- Ft (kiadványok szerkesztése, gľafrkai díja)

Osszesen: 427.000,-Ft

Javasolom az Egyesiilet pľogľamjanak támogatása érdekébeĺ427,000'- Ft ĺisszegű fędezetbiztosítĺását.

G) A Józsefuaľosi Kábítószerügyi Egyeńető Fórum a Kźhítőszer-ellenes Stratégia megvalósítása soľán
kiemelten törekszik a keriilethattron átivelő szakmai egyĹittmfüĺjdésęk kialakításaľa, aziln.jó gyakoľlatok
(',best pľactice'') megismerésére és megismeľtetésére.
A Kárpát-međencei Asszonytalá|kozőt évek óta megľendező MAÉSZ (Magyar Asszonyok Érdekszövętsé-
ge) 2015. december |2-éĺ dľogprevenciós konferenciát szeÍvez, melyen a JKEF lehetőséget kapott a keľü-
leti stľatégia és a nálunk megvalósuló programok bemutatásźra. A konferencian lehetőség nyílik az ország
különböző részeiről és a hataľon tulról érkező érdeklődőkkel szakmai kapcsolatok kialakítására, elmélyíté-
sére. Az alábbi JKEF tagok és józsefuárosi programok a konfęrenciĺán lehetőséget kapnak (mint konferen-
cia előadók) a stľatégiiĺnk bizonyos elemeinek bemutatásĺĺľa:
Dr . B ozzay Kľisztina belgyó gyász, addiktoló gus, toxikoló gus,
Bereczki Sandoľné kezelés, rehabilitáció, felépülés, önsegítés, kivezető utak,
Borbély Lész|őné ,,F.|etrezetési ismeľetek és készségek'' program józsefuárosi tapasztalatai,
Maľosi Antal Trádió Alapítvĺíny _ a szerek hasznáIatźnak okai, szakaszai, következményei,
Németh Zoltźn JKEF Közbiztonsági Munkacsopoľt vezeto,
Dauda Márta BRFK VIII' kęrületi Rendőrkapitanyság.

A renĺiezvényen a tervek szeľint 80 fő vesz résń.. A rendezvényt a Beiviíros-Lipótváros, Budapest Fővĺĺĺos
V. keľületi Önkoľmrányzatis támogatja. Javasolom a konfeľenciatźlmogatása érdekében 100.000-, Ft ĺisz-
szega fedezet biztosítását.

A 2015. évben felhasznált összegekĺől szóló kimutatást a JKEF 2015. évi beszámolója taľtalmazni fogja.

II. A beteľjesztés indoka
Tekintettel a drogprevęnciós pľogľamok időpontjara szĹikséges döntést hozni az Emberi Eľőfonás Bizott-
ság20|5. december 2-i ülésén.

III. A diintés céIja' pénzügyĺ hatása
Javasolt fedezet biztosítasa a pľogľamok sikeres lebonyolítása éľdekében összesen 2.337.000,- Ft összeg-
ben, és javasolt felkéľni a jegyzőtabeszerzési eljárásokhoz szfüséges intézkedések megtételére.
Feđezet a 11301 címen biztosított, ateruezettfe|hasznźiás alapján a kiemelt eIőfuźtnyzatok k<jztjtti átcsopor-
tosításáról a polgáľmester saját hatáskĺjrben dönt aBizottság üléséig a 612015. (II.20.) önkormányzati ren-
ďelet22. $ (1) bekezdésében foglaltak a|apján.

IV. Jogszabályi kłiľnyezet
A Bizottság hatásköre a Képviselő-testiilet és Szerveí Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzatárő| szőIő
3612014. (xI.06.) ĺinkormányzatirenđę|ęt 9. mellékletének 2.1.13. pontján alapul, mely szerint aBizottság
dönt a keľületi kźlbítőszer-ellenes progľamok költségvetésben biaosított előirányzattnak felhasználásaľól.

Kérem a T . Bizottságot az alábbi hatáľ o zati j avaslat elfo gadás ára.



Határozati javaslat

.l20I5 év. (XII. 02.) számű Emberi Eľőfonás bizottsági hatfuozat:

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dcint, hogy

1. egyetért egy elsősegélynýjtó gyakorlat szęwęzésével magas kockázat,ű társas viszonyok közĺjtt élők
segítésével foglalkozó szakemberek és ĺjnkéntesek részéte, melynek várhatő költsége 600.000'- Ft. Fe-
đezete az ĺjnkonrrźnyzat költségvetésében 11301 kábítószer.ellcncs pľogľamok címcn biztosított.

Felelős : polgĺíľmester
Hatĺĺľidő: 2015. december 2.

2. egyetért komplex bűnmegelőzésí, egészségnevelési és egészségfejlesztési előadások megIartásával a
KlebelsbergIĺtézményfęnntartó K<izponttal egyeztetett harom kĺlzépiskolai osztáIybarĺ 4-4 alkalommal,
melynek váľható kĺiltsége 150.000,- Ft. Fedezete az ĺjnkormźnyzat kĺiltségvetésében 11301 kźhítőszer
ellenes programok címen biztosított.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő: 2015. december 2.

3. egyetéľt az ,,Élet,lezetési ismeretek és készségek'' c. iskolai színt& progľam aklaeditációjával és a
Sylvax Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Eszaki krt. 36., cégsegyzék-
szźtm 15 06 084691) az a|<7łęđitáció lefolytatása érdekébęn260.000,- Ft összegben támogatási szerző-
dés keľetében támogatja. Fedezete az ĺinkoľmźnyzat költségvetésében 11301 kábítószer-ellęnes progľa-
mok címen biĺosított.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. december 2.

4. egyetért szórólap és névjegykártya méretű infoľmációs kiadvany kiadásával droghasználat és drogsze-
mét észlelése és jelzése témak<jľben' melynek várhatő költsége 500.000,- Ft. Fedezete az ijnkoľmányzat
költségvetésében 1 l 3 0 1 kábítőszer -ellenes pľogľamok címen biztosított.

5. egyetért a Jőzan Babak Egyesület vaľandós nők és édesanyák részére megindított dľogpľevenciós pľog-
ramjáva| és aJőzan Babák Egyesületet (székhelye: 1043 Budapest, Erzsébetutca}}.7/42., nyllvźntartá-
si szám: 00 18 709900) a pľogram sikeressége érdekében 300.000,- Ft összegben támogatási szerződés
kerętében tźlmogatja. Fedezete az ĺjnkormźnyzat koltségvetésében 11301 kábítószer-ellenes pľogramok
címen biztosított.

Felelős: polgármester
Hatźndő: 201' 5 . december 2.

6. egyetért a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Kozhaszn,(l EgyesĹilet utcai megkeľeső pľogramjźxa|
és a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Kozhaszn,ű Egyesület (székhely: 1091 Bp., Ülloi ĺt toz.
fsń,.lIII, nyilvántartásí szám: 01 02 00|1379) 427.000,- Ft összegben támogatási szerzódés keľetében
támogatja. Fedezete az önkormányzat költségvetésében 11301 kábítószer-ellenes progľamok címen biz-
tosított.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 2015. december 2.



7. egyetért a Magyar Asszonyok Erdekszövetsége á|ta| 20|5. december 12-éĺ szervęzésre keľülő konfe-
rencia megtaľtásával és a Magyaľ Asszonyok Erdekszĺivętséget (székhely: 1010 Bp., Hunyadi J. u. 9.,

nyilvántaľtási szĺĺm: 01 01 9202) 100.000,- Ft osszegben támogatási szerződés keretében támogatja.
Fedezete az önkormźnyzat költségvetésében 11301 kábítószeľ-ellenes programok címen biztosított.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. decembeľ 2.

8. felkéri a jegyzőt ahatánozat I-2. és 4. pontja szerinti programok lebonyolítástłloz sziikséges intézkedé-
sek megtételéľe.

Felelős: jegyző
Határidő: 2015. december 31.

9. felkéri a polgámestert ahatátozat 3 , és 5-7. ponda szerinti támogatási szęrződések aláitására.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźrlđő: 20| 5. december 1 2.
A lakosság széles kĺĺrét érintő dĺjntések esetén az előterjesztő e|okészítőjének javaslata aközzététel módjá-
ta

nem indokolt hiľdetőtáblan honlapon

A dontés végrehajtásátvégzo szewezętíegység: Humánszolgáltatási Ügyosaály

Budapest, 2015. november 26.
Á", Te,-<ĺ-p-k oĄ'-\

dr. Ferencz oľsolya
képviselő
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