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Tisztelt Embeľi Erőforrás Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A) A Józsefuaľosi Kábítószerugyi Egyeńeto Fórum (továbbiakban: JKEF) által elfogadott Józsefuiíľos
20|5-20t6.Kábítőszer-ellenes Stratégia (továbbiakban: Stratégia) egyik kiemelt fontosságú pillére ahaté-
kony iskolai drog-prevenciós pľogram bevezetése a jőzsefvárosi iskolfüban. A pľogram részeként azBm-
beri Erőfoľrás Bizottság 8612015. (V.18.) sz. döntése a|apjan2015. május és auguszťus hónapokban, illetve
20|6. májusában, alkalmanként 4-4 napos személyiségfejlesztő, drogprevenciós célú pedagógus tovább-
képző műhelymunka és képzés valósult meg Eletvezetési ismeretęk és készségek címmel, a SYLVAX Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:4400 Nyíregyhźlza, Sarkantyú ltca25. fszt. 1.) szer-
vezésében, mely program apedagógusok részétőI népszeríĺnek mutatkozott és folytatását a szociális ága-
zatban dolgozók bevonásával (Józsefuĺíľosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Központ dolgozói)
szfüségesnek taľtjrík.
Ezt a koľábban országosan alka|mazott iskolai drogmegelőzési pľogramot, aKábitoszeľügyi Tríľcaközi BĹ
zottság Prevenciós munkacsoportja ađaptá|ta magyar köriilményekľe. A program amerikai kormźnyzati
szak<lnai és anyagi segítséggel, szakértí| közreműködésével, kétéves munkával, Csendes Éva projektkoordi-
ĺátor vezetésével valósult meg. A progľam független tudományos értékelését az orczźlgos Közoktatás Eľ-
tékelési Központ végezte el 5 éven át, t<jbbféle módszęrľel, 150 iskolában,beleéľtve a kontrollcsopoľtokat
is. A progľam minden tekintetben hatékonynak bizonyult. A2016. augusztusi műhelymunka célcsopoľtja a
Józsefuĺáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ dolgozói (30 fő)' a lebonyolító a SYLVAX
Kereskedelmi és Szo|gźitatő Bt. A pľogram egyedi jellegére tekintettel beszerzési eljaľás ęÍTe a progľaÍnÍa
nem folytatható le.
Javasolt az egész napos képzésben résztvevők részétę vendég|átás biĺosítása is. A pľogĺam költsége
|.604.084,- Ft (1.484.100,- műhelymunka + |19.984,- vendéglátás).

B) A JKEF közbiĺonsági munkacsoportja javas|atźna az alźlbbí progĺamok ťĺnanszirozása éľđekében szĹiksé-
ges fedezet biztosítása. A megrenđezésre kerĹilő pľogramok a kábítőszer-probléma kezelésének tarsadalmi
tudatosságát l<lvarýek elősegíteni, emellett célja, hogy a kábítőszer-fogyasztás témaköréről minél tĺibb in-
foľmációt juttasson el - főleg játékos, ismeľetterjesztő foľmában - a legfiatalabb, veszéIyeztetett korosztály-
hoz, egyben pozitív alteľnatívfüat mutasson fel a szerhaszná|atta| szemben.

- ,,N€ néznik el!'' rendezvénysoľozat
A keľületi napkĺizis nyźnítábot keretében a munkacsoport}Dlí.június 26. _2016. augusztus 5. ktizött meg-
valósuló heti 1-1 alkalommal két óľa időtartamban drog*megelőzési, kínálatcsökkentést elősegítő játékos
beszélgetéseket, foglalkozásokat taÍt (I20 fő 20 fős csoportokban 6x20 perces foglalkozások) a nyári tábor-
barlrészt vevő gyeľmekek részére.

A rendęzvénysorozat eszkoz és költségigénye (aľak előzetes piackutatás alapján):
mitzliszelet 1000 db
léggömb szitanyomással 100 db
fenyvisszaverős piínt 100 db
nyakpant 100 db

ĄL
ęďt

72.390,-
64.008,-
63.246,-
43.180,-



Tori ökopapírtoll 100 db
műanyag golyóstoll 300 db
spiľál jegyzetťuzet 50 db
Osszesen:

6 fo segítő
eszközök száI|ítása
1 fő kooľdinátor
Osszesen

49.000,_ + Afa
20.000,- + Áfa
12.000,- + Afa
80.000.. + Áfa

26.670,-
20.955,-
340.995,-

- Sportnap 20l6.július 8.

A kerületi nyáľi napközis tábor keretében megvalósuló spoľtnap, melyen azli4TK is részt vesz, illeszkedik a
Magyat Atlétikai Szövetség által elindított Kölyök Atlétikai Programhoz, melyet a Magyar Testnevelési
Egyetem Támogatĺi Köĺe A.|apítvánnyal bonyolítja lę, A szęrvezés kcjltségigénye 80.000,- Ft + Afa, a körül-
belül 200 db sporteszkozt az Egyetem díjmentesen biztosítja a tésztvevok szźnnćtra. Költségigény ľészlete-

sen:

C) A Stľatégia irányelveiben megfoga|mazot1 iskolai programok megvalósítása érdekében a JKEF
drogprevenciós, komplex bűnmegelőzési, egészségnevelési és egészségfejlesztési előadások megtartást./-

javasolja a KlebelsbergIntézményfenntartó Központtal egyeztetett középiskolákban és általános iskolákban.

Az előadások összevont évfolyamoknak (tobb osztálynak) szólnak 3 előadóval, évfolyamonként 4 &ában
(4x45 peľc). Javaslom a programot 7 évfolyamon lefolytatni.

Ennek soľán egy alkalommal az iĺltézmény iskolaľendőre a bűnľől és a búnözésről tart előadást, egy alka-

lommal akábitőszerekkel kapcsolatos előadás hangzik el, egy alkalommal pedig mentálhigiénés kérdésekkel

ismeľkednek a halIgatók, szakmailag elismeľt előadók közľemúködésével. A progľam végén egy őrában a

korábban elhangzottak kapcsán felmeľiilő kérdések megválaszo|ástľa kerül sor. A tanulók a program elején

és végén 1-1 anonim tesztet töltenek ki, amelyek az adott kcizösség attitűd - és egyéb, a búnnel kapcsolatos

táj éko zott s agának méré s ét szo|gt.Jj ćĺk.

A program megvalósítása érdekében javasolom 560'000,- Ft (7x80.000,-) összegű feđezet biztosítását az

előadói költségek fedezéséľe.

D) A JKEF a korábbi konferenciáktapasztalatai és abeérkező igények, visszajelzések alapján évente 3

szakmai konfeľenci a megÍntását javasolj a 2016 őszén. A konferenciák a Nemzeti Drogellenes Stratégiához

és a Stratégitthoz igazodvaa három pillér szeľint csoportosítva kerülnek megszervezésre: prevenció, kínálat-

csökkentés és kezelés- ellt"/rás.

1. konferencia - prevenció:
célcsoport: pedagógusok, szociális munkások, csaláđsegítők, védőnők.
2. konferen cia - kíná|atcsökkentés :

célcsoport: pedagógusok, szociális munkások, családsegítők, védőnők.

3. konfeľen cia - kezelés-ellátás :

célcsoport: pedagógusok, szociális munkások, családsegítők, védőnők, háziorvosok, iskolai pszichológusok.

A program koltségvetése:

1. konferencía:494.970.- Ft (vendéglátás: 150.000,- Ft + jaĺulékai 74.970,- Ft, előadói díjak 200.000,- Ft
(25'000,-l előadó), kiadvány 70.000'- Ft)
2. konferencia: 494.970.- Ft (vendéglátás: 150.000,- Ft + jaĺulékai 74.970,- Ft, előadói díjak 200.000,- Ft
(25.000,-l előadó), kiadvány 70.000'- Ft)
j. konfeľencia: 914.942'- Ft (vendéglátás: 290.000,- Ft + jaľulékai 144.942,- Ft, előadói díjak 300.000,- Ft
(25'OOO,-lelőadó), kiadvány 150.000 Ft, helyszín technika 30'000'- Ft)

Mindtisszesen: 1.904.882,- Ft



E) A JKEF javasolja a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesti-
let) két programjrínak támogatását. AzEgyesület a JKEF taga.

- Az Egyesiilet progľamja keretében folýatja a Magdolna-negyed Pľogram III. keľetében megkezdett
és 2015. szeptember 1-től saját költségen, majď2015 végéttl|2016, miĺľcius 31-ig onkotmáĺyzatullk
támogatásával mfüödtetett alacsonyküszöbri ellátást.
Az utcaí szociális megkeľeső progľam elsődleges céIja a kapcsolatteremtés olyan csopoľtokka|, illęt-
ve csoportok tagjaival, akik ,,1áthatatlanoľ,, ,,rejtőzkodők'' vagy más okok miatt (pl. illegális tevé-
kenységek, mentális pľoblémĺák) nem tudnak valamilyen programba bekapcsolódni, a pľogram irá-
nyában elköteleződni. A projekt időszak alatt soľstars segítők, közösségi véleményformálók bevoná-
sa a gondozásba, valamint a szociális-, egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevők szźĺnźtĺakn<jve-
lése, más szolgá|tatásokba t<jľténő továbbutalásuk lehetőségének megteremtése.
A progľam időtaľtama: 20|6. augusztus I-tóI 2016. decembęľ 3|-íg, heti 20 őrában 2 fő szocíźiis
munkás bevonásával.
A pľogram fe|adata a kiemelten veszéIyeńetett csopoľt segítése a szabadu|ás iranyába megteenđő el-
ső lépések fućnyźlba és egészségügyi kontrollhoz jutásanak tĺímogatása (hepatitisz C fertózések keze-
lése, dľogambulancia, absztinencia-orientált kezelések). A kapcsolatteremtés megtörténte után annak
eléľése, hogy az érintett személyek az egészségpgyi ellátórendszęľbe bekeľĹiljenek,kábitőszeres kar-
ńerjfü megtörj<in, a drogfiiggésből való szabadulás irźnyába az e|só lépéseket megtegyék.
Másođlagos célja az ismeretátadás (edukáciő). Tĺjbbek között egészségügyi, életviteli, jogi infoľmá-
ciók átadása (aktuális jogszabá|yokĺól tájékoztatźs), széleskörű tájékoztatás az elérhető egészségügyi,
illetve szociális segítő szo|gáItatásokĺól, intézményekľől, szfüség esetén az érintettek delegálása ęzek
fe|é; osńonzés az egészségügyi sztĺrések igénybevételére.
A pľogramban eléľt klienseknél az altlbbi feladatokľa helyeznek még hangsúlý:
. apľoblémamegoldó, kezelő és döntéshozó képességek erősítése,
. a lehetőségeikre és a képességeikre tĺjľténő rávilágitás,
. a saját felelősség erősítése,
. akapcsolati háló feltérképezése,
. a családi és tĺáľsadalmi kapcsolatok ápolásrának elősegítése,
. életvezetésben nyújtott segítség,
. példaképteremtésönkénteseksegítségével(gyógyult szerhasználókbevonásával)'

Program kĺiltségvetése:

PR, maľketing költségek

Kommunikációs költségek

190.000.- Ft s-oľólapok, kiadvĺlnyok költségei, inteľnetesl
t-eltilet kialakítása, fejlesztése

l50.000'- Ft telefonkciltség, internetkdltség, postakoltség

Megbízási, vállalkozói díj (száĺriá:1.600.000.-.. yzo9iá|i; munkások k<iltsége vá||a|kozői szám
Krlrzetesj Ia alapJan
Megbízásĺ, vállalkozói díj (szźnriźl, /ŕr^ ,.,ŕ\n T]ł ̂ _--^^_.!_: r 1-!-_!- 1-.:1L-''
1.ŕK'I'Z.T.S) -i, 400.000'- Ft szupewíziő,képzés költsége

Élelmiszer, étkezés költségei

Szeľkesztési kĺiltségek

Mindässzesen:

150.000,- Ft

35.000,- Ft
2.525.000,- Fr

źsvźnyviz, gyiimölcs, tea, étel
kapcsolatfelvételkor kliensek számáĺa

kiadvanyok szeľkesztése, gľafikai díja

- L.E.K.-VAR (Létezní, E|igazodlĺ' Kommunikálni) életvezetési, búnmege|ozési és drog1rrevenciós
komplex miĺvészeti pľogľam. A L.E.K.-VAR pľogram megvalósításźń \<lzźrőlag a Fiatalokat, Egés-
zséget, Családot Segítő Kĺjzhasznú Egyestilet végzi.
A program elsősorban az áka|ćnos iskola I-4. osztá|ya számźra készült és célként fogalmazódott
meg, hogy kiemelten két hźItÍtnyos helyzetű kerĹiletben négy olyan intézményben legyenek jelen,
ahol több szźz gyermek szánźra egy komplex egészségfejlesztó pľogram soriĺn az egészséges élet-
móddal kapcsolatos kompetenciájukat fejlesztik, hangsúl5ĺozva az önismeret fejlesztésének jelentő-
ségét. A pľogram kidolgozása során figyelembe vették a Nemzeti Drogellenes Stratégiában megfo- 

^ o/
ga|mazotĺirányelveket, így a holisztikus szemléletmódot érvényesítve az a|ábbi kompetencíateru|e-Ufr
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tek fejlesztésére fókuszá|nak: az énílđatosság, a felelősségteljes döntéshozatal és felelősségvźI|aIás,
verbális és nonverbáli s agľessziómentes kommunikáció, e gyüttmfüödés.
Eléľendő, várható eredmények:
- tiíľsadalmi, közösségi szabá|yok betartása,
- önuľalom fejlesztése,
- pozitív jövőkép kiďakítasa,
- szerepeinek (nemi, családi, iskolai, stb.) felismerése és elfogadása,
. konfliktuskezelésbenvalójĺíľtasság,
- az á|dozattá válást befolyásoló tényezők megismertetése, azok elkerĹilése.

A program célja, hogy a ľészťvevők:
- önmagukat és taľsaikat megismerjék,
- elsajátítsák a csopoľtmunka alapjait,
- fejlődjön a mikľo- és makĺok<jľnyezetben való eIígazodás készsége,
- a különfele veszélyhelyzeteket felismedék és elkeriiljék,
- az á|dozaÍtá válás tényeziĺinek azonosítsĺfü preventív szándékkal,
- az önvédelem ktilönbĺjző szintjeit és foľmáig megismeľjék és alkalmazzák,
- számáľaaz egészséges és biĺonságos életmódra nevelés megtörténhessen.

Célcsopoľt: a Klebelsberglĺtézményfenntartó Központtal egyeztetett 8 db, VIII. kerületi általános
iskolai a|sô tagozatos osztály, 5 alkalomma|losztá|y (összesen 40x45 perces előadás).
A pľogram költsége: 12'000.- Ftltanőraőra, tisszesen: 480.000.- Ft. (40xI2.000,-)

II. A beterjesztés indoka
Jelen előterjesztésben ismertetett kábítószer-ellenes progľamok megvalósítása érdekében szĺikséges, hogy a
Bizottság a programok költségeirő| a20|6.július 06-i ülésén dĺintést hozzon.

III. A diĺntós célja, pénzĺigyi hatása
A) Négynapos, 40 órás műhelymunka költsége: (48'000'- Ft/fő) 30 főľe: 1.440.000,- Ft, aképzésen kiosz-
tásra kerülő háttéranyag (,,Kérdezđ meg AIízt!" című k<inyv): (I.470,- Fťfő) 44,|00,- Ft, mindösszesen:
1.484.100,- Ft.
A képzés alatti vendég|átás költségei: bruttó 80.000,- Ft + EHo 25.704,- Ft, SZJA 14,280,- Ft, összesen:
I|9.984,- Ft. A vendéglátás javasolt fedezetét polgiĺľmesteľ saját hatáskönĺ e|oirźnyzat átcsopoľtosítással
biztosítja az ĺjnkoľmźnyzat 2016. évi költségvetéséľől szőIő 112016. (II.04.) ĺinkormányzati rendelet 22. $
g) pontja a|apjźn.
Amúhelymunkaköltségigénye 1.604.084,- Ft(1.484'l00+ l19.984),me1ya 11301 címenbiztosított.
B) A JKEF k<jzbiztonsági munkacsopoľtjának 

''Ne nézzĹik el!'' rendezvénysorozat eszkozigéĺye 340.995,-
Ft, a Magyaľ Testnevelési Egyetem Támogató K<ire Alapítvany áItaI2016. július 8-ĺín szervezésre kerülő
sportnap lebonyolítási kĺlltségigénye 80.000,- + AFA ĺisszeg, mely a 11301 címen biztosított.
C) A komplex búnmegelozési, egészségnevelési és egészségfejlesztési ęlőadások lebonyolításanak költség-
igénye 560.000'- Ft, mely a 11301 címen biztosított.
D) 2016 i\szén 3 konferencia szęwezésének költségigénye 1.904.882,- Ft, mely a 11301 címen biaosított.
E) A Fiatalokat, Egészséget, Csaláđot Segítő Kozhasznís' Egyesület alacsonyküszöbti ellátást cé|ző fe|adat-
ellátás költségigénye 2.525.000'- Ft, valamiĺt az Egyesület áLta| megszervezésľe kertilő L.E.K._VÁR pľog-
ram ktiltségigénye 480.000.- Ft, mely a 11301 címen biztosított.
A-E. pont cisszesen: 7.516.561.- Ft, ebből mfüödési célú átadoÍt pénzeszkĺjz 3.005.000.-, vendéglátás
670.000.- Ft és jráľulékai EHo 2t5.27l.- sZJA 1l9.595.- Ft, melylrez polgźrmesteľi saját hatásk<jľben az
előir źny zat átc soporto sítás sztikséges.

IV. Jo gszabályi ktiľny ezet
A Bizottság hatásköre a Képvisęlő-testület és Szervei Szervezeti és Mtĺk<'dési SzabáIyzatttról szóló
36120|4. (XI.06.) <inkormányzatírende|et 7. mellék]eténęk 2.|.|3. pontján alapul, mely szerint aBizottsźry
dönt a kerületi kábítőszer-ellenes programok költségvetésben biztosított előirányzatának felhasználásaľól.

Kéľem az alábbi hatfu o zatí javas l at el fo gadás át.
//aF-
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Határozati javaslat

/ 20 1 6. (V[. 0 6. ) szélmí Emberi Erőfoľrás bizottsági hatźrozat:

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy

1. a kerületi kábítószer-ellenes pľogram keretében tartandó Életvezetési ismeretek és készségek címmel, 30
fő a Jőzsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban dolgozó tészére személyiségfej-
Ieszto, dľog-prevenciós célú műhe1ymunka20l6. augusztus 15. napjátó|20l6. auguszľus 18. napjáig taľ-
tó lcbonyolítása éľdekéberr a SYLVAX Keľeskedelnri és Szolgáltató Bt.-vel (székhelye: 4400 Nyíľegy-
háza, Sarkanty'u utca25. fszt. |., cégegyzékszźtm:15 06 084691) megbizási szerzőďés kerüljön megkö-
tésre, melynek fedezete 1.484.100,- Ft <isszegben a 11301 kábítószer-ellenes progrŕrmok címen biztosĹ
tott.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20t6.jú1ius 6.

2. a kertileti kábítószer-ellenes program és a józsefuĺíľosi nyaľi napk<izis tábor keľetébęn tartandó sportnap
2016.július 8-i lebonyolítása éľdekében aMagyat Tesürevelési Egyetem Trímogató Ktiľe Alapítvannyal
megbizási szeruődés keľüljön megkötésľe, melynek feđezete 80.000,- Ft + Afa összegben a 11301 kábĹ
tószer-ellenes programok címen biztosított.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6.július 6.

3. a Jőzsefuĺáľosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kcizbiztonsági munkacsopoľtja źt|ta| a keľiileti nyári
napközis táboľ keretében szervezésre kerülő ,,Ne nézzfü el!'' rendezvénysorozat eszkozigénye érdeké-
ben340.995,- Ft-ot biĺosít, melynek feđezete a 11301 kábítószeľ-ellenes programok címen biztosított.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6.jú1ius 6.

4. egyeÉrt komplex bűnmegelőzési, egészségnevelési és egészségfejlesztési előadások megtaľtásával a
K]ebelsbeľgIntézményłfenntartó Központtal egyezteteÍt kĺizépiskolai és általános iskolai évfolyamokon
7 évfolyam tekintetében, ahol l évfolyamon belül 4 óra (4x45 perc) előadás kerül megtaľtásľa, melynek
vĺírható költsége 560.000,- Ft. Fedezete az önkormźnyzat költségvetésében 11301 kábítőszer-ellenes
pľogramok címen biztosított.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6.július 6.

5. a20|6 ószén megľendezésre keriilő 3 drog1rrevenciós konferencia meglaftásával egyetért, melynek vaľ-
ható költségei kifizetőt teľhelő járulékokkal (EHo+SZJ/ł) egyftt I.904.882,- Ft. Fedezete az önkor-
mźnyzat költségvetésében 11301 kábítószęľ-ellenes progĺamok címen biztosított.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016.július 6'

6. egyeÉrt a Fiatalokat,Egészséget, Családot Segítő Kozhasznű Egyesület (székhely: 1091 Bp., Ülloi ĺt
I07. fszt.llll, nyilvántaľtási szźtm: 0I 02 00I|379) utcai megkereső prograrrýáva| és az Egyesületet
2.525.000,- Ft összegben tĺĺmogatási szerződés keľetébentźlmogatja' Fedezete az ĺjnkormźnyzat kĺiltség-
vetésében 1 1 3 0 1 kźhitőszer -ellenes progľamok címen biztosított.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźlriđő : 20 I 6. j úlius 6.
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7. egyeÉrt a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Kozhaszní,Egyesiilet (székhely: 1091 Bp., Üll0ĺ rit
I07. fszt.lIll, nyilvántartási szám:01 02 001l379) L.E.K.-VAR (Létezĺĺ, Eligazodni, Kommunikálni)
életvezetési, bűnmegelőzési és drogprevenciós komplex miĺvészeti pľogľamjával és az Egyesületet
480.000'- Ft összegben támogatásí szerzođés keretében támogatja. Fedezete az önkormányzat kciltségve-
tésében 1 1 3 0 l kábítőszer -ellenes pľo gľamok címen biztosított.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20|6.július 6.

8. felkéri apolgáľmestertahatźrozat1'.,2.,6. és 7. pontjábanelfogadottszęrzóďésa|áírásźtra,

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2016.július 1 6.

9. felkéri a jegyzőt ahatározat 1. pontja szerinti képzés vendéglátásával kapcsolatos intézkedések megtéte-
lére, melynek fedezete bruttó 80.000,- Ft + EHo 25.700,- Ft, SZJA 14.300,- Ft összegben a 11301 ka-
bítószer-ellenes programok címen biztosított.

Felelős: jegyző
Hatáľidő: 2016. augusztus 1 5.

10. felkéľi a jegyzot ahatározat3.,4. és 5. pontja szerinti pľogramok lebonyolításźůloz sztikséges intéz-
kedések megtételére.

Felelős: jegyzó
Határidő: 2016.július 6.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítojének javaslata akozzététel mód-
jaľa: honlapon

A d<jntés végrehajtásźúvégzo szervezęti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iľoda

Budapest, 20l6.június 30.
fu , 

"-<rrłła 
D/b-9\

Dr. Ferencz Orsolya
képviselő
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