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Tiszte|t Képviselő-testiĺlet!

A Képvise|ő-testi'ilete a 171/2011 . (IV. 07 .) számű határozatával döntött a Józsefvárosi KábĹ
tószerĹigyi Egyeztető Fórum megalakulásáľól, mely jogállását tekintve jogi személyiséggel
nem ľendelkezo, tanőcsadó és egyeztetőjellegti fórum. A KEF működését, összetételét saját
szervezeti és mĺĺködési szabźiyzatahatáľozza meg. A KEF-ek összefogják az adott helyi tele-
piilés, keriilet mindazon intézményeit, szervezeteit, melyek a helyi dľogpľobléma kezelésében
akár kiĺzvetlenĹil, akáľ közvetetten szerepet vállalnak. A Jőzsefuárosi KEF fő fe|adata a dľog-
probléma kezelésére vonatkozó helyi stratégia e|őkészitése, adatok feltáľásą helyzetéľtékelés
végzése, a szükséges feladatok feltérképezése, a helyi erőfoľľások mozgósításą a helyi sze-
replők tevékenységének összehangolása.

Az Emberi Eľőfonások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet (a továbbiakban: Lebonyolító) nyí|t pélyőzatot hiľdetett a Kábítószerugyi Egyeztető
Fórumok (KEF-ek) műkiidési feltételeinek binositásőra valamint a drogprobléma kezelését
cé|zó hellyi stratégiák megvalósulásának előmozdításéłra, A pá|yazat keretében támogatás
nyujtható a programhoz szükséges dologi kiadások (pl' pľogľamhoz szervesen kapcsolódó
miĺködési költségek, nyomtafuány), szo|gáútatások (ľészvételi díj' bérleti dfi, postą telefon,
étkezési költség, tiszteletdíj, oktatás); bérkÖltségek és egyéb személyi kifizetések; tőrgyi esz-
közök beszerzésére. A páiyazat keľetében támogatás igényelhető a mt.ľ eddig is mÍÍködő, il-
|etve új, vagy rijjráalakuló városi/budapesti keľületi /kistéľségi/megyei/ľegionális KEF-ek foly-
tatólagos működésének elősegítéséľe és koordinációs tevékenységĺik ellátására.
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Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgármesteľ

A képvi se lő-testületi ülés időpon tja: 20 |2. augusztus 29. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Kábítószeľĺigyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek
biztosításáľa kiíľt KAB-KEF-IZ páivázaton ttirténő részvételéľe

A napiľendet nyílt iilésen kell ĺírgyalni, a hatáľozat e|fogadásához minősített szavazattöbb-
ség szükséges
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi

Határ ozati i av aslat a bizottság, széLmár a:



A támogatott tevékenységek közül aza|źbbi tevékenységekľejavasolom a pá|yazat benyujtá-
sát melynek részletes e leme it az előterj esztés mel lékl ete tarta|mazza:

- Tematikus képzések, konfeľencia megľendezése a KEF tagjai és az általuk képviselt
intézmények szakemberei számźtra. A képzések lényege, hogy a tagok és szęrvezeteik
szakemberei egymás módszereit' gyakor|atát és láüísmódját megismerjék. Végső cél'
hogy az egyiittműködő szakemberek az ismereĹátadás és készségfejlesztés révén al-
kalmassá váljanak életvezetési stľatégiák közvetítésére, személyes és szakmai attitiĺd-
foľmálásra, a kompetencia hatĺárok Íjsrtźz;ásáraés bętaľtísáľa.

- lntézménylátogatás Bécsbe a JKEF tagiaival, a Login-Kontakt Szervezet szenvedély-
betegeket ellátó nappali intézményébe, mely tanulmányút során lehetőség nyílik hasz-
nos ismeľetek elsajátításfua, tapasztalatok szerzésére, illetőleg cseĘére .

Az igényelheto támogatasi összeg legalább 100 000 Ft és legfeljebb 500 000 Ft. A Pá|yázó
által kötelezóen biztosítandó önrész mértéke 10o/o. A pźůyáľ;ott támogaüás méľtéke maximum
a projekt elszámolható összes kiiltségének 90oÁ-a lehet. A támogatas folyósítása egy összeg-
ben, előfinanszirozás foľmájában töľténik. A Lebonyo|ítő a timogaüísi összeget a üímogatási
szerzodés mindkét fél által töľténő a|áír6sźtt követő 30 napon beliil utalja áú.Tőmogatasi idő-
szak:207f. augusztus 1. és 2013. május 15. közé eső időszak.
Apéiyźnati kiírás keľetébęnaz alábbi feltételeknek megfelelő szeľvezetęk nyújthatnak be pá-
|yázatot:
- helyi önkormányzatok (budapesti kerületi, városi, megyei jogú városi és megyei - kivéve
ki sebb sé g i önkormány zatok) ;
- önkorm án y zati fenntartású intézmé nyek ;

- önkormányzatitźrsu|étsok (kistérségi KEF esetén) vagy
- közhasznú és kiemelkedően közhasznú civil szervezetek (csak regionális KEF esetén).

Fentiek a|apján az onkoľmányzat apá|yázati fe|tételeknek megfelel.

Apá|yazatbenyujtási hatlárideje 20|2.08.3I.23:59 őra. Az eredményhirdetés várhatő időponĺ
ja:20|2. októbeľ 31. A pźůyázaÍ' megvalósítási költsége 555.556'-Ft, melyből az igényelhető
támogatás összege 500.000,-Ft. Az önrész összege |0oÁ, ami 55,6 e Ft-ot jelent, valamint a
pál|yazati díj összege 2,f eFt. osszesen apáiyázat benyujtásához 57,8 e Ft, melynek fędeze-
téül költségvetés módosítiással javasoljuk a l l303 címen belĹil a méltányossági közgyógyellá-
tás szociális segély e|óir ány zatźú me gj elölni.

Az előterjesztés mellékleteként csatolásra keľiilt a JKEF pźiyazata.

A Képviselő-testiilet hatásköre a helyi iinkoľmányzatokról szóló törvény 2. $ (2)' 8. $ (l)
bekezdésén, illetőleg 10. $ (1) bekezdésének d) pontján alapu|.

Fentiek a|apjáln kéľem a Tisztelt Képviselő-testületet az a|álbbibatźrozati javaslat elfogadásáľa.

Határozati javas|at

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. tészt vesz az Emberi Erőforľások Minisztéľiumamegbuásából a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet által hiľdetett, aKábítőszertigyi Egyezteto Fóľumok (KEF-ek)
működési feltételeinek biztosíÍátsźra kiírt KAB-KEF-|Z nyi|t páiyázaton. A pá|yazat
megvalósítási költsége 555.556,-Ft, melyből az igényelhető támogatás összege
500.000,-Ft.



2. az 1. pontban meghatározottpéiyázatbenýjĹásához szükséges 55,6 e Ft,- Ft önľészt és
pźiyazati dij 2,f e Ft összegét biztosítja.

3. az onkormányzat kiadás 11303 cím működésre átadott pénzeszkłjz ái|amhánartźson
kívülre, ezen belül a lakosságnak jutüatott tiímogatások szociális rászoľultság jellegii
ellátások e|őirényzatétn belül a méltányossági közgyógyellátás e|őirányzatź.ŕ 57,8 e Ft-
tal csökkenti és ezze|' egyidejĹĺleg a kiadás 1 1301 cím dologi e|óirányzatá\ vgyan ezen
tisszeggel megemeli ahatározat I-f. pontjában foglaltak alapján.

4. felkéri a Polgáľmester! hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál
ahatározat 3. pontjában foglaltakat vegye f,rgyelembe.

5. felkéri a polgármestert apźúyáaat benyújtásához szĹikséges dokumentumok a|áírźsára.

6. felkéri a polgáľmesteĄ hogy ahatfuozat 1. pontjában meghatározottpáúyźz;at eredmé-

nyéről táj ékoztassa a Képvise lő-testĹiletet.

Felelős: polgármester
Határidő: 1.-2. pont esetén: 2012. augusztusf9.

3.- 4. pont esetén legkésőbb 2012. december 31-ig
5. pont esetén:2012. augusztus 3l.
6' pont esetén: a Képviselő-testület 20|f . novemberi utolsó rendes ülése

A végľehajtáséľt felelős szerv ezetierység: Főépítészi troda

Budapest, 20 1 2. augusztus 29.

Tiirvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
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Az Embeľi Erófonasok Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család. és Szociálpolitikai

által meghirdetett nyílt pál'yázat.

,,A Józsefváľosi l(ĺbítószeľügyi Egyeztető Fórum (JKEF) pá|yánata a

Szenvedélybetegeket keze|ő ellátó ľendszeľek egyĺittm űköd éséľt''

Páůyázat kódja: KAB-KEF 12

I. AJózsefuáľosiKábítószerugyiBgyeztetőFóľum(JKEF)

A Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.testĹilete a |7|
/20II. (04.07.) számű határozatźban dtintött a Józsefuárosi Kábítószerĺigyi E'gyezteto Fórum
(továbbiakban: JKEF) megalakulásáról. A Képviselő-testĹilet delegálta a JKEF állandó taĄait,
amelyek tagjai között szereplő civil szeľvezetek éľdemben foglalkoznak kábítószerügyi
kérdésekkel (pl. Kék Pont Dľogkonzultációs Központ és Dľogambulancia Alapítvány,
I\iíETŕ\T1 TÁ-^. Et^LÁl, E-'..ii|.+ T\'^-Ál|Á íaonnnľŕ Áląníf.lánrl\ Elprrnnfq fnrl4hhá q fČannĺrslY|LJV|\ JvLą|| DąUąN !ěJwĐulwb rvrvě4llv vovľv| l t |,qY|.f SLLJ ,
Ifiúsági Szolgálat onsegítő Alapítváný is, mely a keriiletben prevenciós cé|zatta|

iĘúságvédelemmel foglalkozik, illetve a józsefuárosi egészségügyi és szociális
intézményeket, aZ önkoľmányzat gazdasági társaságait valamint a Budapesti Rendőr-

fokapitányság VIII. keľületi Rendőrkapitányságot is.

A Józsefoáľosi KábítószerťlgyiBgyeztető Fóľum az a|álbbi feladatokat látja el:

a) a dľogpľobléma kęzeléséľę vonatko ző he|yi stratégia előkészítése,

b) adatok felĺárásą he|yzetértékelés végzése, a szĹikséges feladatok feltéľképezése,

c) információáramlás biztosítása,

d) javaslatok megfoga|mazása a helyi kőzigazgatźls szálmára,

e) a helyi erőfoľľások mozgósításą

Đ a helyi szereplők tevékenységének összehangolása,

?-,} . a szo l gáltatók hatékonyságának m axi rn a.\i.z źiź.sa,

h) kapcsol ődás az oľszágos programokhoz,

Đ visszacsatolás a helyi és országos szinte|r'hez,
j) országos, illetve nemzętközi pályázatokon való helyi részvétel koordinálása és

elősegítése szakmai ajánlóként,

k) évente egy alkalommal ľészletes beszámo|ót készít az év során e|végzett munkáľól,

évenként pedig számot ad folyó tevékenységéró| aNemzeti Drogmegelőzési lrodának

valamint az iinkoľmányzat képviselő-testiiletének.

A Józsefuárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladatának jeliilte meg többek között, hogy

a Nemzeti Drogstľatégiával összhangban elkészítse Józsefuáľos helyi dľogstľatégiáját'

melyhez szĹikséges volt aZ adatok feltárása, helyzetéľtékelés végzése, javaslatok

megfogalmazźsa a helyi közigazgatás számőra a pľoblémamegoldás céljából. Mindezt

valamennyi helyi eľőforrás mozgósításával, a helyi szereplők tevékenységének

összehangolásával tette, azért, hogy a legmagasabb szintű ellátási és megoldási formát

do|gozzék ki a pľobléma mego|désára. Kiemelten fontos az e|Iátőrendszer egészének



igénybevétele annak érdekében, hogy ne csak alacsonykĹiszöbű szolgáltatás legyen a VIII.
kerületben, hanem a magasabb szintÍĺ egészségügyi ellátĺáson keľesztÍil a teljes
rehabilitálódásig segíthessĺik a fiiggő, beteg embert.

A fenti célok érdękében Józsefváros onkormányzata kifejezte elköteleződésęt a keľĺileti
kábítószer-probléma rövid és hosszú té.ľű keze|ésében, egyiittműködését a jelenséggel

foglalkozó intézményekkel és szęrvezetekkel, valamint a keľiilet lakosságával. A készülőben
lévő kábÍtószer-ellenes stľatégia a kábítószerek visszaszorítása mellett a kerület lakosainak
jobb életminőségét, a szerhasználati problémákkal kĹizdők ellátásba és kezelésbe juttatásának

elősegítését, valamint a felnövekvő generációk kábítószer- és más pszichoaktív anyagtól
mentes felniivekedését cé|ozza. Az onkormétnyzat a stratégia megvalósítása érdekében a
keľĹilet lakosságáva|, az érintett szeľvezetekkel és kö,zösségekkel egyiittmtĺködve foga|mązza
ffiog, illetve tuzi ki célul a káhítőszermentęs életvitelt, ennek hozományaként az
egészségesebb' jobb életminőséget. Ennek érdekében foga|mazza meg kerületi stratćgiáját,

valósítja megazt, valamint végzi e| a megvalósulás folyamatos értékelését.

A stľatégiát kidolgozó felek (Budapest Józsefvórosi onlrormónyzat Képviselő-testiilete, Rév8
Zrt., Józsefvórosi Kulturólis és Sport Nonprofit Kft, Józsefvórosi KözÓsségi Házak Nonprofit
Kft., Józsefvárosi Egészségügłi Szolgálat, BFKH VIII.-X' Népegészségiigli Intézet, Védőnői

Szolgólat, Józsefvórosi Csalłźdsegítő és Gyermeljóléti Központ, Józsefvárosi Intézményvezetői
Kollégium, Islrolai Gyermelĺvédelmi Munlralrĺjzösség, Kék Pont Drogłanzultóciós KÓzpont és

Drogambulancia Alapínóny, Mególló Csoport Alapínóny, Kapocs lfiĺ,isógi Szolgólat
onsegítő Alapínóľry, MEJ)K Józan Babók Eglesii\et, MEJOK Álapínóny, BRFK VIII.

keľületi Rendőrkapitónysóg) kifejezték közös szándékukat, hogy eľőfeszítéseiket
iisszehangolják annak éľdekében, hogy hosszú távon a józsefvźtosi pszichoaktív szeľeket
használó népesség száma je|entősen csö,kkenjen és életvezetési kompetenciájuk niivekedjen. E
célok érdekében a he|yzet éľtékeléséhez sziikséges adatokat és információkat folyamatosan
gytĺjtik és közzéteszik.

il. Szakmai tevékenységek

Annak érdekében, hogy a helyi JKEF multidiszciplináris teamként legyen képes működni,
egységes szemléletben tudjon gondolkodni, és ,,látni'' , képes legyen az adatok és infoľmációk
helyzetének értékeléséľe, a szĹikséges cselekvési tervek kidolgozásáľa a helyi stratégia és

ahhoz kapcsolódó éves cselekvési teľv elkészítéséľe, feladatok e||átá.séra az alźtbbi szakmai

tevékenysé g eket cé|ozza me g.

Tematikus képzések, konferencĺa megrendezése a KEF tagjai és az általuk képviselt
intézmények szakemberei szétmálra. A képzések lényege, hogy a tagok és szeľvezeteik

szakemberei egymás módszeľeit, gyakor|atźtt és láĺísmódját megismerjék. Cél a közös

szakmai nyelv kialakíüísa, hogy a több szakma egyiittműködésekoľ fellépő ,oFerenczy-féle''
nyelvi zífuzavar elkerülhetővé váljon. Végső céI, hogy az egyiittműködő szakembeľek az
ismeretátadás és készségfejlesztés ľévén alkalmassá váljanak életvezętési stratégiák

közvetítésére, személyes és szakmai attitrĺdformá|ásrao a kompetenciahatároktisztálzására és

betartásétra.



Teľveink kiizött szerepel a projekt soľán kéthavonta kéĺhárom óľás időinteľvallumban,

összesen 4 alkalommal tematikus képzésso r ozatot megrendezése.

1. Rendhagyó képzés spoľt formź$őban, mely egy focipźiyán, inteľaktív spoľt és

beszélgetés foľmájában töľténik a,jőzan', szenvedélybetegek és a jőzan gondolkodású

segítők, valamint más (rendőr, politikus) szakemberek között. Köľméľkőzés a
rendőľök' politikusok, a jőzan fiiggők és a segítő szakemberek között a ,,másképp

láĺís'' jegyében. Súlyos dľogfiiggők, de alkalmi droghasználók esetében is jelentős

terápiás kimenetel |ehet az aktív józanság felfogásának elsajátítása.

A spoľt olyan ľekľeációs tevékenység Vagy veľsenycélú tevékenység, amely ťlzikai

eľőľe vagy ügyességre éptil. olyan tevékenység továbbá, amely a szabadidő hasznos

eltöltéséľe irányul. Ezért aján|ható, mint kezelés utáni válaszút, a drogokat helyettesítő

szükségletként.
Az a|<tív jőzansźry főként szociális tanulás és tiírsas hatások ľévén sajátítható el. A
ťrataloknak szĹikségük van arraź hogy lássanak jőzan embereket, ta|źikozzanak velük,

ezáůta| mintát nyerjenek annak tudatosításában, hogy a jőzansilg milyen fajta

küzdelemmel jár, miľe van szükség hozztt, miképpen lehet küzdeni éľte, s mi ennek az

erőfeszítésnek a gyiimölcse, amelyért éľdemes fáradozni. Ugyanakkor nagyon fontos,

hogy a segítők és eryéb más szakembeľek lássanak és halljanak életközelben olyan

ta|pra állt szenvedélybeteget és megmutathatjálk azt, hogy érdemes volt a helyi

közösségnek áidozatot hozni éľtiik.

Tematĺkus képzés házioľvosoknat pszichĺáteľeknek, házĺ gyeľmekorvosoknak
annak éľdekében, hogy képesek legyenek korai szakaszban felismerni azt, hogy

tľanszgenerációkon keresztül családok hogyan ,,iiľö'kítik'' źÍ a szenvedélybetegségtől

való fiiggés hatalmát. Az addiktológia tudománya kĺilön fudomány, haryományos

orvos egészségiigyi képzésben nem oktatják, ezért nem is képes bárki az addiktológiai

pľoblémát és annak tüneteit felismerni, valamint az egyént cé|zot1an megfe|elő

ellátásba iľányítani. 
. .,.j ... r

Tematikus képzés a nem addĺktológiai segÍtőknek a fiiggőség teľmészeterő|,

kialakulásáľól, jellemzőiľől, felismeľhetőségéről és a fiiggők kezęlésbe vonásáľól.

Tematĺkus képzés a megelőzéstől a rehabÍlĺtálódásĺg. Ismeľetek éÍadása

dľogprevenciós (megelőző) programokľól, teľapiás közösségekről. (témateľvezetek:

Kinek és miéľt fontos a tĺírsadalmi jóllét az egészség vonatkozásában; Kinek van

szüksége a tenĺpiás köztisségre; Milyen terápiás formák |éteznek; Hogyan lehet

motiválttá tenni a motiválatlan betegeket).

Tervezzijk egy konfeľencia megszervezését és megrendezését ,,A problémdkról őszintén,

címmel, üzenve azt,hogy a szakemberek képesek legyenek a fe|adatot e||éltő nęhézségeikľől,

,, tehetetlenségĹikről'' őszintén és nyíItan konzultálni egymással a betegekért. Tudják feltĺáľni

a szakmájuk szabéiyai okán fellépő objektív nehézségeket és az együttműködési

képtelenséget okozó problémákat.

f.

J.

4.



A konferenciáľa terveink szerint elismert szakembeľek keriilnek előadóként meghívásľa,
többek kiizött Proť. Dr. Rócz József, Dr. Petlre Zsolt addiktológus -pszichiáter, Lisznyai
Sóndor klinikai szakpszichológus, olaszy Csaba gyógyult szenvedélybeteg segítő, Gyekiss
Roland utcai munkás, Dr. Németh Zsolt nyuga|mazott rendőľ alezredes, Salgó Lász|ó a

Budapesti Rendőr-fokapitányság VIII. kerĺileti Rendőrkapitányság vezetője, Dr. Kalapos
MiHós elterelést végző pszichiáter (Józsefuáľosi Egészségtigyi Szolgálat), valamint egy helyi
politikus.

Intézmény|átogatás Bécsbe a JKEF tagjaival, a Login-Kontakt Szęrvęzęt
szenvedélybetegeket ellátó nappa|i intézményébe, mely tanulmányit soľán lehetőség nyílik
hasznos ismeretek elsajátítására, tapaszta|atok szerzésére, illetőleg cseréjéľe.

A páiyázati tamogatźls elnyerése esetén, ew új típusú, innovatív egyiittműködés és

multidiszciplináľis cselekvés jiihet létre, mely alapjait mźr a JKEF lefektette. A támogatott és

hatékony közös munka további minőségi egyĹittmĹĺkiidést tarthat életben, mely különiisen
fontos, mivel a JKEF a hatékony kommunikációs forum szeľepét hivatott betö|teni.

A héiőzatok gyengeségei, elégtelenségei a helyi köztisség összefogásával és eľőforrásainak
mozgósításával komperuá|hatók lehetnek. A helyi kiiziisségben történő szeľveződés nagy
előnye, hogy a változások gyorsan felismeľhetőlq és a helyi rugalmas válaszok ezekľe komoly
mege|ózo vagy problémamegoldó értékiĺek lehetnek.

Bizalmi viszonyokat kell teremteni a drogszcéna összes szereplőjével, mindent alá kell vetni
annak a célnak, hogy a kínźůatra vonatkozó infoľmációk áramoljanak a rendőri szervek felé.

Az infoľmációk nyomán teendő bűnügyi, bűnmegelőzési és a közľendvédelmi intézkedéseket
ugyancsak meg kell tervezni és széles kilrben megvitatni (például a KEF-ek Ĺilésein), mert a
megcé|zott közeg egyetéľtése és megnyerése nélkiil semmifele rendészeti tevékenység nem
lehet eľedményes.

Az általunk megfogalmazott célok eléľése' illetve a JKEF még hatékonyabb műkiidésének
e iosegíté se éľđekében bízunk péiy źzatunk pozitív e lbíráiásban.

Budapest, 20 I 2. augusztus f9.


