A Fórum 2015-ös évre vonatkozó cselekvési terve
Az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma a hatályos Nemzeti Drogstratégiával
összhangban lévő célokat megfogalmazó kerületi drogstratégia alapján készítette el a
2015-ös évre vonatkozó cselekvési tervét

2015. évi cselekvési program



2 alkalommal KEF ülés összehívása és megtartása a 2015. évi működési pályázatban
előírt feltételeknek is eleget téve.
Határidő: 2015.04.30-ig folyamatos
Felelős: KEF koordinátor, KEF tagok
Érintettek köre: KEF koordinátor, KEF tagok, meghívott vendégek
Forrás: humán erőforrás és pályázati támogatás (KAB-KEF-14-19107)



Kábítószer-ellenes Világnapi figyelemfelhívó rendezvény szervezése a kerületben,
melynek elsődleges célja a társadalom érzékenyítése a drog-használattal kapcsolatos
probléma iránt, figyelemfelhívás a saját és mások egészsége iránti elköteleződésre.
Határidő: 2015.06.24 -06.28.
Felelős: KEF koordinátor, KEF tagok, helyi szervezetek
Érintettek köre: a kerület teljes lakossága, érintett intézmények és szervezetek
Forrás: humán erőforrás, pályázat



Pályázatfigyelés, szakmai program megvalósulását és működést támogató pályázati
projekttervek támogatása.
Határidő: folyamatos
Felelős: KEF koordinátor, KEF tagok
Érintettek köre: KEF koordinátor, KEF tagok,
Forrás: humán erőforrás



KAB-KEF-14-19107

kódszámú

beszámolójának elkészítése.

pályázati

program

szakmai

és

pénzügyi

Határidő: 2015.04.30.
Felelős: KEF koordinátor, projektvezető
Érintettek köre: Forrás: humán erőforrás


Munkakapcsolatok és szakmaközi együttműködések kialakítása az iskolai védőnői
hálózattal, a kerületben működő közterület felügyelettel, egyéb szervezetekkel.
Határidő: folyamatos
Felelős: KEF koordinátor, KEF tagok,
Érintettek köre: védőnői hálózat, közterület felügyelet,
Forrás: humán erőforrás



A kerületi oktatási intézményekkel való kapcsolatfelvétel, együttműködés
megerősítése, az intézmények közötti kommunikáció fejlesztése. Bekapcsolódás
az iskolai bűnmegelőzési programba.
-

A 20/2012 EMMI rendelet értelmében a kerületben működő oktatási
intézmények szakmai támogatása a pedagógiai programok kötelező részét
képező egészségfejlesztési programok, tervek elkészítésében, valamint
bekapcsolódás az iskolai bűnmegelőzési programba.
Határidő: 2015- folyamatos
Felelős: KEF tagok , VII. kerületi Rendőrkapitányság
Érintettek köre: kerületi oktatási intézmények
Forrás: humán erőforrás



Akciók, programok megvalósításának szakmai támogatása a kábítószert nem
fogyasztó fiatalok megerősítése, illetve a szermentes életforma népszerűsítése
érdekében: A fiatalok számára kínált, szerhasználat megelőzését szolgáló alternatív
programok biztosításán keresztül. Ezen programok szakmai támogatása.
Határidő: - folyamatos
Felelős: KEF tagok
Érintettek köre: kerületi oktatási intézmények, Hetedhét Éjszakai Sportklub
Forrás: humán erőforrás, pályázati forrás



Az Nemzeti Drogstratégia hangsúlyos területein - egészségfejlesztés, kábítószermegelőzés; kezelés, ellátás, felépülés; kínálatcsökkentés – tevékenykedő szervezetek
és intézmények szakmai munkájának és szemléletének összehangolása, ennek
érdekében közös egyeztetések, fórumok, képzések lehetőségeinek felkutatása,
valamint a szakmaközi tapasztalat és tudáscsere és az erre alkalmas találkozók
megvalósulásának támogatása.
Határidő: - folyamatos
Felelős: KEF koordinátor, KEF tagok,
Érintettek köre: érintett intézmények és szervezetek
Forrás: humán erőforrás, pályázat



A kerületi lakosság és a széles körű nyilvánosság tájékoztatása az erzsébetvárosi KEF
munkájáról, a VII. kerületben működő drog-problémával küzdő kliensek kezelésével
foglalkozó és prevenciós tevékenységet folytató intézmények és szervezetek
munkájáról, kerületi prevenciós programokról. A tájékoztatás eszközeként webes
felület fejlesztése, bővítése, aktualizálása: anyaggyűjtés, feltöltés, folyamatos
frissítés.
Határidő: - folyamatos
Felelős: KEF koordinátor, KEF tagok,
Érintettek köre: a kerület teljes lakossága, érintett intézmények és szervezetek
Forrás: humán erőforrás



Együttműködés

megerősítése

a

kerületi

sajtóval:

cikkek,

információs anyagok megjelentetése a helyi újságban.
Határidő: - folyamatos
Felelős: KEF koordinátor, KEF tagok,
Érintettek köre: a kerület teljes lakossága
Forrás: humán erőforrás


Meglévő ártalomcsökkentő programok fejlesztésének elősegítése.
Határidő: - folyamatos
Felelős: KEF tagok,
Érintettek köre: kezelés ellátásban érintettek

beszámolók,

Forrás: humán erőforrás


Célok és feladatok teljesülésének áttekintése, az éves tevékenység értékelése.
Határidő: 2015.december
Felelős: KEF tagok, KEF koordinátor
Érintettek köre: KEF tagok, KEF koordinátor
Forrás: humán erőforrás

Állandó jellegű, folyamatos tevékenységek a 2015-ös év során
 Kerületi, megyei és országos szintű konferenciákon, szakmai rendezvényeken
és továbbképzéseken való részvétel.
 Forráskutatás, folyamatos pályázatfigyelés.
 Szakmai ajánlások készítése.
 Rendszeres ülések.
 KEF működéséhez szükséges tagszervezeti aktivitás erősítése.
 szakmai együttműködés kialakítása, erősítése az addiktológia területén érintett
szakemberekkel

