Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
2017. évi cselekvési terve
Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)
Az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2005 márciusában alakult egyeztető,
tanácsadó és koordinációs funkciót ellátó testület, mely 96/2000. (XII. 11.) számú OGY.
határozat felhatalmazása alapján a kábítószer-probléma kezelésében kompetens szakmai
tanácsadó teamként segíti a döntéshozó szervezet, Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata munkáját. A KEF tagjai a drogprobléma megelőzésében és
kezelésében érintett kerületi intézmények és szervezetek munkatársai, civil szervezetek
delegált tagjai, a kerületben működő önkormányzati intézmények szakemberei, a rendőrség és
a Népegészségügyi Intézet képviselője. KEF mintegy láncszemként biztosítja a Nemzeti
Drogstratégiában megfogalmazott célok valósággá válását. Feladata a Nemzeti Drogstratégia
célkitűzéseinek helyi szinten megjelenő szükségletekre reagáló, területi szintű stratégiává
történő lefordítása, valamint ezen területi drogstratégia(ák) megvalósításának támogatása. A
jelenleg hatályban lévő drogstratégia 2013 októberében került elfogadásra az Országgyűlés
által. A „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” címet viselő Nemzeti
Drogellenes Stratégia a 2013-2020 közötti időszakra három beavatkozási területen állapít meg
célokat, fejlesztési irányokat:
-

Egészségfejlesztés, kábítószer-megelőzés

-

Kezelés, ellátás, felépülés

-

Kínálatcsökkentés

A Fórum működésének keretei
A Fórum működésének rendjéről az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Ügyrendje dokumentum rendelkezik (1. számú melléklet). Az Ügyrend a 2012. október 30-án
tartott ülésen került elfogadásra.
A Fórum tagjai
A Fórum elnöke Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
polgármestere. Tagjai az alább felsorolt intézmények, szervezetek delegált tagjai, akik
tagságukat önkéntesen teljesítik a Fórumban.
-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának alpolgármestere

-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestülete

-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata / Humán Szolgáltató
Iroda

-

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ / Család – és Gyermekjóléti
Központ, Szolgáltatási Centrum és Fejlesztési Centrum

-

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ / Védőnői Szolgálat

-

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ / Fejlesztési- Képzési-, és
Projektiroda

-

Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály

-

VII. Kerületi Rendőrkapitányság

-

SZIGET Droginformációs Alapítvány

-

Art Éra Alapítvány

-

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VII. Kerületi Tagintézménye

A Fórum 2017-re vonatkozó cselekvési terve
A KEF cselekvési terve Budapest Főváros VII. Kerületének Helyi Drogstratégiája 2013-2020
c. dokumentum céljaihoz illeszkedve került megfogalmazásra.

A 2017. évi munka fő

irányvonalait a 2016-ben elnyert KAB-KEF-16-A-25477 projekt szakmai programja alapozza
meg.
2017. évi cselekvési program

-

2 alkalommal KEF ülés összehívása és megtartása.
Határidő: 2017.06.30-ig folyamatos
Felelős: KEF koordinátor
Érintettek köre: KEF tagok
Forrás: humán erőforrás és pályázati támogatás (KAB-KEF-16-A-25477)

-

2 alkalommal szakmai egyeztető Fórum szervezése. Cél: jó gyakorlatok megosztása,
tapasztalatcsere, együttműködési lehetőségek feltérképezése.
Határidő: 2017.06.30-ig folyamatos
Felelős: KEF koordinátor
Érintettek köre: KEF tagok, meghívott vendégek
Forrás: humán erőforrás és pályázati támogatás (KAB-KEF-16-A-25477)

-

Gyermekekkel, ifjúsággal – veszélyeztetett korosztállyal foglalkozó, kábítószermegelőzés területén tevékenykedő szakemberek továbbképzése a drog-prevenciós
munka hatékonyságának növelése érdekében.
Határidő: 2017.06.30-ig folyamatos
Felelős: KEF koordinátor
Érintettek köre: képzésen résztvevői - prevenciós szakemberek (2 fő)
Forrás: humán erőforrás és pályázati támogatás (KAB-KEF-16-A-25477)

-

Iskolai prevenciós foglalkozások szervezése. Cél: figyelemfelhívás a bűn- és
áldozattá válás megelőzésére; drog-prevenció játékos, a célkorosztály (7-8. oszt.)
számára könnyen értelmezhető formában.
Határidő: 2017.06.30-ig folyamatos (3 kerületi iskolában, 12 alkalommal)
Felelős: KEF koordinátor
Érintettek köre: foglakozást vezető szakemberek, kerületi iskolák tanárai és
diákjai
Forrás: humán erőforrás és pályázati támogatás (KAB-KEF-16-A-25477)

-

Magyar és idegen nyelvű információs, tájékoztató anyagok tervezése, készítése és
terjesztése a drogprobléma vagy annak veszélye által valamilyen szempontból
érintettek körében.
Határidő: 2017.06.30-ig folyamatos
Felelős: KEF koordinátor, KEF tagok,
Érintettek köre: a kerület teljes lakossága, veszélyeztetett korosztály
Forrás: humán erőforrás és pályázati támogatás (KAB-KEF-16-A-25477)

-

Figyelemfelhívó rendezvény szervezése az Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából
együttműködve a kerületi Egészség Ponttal. Cél: családi programok szervezése a
kábítószer-megelőzés, egészségfejlesztés jegyében.
Határidő: 2017.06.24.
Felelős: KEF koordinátor, Egészségfejlesztési Pont
Érintettek köre: a kerületi lakosság, résztvevő intézmények és szervezetek
Forrás: humán erőforrás és pályázati támogatás (KAB-KEF-16-A-25477)

-

A kerületi lakosság és a széles körű nyilvánosság tájékoztatása az erzsébetvárosi
KEF munkájáról, az addiktológia területén tevékenykedő intézmények és szervezetek
munkájáról és az elérhető kerületi prevenciós programokról. A tájékoztatás érdekében
szoros együttműködés a kerületi sajtóval. Cikkek, beszámolók, információs és
ismeretterjesztő anyagok megjelentetése a helyi újságban.
Határidő: 2017 - folyamatos
Felelős: KEF koordinátor, KEF tagok,
Érintettek köre: a kerületi lakosság
Forrás: humán erőforrás

-

A kerületi lakosság és a széles körű nyilvánosság tájékoztatása az erzsébetvárosi
KEF munkájáról, az addiktológia területén tevékenykedő intézmények és szervezetek
munkájáról és az elérhető kerületi prevenciós programokról.

A tájékoztatás

eszközeként a webes felület karbantartása, folyamatos frissítése.
Határidő: 2017 - folyamatos
Felelős: KEF koordinátor
Érintettek köre: a kerületi lakosság, érintett intézmények és szervezetek
Forrás: humán erőforrás

-

KAB-KEF-16-A-25477

kódszámú

pályázati

program

szakmai

és

pénzügyi

beszámolójának elkészítése.
Határidő: 2017.06.30. – 2017.07.30.
Felelős: KEF koordinátor,
Érintettek köre: 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: 2017 - folyamatos
Felelős: KEF tagok

Érintettek köre: kerületi oktatási intézmények, Hetedhét Éjszakai Sportklub
Forrás: humán erőforrás, pályázati forrás

-

Pályázatfigyelés, szakmai program megvalósulását és működést támogató pályázati
projekttervek támogatása.
Határidő: 2017 - folyamatos
Felelős: KEF koordinátor, KEF tagok,
Érintettek köre: a kerület teljes lakossága, érintett intézmények és szervezetek
Forrás: humán erőforrás

-

Célok és feladatok teljesülésének áttekintése, az éves tevékenység értékelése.
Határidő: 2017. december
Felelős: KEF tagok, KEF koordinátor
Érintettek köre: KEF tagok, KEF koordinátor
Forrás: humán erőforrás

Állandó jellegű, folyamatos tevékenységek a 2017-es év során
-

Kerületi, megyei és országos szintű konferenciákon, szakmai rendezvényeken és
továbbképzéseken való részvétel.

-

Szakmai ajánlások készítése.

-

Rendszeres ülésezés.

-

KEF működéséhez szükséges tagszervezeti aktivitás erősítése.

-

Szakmai együttműködés kialakítása, erősítése az addiktológia területén érintett
szakemberekkel.

