Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
Sokacz Anikó KEF elnök
Szám: 123-248/2016.
Nyilvános ülésen tárgyalandó

…….számú napirend
a Képviselő-testület 2016. február 25-ei ülésére
Tárgy: Beszámoló a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Előzmények
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100/2015.
(II.26.) számú határozatával a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot (továbbiakban Zuglói
KEF) újjászervezte és az új tagokat megválasztotta. A Zuglói KEF jogi személyiséggel nem
rendelkező szakmai munkacsoport, amely tanácsadó és egyeztető fórumként különböző
feladatokat lát el. Tagjai a drogprobléma kezelésében szerepet játszó és vállaló különböző
önkormányzati, rendészeti, egészségügyi, oktatási és civil szervezetek képviselői.
II. Vélemények
Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a Zuglói KEF 2015. évi tevékenységének
beszámolóját. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.
III. Bizottsági vélemények
Az előterjesztést a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tárgyalja a februári
rendes ülésén tárgyalja. A bizottsági véleményt az elnök a Képviselő-testület ülésén szóban
ismerteti.
IV. Határozati javaslat
..../2016. (...) határozat
a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi tevékenységéről
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zuglói
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját – a 1. számú
melléklet szerinti tartalommal – elfogadja.
Határidő: 2016.február 25.
Felelős: Karácsony Gergely polgármester
A határozathozatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 47. § (1)-(2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.
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Sokacz Anikó s.k.
KEF elnök
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Beszámoló
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BESZÁMOLÓ A ZUGLÓI KEF MUNKÁJÁRÓL
2015

Készítette : Sokacz Anikó ( KEF elnök )
Kassai Orsolya ( KEF koordinátor )
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Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum célja:
A Nemzeti Drogstratégia egyik alapvető elve a közösségi együttműködés. Ez
célként úgy fogalmazódik meg, hogy a „társadalom váljon érzékennyé a
drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék
problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában.”
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok e cél megvalósításának kulcstényezői,
hiszen helyi szinten lehet legközvetlenebbül a drogproblémát kezelni. A KEF-ben
– képviseltetik magukat a helyi állami, önkormányzati, civil és egyházi
szervezetek, ezáltal e szakmai munkacsoport fórumot teremt, az országos célokkal
párhuzamosan, a helyi közösség területén működő a drogkérdésben érintett
intézmények számára. A Fórum – ahogyan a Nemzeti Stratégia is írja – az a fontos
láncszem, mely biztosítja a stratégiai gondolatok valósággá válását.
A KEF célja Budapest XIV. kerületében olyan együttműködési rendszerek
felépítése, amelyek a legális és illegális drogokkal (kábítószerekkel) összefüggő
problémák megelőzésének, valamint szakszerű holisztikus, mentálhigiénés
szemléletű kezelésének a legfontosabb terepei.
A KEF igyekszik összhangot teremteni - a mentálhigiénével, drogprevencióval
foglalkozó, ill. a kábítószer- és szenvedélyproblémákat kezelő szervezetek,
intézmények munkájában, és ezzel összefüggésben a különböző szakmai és
módszertani szemléletmódok harmonizálására törekszik.
A KEF prevenciós szemlélete az egészség megőrzésére, egészségtudatos
magatartás kialakítására, a negatív minták elutasítására, a már kialakult
kábítószerfogyasztás ártalmainak csökkentésére, további súlyosbodásának
megelőzésére irányul.
Munkája időrendben:
2015. március 12.
„Válaszkeresés megbetegítő intézményi kapcsolatokra” címmel az Országos
Egészségfejlesztő Intézet workshopot rendezett Zuglóban. Ennek szervezésében
a KEF segített.
„Tiéd a döntés „ címmel prevenciós programot indított be egész évre a ZKNP a
Tiszta Jövő Alapítvánnyal.
2015. április
Előkészítette az első ülést.
2015. május 13.
KEF megalakuló ülése.
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A fórumon a szakmai szervezetek képviselői mellett Karácsony Gergely, Zugló
polgármestere is jelen volt.
Az ülésen több mint 30 fő vett részt és elsősorban arról szólt, hogy a szakmai
szervezetek jobban megismerjék egymást. A zuglói KEF elnöke Sokacz Anikó
lett.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete az
újjáalakuló Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórumba a következő személyeket
delegálta:
– Sokacz Anikót elnökként,
– Karácsony Gergely polgármestert,
– Erdős Dóra ifjúsági tanácsnokot,
– Gyügyei Attila családvédelmi és egyházügyi tanácsnokot,
– Dr. Varga Péter bizottsági elnököt,
– Lévai Sándor bizottsági elnököt,
– Hevér László György bizottsági elnököt
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a
Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában való részvételre az alábbi
szervezeteket kérte fel:
– Zuglói Cserepes Kulturális Nonprofit Kft.
– Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XIV. kerületi Szervezete
– Budapest XIV. Kerületi Népegészségügyi Intézete (területi ÁNTSZ)
– Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
– Zuglói Egészségügyi Szolgálat
– Zuglói Egyházügyi Vezetői
– Zuglói Gyermekvédelmi Munkaközösség
– Zuglói Szociális Szolgáltató Központ
– Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
_ Zuglói Önkormányzat Rendészete
– Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.
– Zugló területén működő egyházak
– XIV. kerületi Rendőrkapitányság
– Zuglóban működő drogprevencióval, ártalomcsökkentéssel, rehabilitációval,
szociális munkával vagy szemléletformálással foglalkozó civil szervezetek
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2015. június
Logó megtervezése:

2015. június 26.
Zugló Önkormányzat testületi ülésén rendhagyó ünnepséggel kezdte a KEF.
A kábítószer-ellenes világnap alkalmából a Madách Táncművészeti Iskola
növendékei táncoltak. Ezután egy diavetítés következett, mely egy 14 éves fiatal
szemszögéből tárja fel a problémát. A műsort a Tiszta Jövőért Alapítvány Dürer
kertes dokumentumfilmje zárta.
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2015. június 30.
A NEFI szervezésében újabb workshopnak adott otthon Zugló, ennek
lebonyolításában segített a KEF.
„Az adatok tükrében szerfogyasztás a serdülőknél.”
2015. július- augusztus
Civil szervezetekkel és egyházakkal való kapcsolat kiépítésén fáradozott.
2015. szeptember
Póló tervezés és annak legyártása. A KEF munkacsoportok megszervezése.
A Zuglói Sportpályán és más játszótereken a ZÖR a Tiszta Jövő Alapítvánnyal
együttműködve elkezdte összeszedni szakszerűen az eldobott –elhasznált tűket.
Ez a program szeptember óta működik.
2015. október 22.
Három munkacsoportot hozott létre a (KEF). A hatékony együttműködés
érdekében létrehoztuk a bűnmegelőzési, a prevenciós és az ártalomcsökkentési
munkacsoportot. A KEF-hez csatlakozott szervezetekkel, alapítványokkal,
intézményekkel megállapodott abban, hogy a jövőre vonatkoztatva létrehoznak
egy olyan információs felületet, amelyen megismerhetik egymás munkáját annak
érdekében, hogy összehangolhassák a feladatokat, később pedig együtt
pályázhassanak.
A munkacsoportok :
1. PREVENCIÓS MUNKCSOPORT
 Dr. Varga Péter
 Családsegítő
 Magyar Vöröskereszt
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ÁNTSZ ( régen )
ZIK

2. KEZELÉSI MUNKACSOPORT, KERESLET – KÍNÁLAT MUNKACSOPORT
 ZESZ
 Tiszta Jövőért Alapítvány
 Családokkal az életért
3. BŰNMEGELŐZÉSI és KÖZBIZTONSÁGI MUNKACSOPRT
 ZKNP
 ZÖR
 Zuglói Rendőrkapitányság

2015. november 19.
Élő jelentés a magyarországi droghelyzetről címmel tartott konferenciát
november 19- én a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF).
A programon a Zuglói Egészségügyi Szolgálat és a rendőrség beszámolója után
Dr. Szemelyácz János, a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület (KCKT)
egyik szakembere ismertette a hazai droghelyzetet. A fórumon elhangzottak,
felvetések alapján a legfontosabb feladatnak a megelőzést tekintik a jelen levők.
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2015. december
2016-os év előkszítése, a KEF kampányának megtervezése.
„ Még egy jó szó Zuglóban „ képzéssorozatot indított a ZEA, melyen a KEF és a
ZPÖ szakemberei segítenek.
A decemberi testületi ülésen a KEF elnöke előterjesztésben benyújtotta a Lelki
Egészségvédő Alapítvánnyal való együttműködési magállapodás megkötését.
A Zuglói KEF elsődleges feladatának a prevenciót tekinti.
Az alapítvány tevékenységeit az alábbi struktúrában fogja ellátni:
 egyéni pszichológiai kezelések felnőtteknek, serdülőkorúaknak,
gyermekeknek
 pár- és családterápia
 művészeti és meseterápiás önismereti csoportok, melyek elősegítik az
egészségmegőrzést és drogprevenciót. Ezen önismereti csoportterápiákon
bárki részt vehet, akár kisiskolásról, középiskolásról, fiatal vagy idősebb
felnőttről is legyen szó. A csoportfoglalkozásokat lehet korosztályonként is
szervezni. A részvételhez a felnőtt korosztály számára sem szükséges
pszichológiai vagy pedagógiai szakmai ismeret, mivel bármely területen
dolgozó, bármely szakmát ismerő részt vehet a művészeti és meseterápiás
csoportokban.
 akkreditált, 60 órás művészeti és meseterápiás képzések pedagógusok,
pszichológusok, orvosok, segítő foglalkozásúak részére. A képzések a
Katarzisz Komplex Művészetterápia Módszerére® és a Kincskereső
Meseterápiás Módszerre® épülnek.
A Zuglói KEF az alábbi pályázatokon vett részt : KAB-ME-14/B, KAB-KEF15/A, ebből nyert 400.000 Ft-ot.
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Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ Zuglói Utcai Ifjúsági Szociális Munkás
Csoportjának (Zumcsa) prevenciós tevékenységei egész évben
Célok
- Megkeresés és kapcsolatfelvétel a kerületben tartózkodó (akár lakcím, akár iskola
alapján) fiatalokkal
- Szolgáltatások felajánlása, bevonás
- Releváns információ nyújtása
- Prevenció
- Kompetencia-fejlesztés
- Szabadidő hasznos, konstruktív eltöltése
- Delegálás Központunk szolgáltatásai illetve egyéb szervezetek felé
- Tanácsadás az életvezetési nehézségekkel, a megoldatlan – iskolai vagy családi –
konfliktusokkal, vagy bármilyen tanácstalan helyzettel kapcsolatban (amivel nincs
kihez fordulniuk)
A megkeresés, a kapcsolatfelvétel, a szolgáltatások felajánlásának és a releváns információ
nyújtásának eszközei:
- Szórólapok, plakátok kiosztása köztereken,
- Szórólapok, plakátok elhelyezése az oktatási intézményekben, továbbá kapcsolatépítés,
kapcsolattartás és együttműködés kezdeményezése az adott intézmény erre kijelölt
személyével (pl. ifjúságvédelmi felelős);
- Az ellátási területen a célcsoport által gyakran látogatott intézmények felkeresése, itt
szórólapok elhelyezése (pl. ifjúsági irodák, gyermekvédelmi intézmények); valamint
társintézményekkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, a lehetséges
együttműködés területeinek meghatározása, az együttműködések létrehozása és
működtetése;
- Információ eljuttatása a média segítségével (közösségi média, nyomtatott és
elektronikus sajtó, reklámok, honlapok által stb.)
- Kiadványok szerkesztése
A prevenció, a kompetencia-fejlesztés és a szabadidő hasznos eltöltése céljával megvalósuló
tevékenységek formái:
- iskolai csoportfoglalkozások tartása különböző témákban (önismeret, csapatépítés,
egészségmegőrzés, erőszak-megelőzés, alternatív osztályfőnöki óra)
- iskolanapba való bekapcsolódás igényeknek megfelelően,
- intézményen belüli klubok, csoportfoglalkozások szervezése és megtartása,
- intézményen belüli, ünnepekhez kapcsolódó kézműves-foglalkozások tartása,
- intézményen kívül, házak udvarára való kitelepülés mobil játékokkal
- intézményen kívüli sportfoglalkozás
- kirándulás
- nyári napközis-, és nyári tábor
- nyári időszakban korrepetálás
- egyéni mentoráció
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További célok:












kampány elindítása ( film és egyéb tervezés folyamatban )
kiállítás megszervezése
országos konferencia lebonyolítása
munkacsoportok összehangolása
prevenciós tevékenységek támogatása
szerhasználók csökkentése
drogtérképes anyaggyűjtés
iskolák prevenciós tevékenységeinek feltérképezése kérdőívvel
gyógyszertárakban dolgozó munkatársak képzése
pályázatokon való részvétel
információs felület létrehozása

