
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ által benyújtandó 

pályázatok elvi támogatásáról 

A Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) 2006. február 2-án 
alakult. A Képviselő-testület 1573/2009. (IX. 24.) határozatában elfogadta a kerületi 
drogstratégiát, mely alapján a KEF-nek lehetősége nyílt pályázatok benyújtására. Három 
pályázat benyújtásához kérem a Képviselő-testület jóváhagyását. 

A pályázatok indokoltsága és egyszerűsített költségvetése: 

A KEF szervezését kezdetektől a Kőbányai Gyermekjóléti Központ látja el, amire az 
intézmény a 2006. április 29-i testületi ülésen felhatalmazást kapott, továbbá 2010. január l
től 0,5 státuszt biztosított a koordinátori feladatok ellátására. A pályázatok megírását, szakmai 
és költségvetési koordinációját a Gyermekjóléti Központ vállalta. 

l. A pályázat címe: Kőbányai kábítószer prevenciós programok, általános és célzott komplex 
prevenciós prograrnek kerületi megvalósítása 

Száma: KAB-KEF-11-B 

A benyújtott és elfogadásra került helyi stratégia közép- és hosszú távú céljainak 
megvalósításához a KEF tagjainak, tagszervezeteinek további és újszerű prevenciós 
programokat kell megvalósítani, amellyel még szélesebb körét érik el a lakosságnak. A KAB
KEF-11-B számú pályázatot az alábbi célok megvalósítására nyújtjuk be: 

Megvalósítandó tevékenységek: 

• Közösségi résztvevők (KEF tagszervezetek) együttműködésén alapuló univerzális 
megelőző prograrnek (Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai Szolgáltató Kabinet, 
Emberbarát Alapítvány) 

• A közösségi egészségfejlesztési színterek megszervezése, komplex prograrnek 
megvalósítása, családi fórum szervezése, "Mit tegyek, ha bajban vagyok ... " 

• Nyílt nap és előadások szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak (Emberbarát 
Alapítvány) 

• Nevelési Tanácsadó és a Pedagógiai Szolgáltató Kabinet pszichológusa által vezetett 
középiskolásokat célzó prevenciós program 

• Utcai kampány, Flash mob: vagy más néven "villámcsődület" Egy olyan 
figyelemfelkeltő esemény, amely hirtelen- jön létre valamilyen nyilvános helyen, és 
spontán be lehet kapcsolódni. Tánc, mint szerhasználati alternatíva, információ 
átadás a lakosság széles köre felé. 

• A tavalyi évben megkezdett, szemléletformáló képzés folytatása, célcsoport: 
rendőrök, közterület felügyelők, polgárőrök 3-6 alkalom 

• Arrest Referalal (letartóztatottak továbbirányítási rendszere) kapcsolatos 
szakanyagok fordítása 
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A pályázat igényelhető maximális összege l OOO OOO Ft. Ehhez minimum l 00 OOO Ft-nak 
megfelelő önrész kell, amely teljesíthető a KEF koordinátomak kifizetett két havi bruttó 
bérének elszámolásávaL A megbízási díjak a pályázat részletes szakmai programjában leírt 
programokat megvalósító szakemberek és szervezetek, valamint a szakanyag fordítójának 
díjazását fedeznék. A PR és marketing költség, valamint az oktatás a Flash mob akció 
kapcsán merül. fel. 

PR és marketing költség 

Oktatás, tanácsadás 

Megbízási díj 
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KEF koordinátor 2 havi bruttó bére 

Az önrész a bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések tételsoron kerül elszámolásra. 
Az önrész az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, a pályázat további anyagi 
erőforrást nem igényel. 

2. A pályázat címe: A Kőbányai KEF: kerületi szakemberképzés, együttműködés és 
információáramlás erősítése 

Száma: KAB-KEF-11-A 

A benyújtott és elfogadásra került helyi stratégia megvalósításához a KEF tagjainak további 
együttműködésének fejlesztésére, a szakmai munka összehangolását segítő professzionális 
képzésre és szakmaközi egyeztetésre van szüksége. A KAB-KEF-11-A számú pályázatot az 
alábbi célok megvalósítására nyújtjuk be: 

Megvalósítandó tevékenységek: 

• KEF ülések szervezése 
• Kerületi konferencia szervezés, a 20 l O-es kutatásba bevon szakemberek részvételével 
• Kutatási anyag megjelentetése nyomtatott formában 
• Honlap fejlesztés, havi frissítéssei 
• Szakmai képzésen, konferencián való részvétel 
• Adminisztratív háttér .és koordináció biztosítása 

A pályázat keretében tervezünk egy 200-250 főre szabott konferenciát, mindazoknak a 
kerületi szakembereknek, kerületi döntéshozó személyeknek, akik a kutatásban önmaguk is 
részt vállaltak Ehhez szeretnénk a kutatási anyagot 300 példányes kiadványban közzétenni. A 
pályázati támogatásból, tehát a fenti konferencia valamennyi költségét, illetve a támogatási 
időszakban felmerülő koordinációs, működési költségeket szeretnénk fedezni. A pályázat 
igényelhető maximális összege 500 OOO Ft. Ehhez minimum 50 OOO Ft-nak megfelelő önrész 
kell, ami biztosított a KEF koordinátomak kifizetett egyhavi bruttó bér elszámolásávaL 
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Összesen: 

Az önrész a bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések tételsoron kerül elszámolásra. 
Az önrész az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, a pályázat további anyagi 
erőforrást nem igényel. 

3. A pályázat címe: Szenvedélybetegek felépülési folyamatát segítő intézményi 
kezdeményezések támogatása 

Száma: KAB-KEF-11-C 

A benyújtott és elfogadásra került helyi stratégia közép és hosszú távú céljai között szerepel a 
védőnők, iskolapszichológusok, pedagógusok képzése, továbbképzése, szakmai képzések 
szervezése, különböző szakmai, civil és egyházi szervezetek együttműködésének 

megvalósítása. További célként jelenik meg az egészséges magatartás fejlesztése, amely a 
korai kezelésbevételi programokkal támogatható. 

Megvalósítandó tevékenységek: 

• Korai kezelésbevételi program fejlesztés- Sokproblémás Családokért Alapítvány
Serdülő Alacsonyküszöbű ellátás - Komplex program (playback színház - kreatív 
csoport- szociális készség tréning- prevenciós fórum) 

• Ifjúsági KEF Fórum címen- konferencia szervezése az egészségügyi és szociális 
alapellátásban, valamint a kapcsolódó szakellátásokban dolgozó szakemberek 
érzékenyí tése. 

• Helyi közösség tájékoztatása a kerületben működő kezelő és ellátórendszerről
szakmai kiadvány segítségével 

• Kábítószer-függök tájékoztatása az elérhető szolgáltatásokról- kiadvány 

A pályázat igényelhető maximális összege l OOO OOO Ft. Ehhez minimum l 00 OOO Ft-nak 
megfelelő önrész kell, amely teljesíthető a KEF koordinátor két havi bruttó bérének 
elszámolásávaL A megbízási díjak a pályázat részletes szakmai programjában leírt 
programokat megvalósító szakemberek ésszervezetek díjazását fedeznék. 
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Az önrész, a bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések tételsoron kerül elszámolásra. 
Az önrész az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, a pályázat további anyagi 
erőforrást nem igényel. 

Határozati javaslatok: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Bárka Kőbányai Gyermekjóléti Központ a KAB-KEF-11-B számú, "Kőbányai kábítószer 
prevenciós programok, általános és célzott komplex prevenciós programok kerületi 
megvalósítása" című pályázatának benyújtását. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Bárka Kőbányai Gyermekjóléti Központ a KAB-KEF-11-A számú, "A Kőbányai KEF: 
kerületi szakemberképzés, együttműködés és információáramlás erősítése" című pályázatának 
benyújtását. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Bárka Kőbányai Gyermekjóléti Központ a KAB-KEF-11-C számú, "Szenvedélybetegek 
felépülési folyamatát segítő intézményi kezdeményezések támogatása" című pályázatának 
benyújtását. 

Budapest, 2011. szeptember" " 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: 

jegyző 
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