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Tisztelt Közgyűlés !
Az Európa Tanács Jogérvényesülési Főigazgatósága által meghirdetett „Action grants to support
transnational projects in the area of EU drugs policy” JUST/2014/JDRU/AG/DRUG felhívásra,
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata „TRI-AID”- Drug policy without border címen
pályázati dokumentáció készítését kezdte el.
A pályázat célja: Az EU kábítószer-ellenes politikájához igazodva az alábbi prioritások
támogatása:
1. A kábítószerhez történő hozzáférés lehetőségének csökkentése, az új szerek feltérképezése.
2. Rehabilitáció, a visszaesést megakadályozó innovatív szemlélet kialakítása és megosztása.
3. A civil társadalom bevonása a drogprobléma kezelésébe, igazodva az EU Kábítószerellenes Stratégiájához a 2013-2020-as időszakra vonatkozóan.
Támogatható tevékenységek:
- adatgyűjtés, felmérés, kutatási tevékenységek,
- továbbképzések,
- jó gyakorlatok cseréje, tapasztalatcsere, együttműködések kialakítása, adaptálható jó gyakorlatok,
amelyek a partnerországok között alkalmazhatóak,
- disszeminációs és figyelemfelhívó tevékenységek.
Támogatás mértéke: A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg: 478.887,28 euró. A pályázati
támogatás intenzitása 80%. A pályázat benyújtásához önerő szükséges, melynek mértéke a
megpályázott teljes összeg 20%-a.
Az igényelt támogatás összege: 383.112,43 euró. A részt vevő partnerek megállapodása alapján
DMJV Önkormányzatára mint vezető partnerre jutó önerő összege 20.661 euró, melynek 17%-át,
azaz 3456 eurót az Önkormányzat készpénzben, 83%-át, azaz 17.205 eurót pedig a pályázatban
részt vevő munkatársak béréből biztosítja. Támogatott pályázat esetén a támogatás 80%-a
előlegként lehívható.
A pályázat megvalósításának ideje: 24 hónap
A pályázat speciális feltételei:
Pályázó kizárólag nem profit orientált szervezet lehet. A pályázónak és a projektben résztvevő
partnereknek is az adott országban törvényesen bejegyzett szervezetnek kell lenniük.
A projekthez legalább két országból nemzetközi szintű partnerségi kapcsolatot kell felmutatni az
arra jogosult szervezetekkel.
A támogatás minimum összege: 75 000 euró
A támogatás megítélését megelőzően a projekt nem kezdhető el.
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat a felhívásra, egy szervezet részt vehet több pályázatban,
partnerként ,vagy pályázóként is, azzal a feltétellel, hogy megfelelő kapacitással és önerővel
rendelkezik a megvalósításhoz.
Pályázat lebonyolítása: A pályázat benyújtása és a projekt megvalósítása a Debreceni Egyetemmel
partneri együttműködésben történik.
Együttműködő partnerek:
- Debreceni Egyetem
- Nagyvárad Város Önkormányzata által megjelölt civil szervezet - Fundatia Ana-Maria
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A pályázati konstrukciós keretében az alábbi projekt tevékenységek valósulnak meg:
1. Research and Analysis (Kutatás és Elemzés)
A projekt keretében elkészítendő tanulmány figyelembe veszi a megvalósító partnerek
drogprevenciós tevékenységeit, továbbá, az egyes nemzeti drogstratégiák tovagyűrűző hatását
projektpartneri szinten. Célkitűzés továbbá az ún. „pilot” projektek hatását figyelembe véve a
drogügyi helyzet nemzetközi kontextusban való értelmezése, valamint a helyi drogprevenció
egészségpolitikai változásának bemutatása a rendszerelemzés, a változás menedzsment,
„stakeholder” elemzés, kockázatelemzés eszköztárával.
2.Prevention (Prevenció)
„Rajtunk is múlik!” új több évre tervezett iskolai komplex prevenciós, egészségfejlesztő program
indítása Debrecen város középiskoláiban. A program szemlélete módszerei: interaktivitás,
személyes kompetenciák fejlesztése, stressz és konfliktus kezelő technikák megismerése, nemet
mondás és a kortárssegítő szemlélet erősítése, alternatív szabad idős programok.
3. Rehabilitation (Rehabilitáció)
Jóvátételi Program:A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és a Debreceni
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum együttműködve valósítja meg a jóvátételi bűnmegelőzési
programját, „Szabadság? Rabság!” címmel. A program célja, hogy a projektben résztvevő
fogvatartottak önként, bűnbánást tanúsítva saját sorsának bemutatásával hívná fel a fiatalok és a
velük foglalkozó szakemberek figyelmét a kábítószer használat veszélyeztető körülményeire, a
jogkövető magatartás szükségességére és előnyeire.
4. Best practice (Jó gyakorlat)
„Rolling room” program: A Rolling-room megnyitása a bevont partnerek esetében helyi szinten, a
hétvégeken (péntek-vasárnap) este 11 órára esik, előtte a stáb tagjai előkészítik a helyiséget,
kihelyezik a babzsák foteleket, a hifi lejátszót, a szükséges eszközöket, az információs táblát, a
kiadványokat, információs anyagokat, ezután kinyitják az irodát és reggel 5 órakor bezárják. Ezalatt
az önkéntesek a város szórakozóhelyeinek vonzáskörzeteiből összegyűjtik a segítségre szoruló alkohol- és drogproblémával küzdő - fiatalokat. Az Ifjúsági Ház Chill - in room szolgáltatása
kapcsolódik a programhoz, helyet biztosít az ellátottak részére. Az ellátás célja az életet
veszélyeztető helyzetek elhárítása, az öntudatlan állapotban, vagy rosszul lévő, kiszolgáltatott
fiatalok azonnali segítése, biztonságos hazajutásuk elősegítése.
„Prison is the dark side” program:
Az Igazságügyi Minisztérium lehetővé tette, hogy az általános és a középiskolák
börtönlátogatásokat szervezhessenek diákjaiknak. A büntetés-végrehajtási intézetekben tett
látogatások alkalmasak arra, hogy a gyerekeket és a fiatalokat visszatartsák a bűncselekmények
elkövetésétől. A szakemberek szerint a látogatás "olyan döbbenetes élmény", amely mindenkit
meggondolásra késztet, hiszen a fiatalok érezhetik, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben élni
számos nehézséggel jár. Az általános iskolák felső tagozatosainak és a középiskolásoknak szervezett
börtönlátogatások tapasztalatai az eddigiek alapján kedvezőknek mondhatók. A látogatás során a
diákok lehetőséget kapnak megismerkedni az elítéltekkel, akik személyesen számolnak be
tapasztalataikról, valamint a bűncselekményről, ami miatt a büntetés-végrehajtás rendszerébe
kerültek. Elsődleges cél a resztoratív szemlélet kialakítása a diákok körében.

5.Civil society (Civil közösség)
A projekt keretében fontos a disszemináció és fenntarthatóság biztosítása. Ennek megfelelően
szakmai rendezvények kerülnek lebonyolításra, ahol nem csak a projektben résztvevő partnerek, de
drogprevenciós tevékenységet folytató szakmai szervezetek is részt vesznek. A projekt indító
rendezvényt követően évente legalább egy olyan rendezvény kerül megrendezésre, ami nem csak a
megvalósítóknak, de a nagyobb közönséghez is szól.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
Dr. Papp Csaba tanácsnok előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének
4. és 15. pontjai, valamint 107. §-a alapján
1./ vezető partnerként részt vesz az Európa Tanács Jogérvényesülési Főigazgatósága által
meghirdetett „Action grants to support transnational projects in the area of EU drugs policy”
programban, melyhez összesen 20.661 euró önrészt biztosít Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében.
2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti önrészt Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidő:
Felelős:

a 2015. évi költségvetés tervezésének időszaka
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

3./ Felkéri Dr. Papp Csaba tanácsnokot a pályázathoz kapcsolódó koordinációs feladatok ellátására,
valamint felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a pályázat koordinálásáért: Dr. Papp Csaba tanácsnok
a szükséges dokumentumok aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2015. január 9.

Dr. Papp Csaba
tanácsnok

