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Tisztelt Közgyűlés!
Az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága a „JUST-2016-AGDRUG” program keretében, „Kezdeményezések támogatása a drogpolitika területén” címmel
(Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy) pályázatot írt ki. DMJV Önkormányzata
„Határokon átívelő modell program a drog probléma kezelésére Magyarország és Románia
együttműködésével” munkacímen pályázati dokumentáció készítését kezdte el.
A pályázat célja: a drogpolitika előmozdítása figyelemmel az igazságügyi együttműködésre és a
bűnmegelőzésre.
Fő prioritások:
• A kábítószeres kutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazása;
• A civil szervezetek támogatása az érdekképviselet és a kapacitáshiány kérdésében, valamint
a jó gyakorlatok cseréjének előmozdításában;
• Tudásbázis létrehozása és innovatív módszerek kialakítása.
Támogatott tevékenységek:
- Adatgyűjtés, megfigyelés;
- Képzések;
- Közös tanulás, hálózat kialakítása, jó gyakorlatok azonosítása és cseréje, együttműködés;
- Rendezvények, konferenciák, szakértői egyeztetések;
- Terjesztés és figyelemfelhívó tevékenységek.
A pályázat benyújtási határideje: 2016.10.18.
A pályázat csak konzorciumban nyújtható be, melyben legalább két különböző országban
székhellyel rendelkező, két különböző szervezet vesz részt.
A pályázat megvalósításának ideje: 24 hónap
Támogatás mértéke: A rendelkezésre álló keretösszeg 2 012 000 euró, EU (projektenként
minimum 250 ezer euró, maximum 503 ezer euró támogatható). A pályázati támogatás intenzitása
80%. A pályázat benyújtásához önerő szükséges, melynek mértéke a megpályázott teljes összeg
20%-a.
Minden konzorciumi partner a rá eső teljes költség önrészét biztosítja.
DMJV Önkormányzata a rá eső teljes költség (93 445 euró) 20 %-át (18 689 euró) biztosítja.
Támogatott pályázat esetén a támogatás 80%-a előlegként lehívható.
Konzorciumi együttműködő partnerek:
- Debreceni Egyetem
- Miskolc Megyei Jogú Város támogatásával a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet (MEFI)
- Bihar Megye Rendőr-főkapitányság Drogprevenciós Alosztálya (Románia)
- Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja
- Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület
- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
A „JUST FOR ALL” pályázat fő célja és alapelve: a drogkérdésekkel foglalkozó intézmények,
civil mozgalmak és rendfenntartó szervek drogprevenciós alosztályának támogatása.
A program célja innovatív módszerek fejlesztése, valamint a jó gyakorlatok terjesztése a
droghasználók és veszélyeztetett fiatalok felkutatására, segítő kapcsolat létesítésére, illetve
ártalomcsökkentő módszerek alkalmazására.

A projekt elsődleges célcsoportja a városban élő-tanuló fiatalok, másodlagos célcsoport a fiatalok
szülei, barátai, harmadik célcsoport pedig a szakemberek és a pedagógusok.
A pályázati konstrukció keretében az alábbi projekt valósulhat meg:
I. Iskolai színtér - Moduláris képzés
A komplex, egyetem által koordinált egészségfejlesztési és drogprevenciós program készítésének
fókuszában a döntéshozatallal, problémamegoldással, stresszkezeléssel, kommunikációval
kapcsolatos készségek fejlesztése áll. Az innovatív program kidolgozása szemléletformálásra
törekszik, amivel növelhető a szociális kompetencia, kommunikáció. Az pályázat célja, egy
egységes, módszertanilag koherens oktatóanyag kidolgozása széleskörű szakértői közreműködéssel
(rendészeti, civil, önkormányzati intézmények, családsegítő), az iskolarendszer teljes lefedésére. Az
egyes modulok interaktívak, közösségi alapúak, amelybe a szülők, családok bevonása is
megtörténik.
II. Online tér
A fiatalok jelentős idejüket az online térben töltik, virtuális közösségekben élnek, a szabadidejüket
pedig a világhálón töltik, ezt tekintik elsődleges komfortzónájuknak. A projekt a célcsoportot alkotó
fiatalokat az online térben a közösségi weboldal létrehozásával próbálja meg elérni. A program
facebook és weboldala rendszeresen frissül, erről képzett kortárssegítők gondoskodnak, akik a
tartalom fejlesztését, aktualizálását biztosítják.
A fentiekhez a rendőrség, az önkormányzati intézmények, egyetemi szakértők, valamint
családsegítők szolgáltatnak adatokat.
III. Szórakozás színtér - Rolling Room program
Rolling Room néven utcai megkereső, alacsonyküszöbű szolgálat beindítása Debrecen frekventált
szórakozóhelyeinek környékén, a fiatalok megváltozott szórakozásai szokásaira fókuszálva.
Elsődleges cél a kockázatos droghasználat megelőzése, ill. a fogyasztás kapcsán felmerülő
problémák, ártalmak csökkentése a szórakozóhelyeken és azok környékén. A szolgálat ideje alatt az
önkéntesek, polgárőrök bevonásával több alkalommal körbejárva felügyeletet biztosítanak a
frekventált szórakozóhelyek környékén. A megkereső tevékenységet az szociális ellátások
alacsonyküszöbű módszertani protokollja alapján végezik, 11.00 és 05.00 óra között.
A várt eredmény a projekt ideje alatt, hétvégenként legalább 30 fiatal, mindösszesen 1500 fiatal
elérése.
IV. Csomópont iroda - Switch point
A Debreceni Ifjúsági Házban működő iroda feladata közösségi tér biztosítása a rehabilitációban
résztvevő önsegítő csoportok hatékony működéséhez, illetve az ellátást nyújtó szervezetek és a
szolgáltatást igénybe vevők közötti koordináció és folyamatos „átkapcsolás” biztosításához.
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./ konzorciumi partnerként részt vesz az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai
Főigazgatósága által meghirdetett „Kezdeményezések támogatása a drogpolitika területén”
(Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy) programban, melyhez összesen 18 689 euró
önrészt biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében.
2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti önrészt Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidő:

a 2017. évi költségvetés tervezésének időszaka

Felelős:

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:

azonnal

Felelős:

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

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2016. szeptember 5.

Dr. Papp Csaba
tanácsnok

