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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 160/2001.
(VI. 21.) Kh. határozata alapján megalakult a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a
továbbiakban: KEF), amely a 2015. évi tevékenységéről a 139/2015. (VI. 25.) számú Ö.h. alapján
beszámolási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé.
A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 15 éve kimagasló aktivitással működteti szakmai
programjait és együttműködéseit, melyek során jelentős eredményeket ért el. Szakmai tevékenysége
során figyelembe veszi a jelenleg hatályos „Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 Tiszta tudat,
józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumot, illetve a 217/2014. (IX. 25.)
Ö.h-val elfogadott „Tegyünk közösen!” Debrecen Megyei Jogú Város átfogó stratégiája a
szenvedélybetegségek megelőzésére és a szenvedélybetegek ellátására 2014-2020 című
dokumentumokban foglaltakat.
A KEF munkacsoportokban dolgozva a társadalmi és szakmai párbeszéd kiszélesítésére törekszik.
Jelenleg 30 tagszervezettel működik. A tagok szakterületenként fejtik ki tevékenységüket, ennek
érdekében aktívan működtetik a koordinációs, iskolai, prevenciós, kezelés-ellátás, kínálatcsökkentő,
egyházi munkacsoportokat. A munkacsoportok lehetőség szerint havonta üléseznek, de kiemelt
eseményekre, akciókra alkalomszerűen is összeülnek.
A DMJV Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) történő egyeztetésért a KEF
koordinációs munkacsoportja felelős. A KEF közgyűlésre évente 2 alkalommal kerül sor. A KEF
koordinációs feladatait a Csomópont Drogprevenciós Iroda segíti, amely szervezetileg a Debreceni
Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. részét képezi. 2011. szeptemberében az iroda, korábbi helyéről,
az Ifjúsági Házba költözött. Az iroda feladata a folyamatos kapcsolattartás a szervezetekkel,
intézményekkel és az önkormányzat szerveivel,
emellett
az információgyűjtés,
információszolgáltatás, pályázatfigyelés, valamint a könyv- és médiatár kiépítés.
A KEF által ellátott tevékenységek a következők: A városi drogstratégiában megfogalmazott
drogprevenciós irányelvek képviselete, megvalósulásának segítése. A közoktatási intézményekben
folyó prevenciós munka segítése, koordinálása. Hozzáférhető adatbázis, részletes és folyamatos
kimutatás készítése a városban működő prevenciós munkát végző szervezetekről. Jól működtethető
kapcsolattartási metódus kidolgozása a prevenciós munkát segítő különböző, más területen dolgozó
szakemberekkel. Kapcsolat kialakítása és tartása a helyi médiával, amelynek célja: a KEF
elsősorban prevenciós tevékenységéről korrekt, széleskörű és időben történő tájékoztatás a lakosság
felé. A prevencióval összefüggő, rendszeres pályázatfigyelés, a célcsoportok figyelmének felhívása
ezekre, segítségnyújtás a pályázatok elkészítésében, benyújtásában.
2015-ben végzett feladataikról a mellékletben található szakmai beszámoló részletes tájékoztatást
ad. Ebből kiemelendő tevékenységek:
• Tri-Aid szakmai pályázat megbeszélése 2015. 01. 15.
• Legyen más a szenvedélyed Workshop 2015. 02. 24.
• „Legyetek jók, ha tudtok” Szakmai Műhelykonferencia 2015. 03. 03.
• IV. Józanság Napja 2015. 04. 24-25.
• Legyen más a szenvedélyed! - Kábítószer ellenes Világnap - Workshop Konferencia 2015.
06. 25.
• Sporttal a drogok ellen, médiatájékoztató Debrecen Televízióban (Lelkierő Egyesület) 2015.
09. 04.
• Szociális Börze 2015. 09. 29. 9-14.
• A fogvatartottak többszakaszos társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív

•
•

utógondozás modellje – Roadshow 2015. 10. 21.
Közösségi Egészségnap 2015. 10. 30. 12-18.
Füstmentes Világnap 2015. 11. 19.

2015-ben a programjaikat és szolgáltatásaikat az Önkormányzat támogatása mellett a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt, a „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek)
működési feltételeinek biztosítására” című pályázatból biztosították. A pályázatban az
Önkormányzat a KEF tagszervezeteivel vett részt, majd sikeresen pályázott, így az önrésszel együtt
600 ezer Ft állt a rendelkezésére a városi szintű koordinációs tevékenységre.
A KEF meghatározó szakmai partnere Önkormányzatunknak, munkájával segíti az érintett szakmai
szervezetek és a döntéshozók közötti párbeszéd kialakítását a hatékony és megalapozott döntések
érdekében.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontja alapján, figyelemmel a 139/2015. (VI. 25.) Ö.h.-ra
1.) elfogadja a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját a melléklet szerint.
2.) Felkéri a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökét, hogy készítse el a Fórum 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a
beszámolót terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: a beszámoló elkészítéséért: a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke
az előterjesztésért: a Kulturális Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2016. június 09.
Szentei Tamás
osztályvezető

