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mĺidosító indítvánv
a Javaslat aKáhítőszerĺigyi Egyeztető Fórum szerlĺezeténekfelülvizsgáůatára c. képviselő.testületi előteľjesztéshez Q013. novembeľ 20-i képviselő.testületi ülés)
Tisztelt Képviselő-testület

!

A Javaslat aKá,}.ítőszeľůigyiEgyeztető Fórum szervezetének felůilvizsgálatára
lo-testiileti előterjesaéséhez módosító indítvąny nffitok be az alábbiak szeľint.

c. képvise-

2013. év novembeľében a Roma-Magyar Kézfogás Kĺjzhasznú Alapítvany, a Fiatalokat,
Egészséget,Családot Segítő Kozhaszní Egyestilet, valamint az S.o.S. Egyesület a Szenvedélybetegekéĺtjelezte onkormányzatunk felé, hogy a jövőben szívesen ľésztvernének a Józsefuárosi Kábítószerii gyi Egyeńető Fórum munkáj ában.

A Roma-Magyar Kézfogás Kozflasznt Alapítvány

2009-ben jĺitt létľe,az A|apíwtny céIjaí

kĺizött szerepel, hogy
1. feltérképezzékakábítószer problémáva| szembesülő á||amí, önkormányzati és civilintézmények'állampolgźlrikezdeményezések meglévő tevékenységét,feldeľítsék,hogy
milyen egyĹittmfüĺjdésekkellehet növelni a hatékonyságukat. Ezen a céIhoz tafiozik
annak megáIlapítása is, hogy a probléma kezelésébenmely területek lefedetlenek, milyen plusz szolgá|tatásokat kell szerv ezní.
2. - elsősoľban a kerület lakosságából - minél t<jbb személyt vonjanak be önkéntesnek a
pľogramjainkba, ezzeI egyszene novelve a program támogatottságźi és kapacitásait'
Tapaszta|ataik szeńnt sokan aktívan részt vennének a problémak megoldásában,haeń
olyan körülmények közĺjtt tehetnék, amelyben biztonságban éręzhet1k magukat és világosan Láthatő lenne számukľa, hogy eredményes lesz a tevékenységük. Ezen körülmények megteremtése az Alapítvany egyik speciális szakterülete, amelyben folyamatosan bővtilő eszkońárĺal ręndelkeznek.
3. a program hatására hosszú távú együttműködések alakuljanak ki a kerület vezetése, intézményei és a lakosságkozott, hogy folyamatos akađálýképezzeneka pľobléma újratermelődése elé.

A Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület 2005-ben jött létre, 2005. őta

tagsa a Feľencváľosi Kábítószeľtigyi Egyeztető Fórumnak, szakembereik aktívan részt vettek a
Ferencváľosi Drogstľatégia kidolgozásábarl. Az Egyesület céljai között szerepel:
1. a család egésze, azíť1usági korcsopoľt felé bÍinmegeloző, felvilágosító, segítő, egészségetmegőrző és fejlesztő legfoképpen drogprevenciós tevékenységkifejtése,
2. biĺnmeg e|őzési programok megvalósításában való részvétel,
3, a fokozottarl veszé|yeńetett és halmozottan hátrányos helyzetíĺfiatalok tarsadalmi
esélyegyenlőségének, jogaik érvényesítésének,taľsadalomba va|ő beilleszkedésének
elősegítése.

S.o.S. Egyesület a Szenvedélybetegekértl994-bęnjött létre. 2001-től tésú.veÍÍazilletékęs
minisztériumok által meghiľđetettátfogó drogmegelőzési pľojektekben. 2012. év végéig2I
budapesti és vidéki általános- és középiskolában 35 komplex drogprevenciós progľamot tartottak, mellyel több mint tizezer diakot és több sztz pedagógust éľtekel. 2005-ben és 2006ban 5 VIII. keľületí źL|talános iskolában és 4 gimnáziumban tartottak drogmegelőző foglalkozást. A2014. évben a tervek szerint ismételten megkeresik a VIII. kertilet általános- és középiskoláit a komplex kábítószeľ megelőző programjukkal.
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Javasolom, hogy fenti szervęzeteket, valamint or. ÚjhelyiEsztert, azEgyesített Szent István
és Szent Lász|ő Kórház-Rendelőintézet Molekuláľis Biológiai Laboľatóriumának vezetőjét is
kéľjefel a Fórum, hogy csatlakozzon tagaíhoz. Dľ. Ujhelyi Eszter számos szakmai és civil
szewezetben tevékenykedik, 1995 óta a Nemzeti AIDS Bizottság títkára. Közel 50 közlemény, cikk jelent meg tőle és évente 8-I0 hazaí és nemzetközi előadást tart, melynek egyik
kĺlzp onti témája a kźtbítőszer használ ókkal kapc s o l ato s.

A Képviselő-testtilet és Szervei Szewęzeti

és Működési Szabá|yzatfuő| szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefüárosi onkormáĺyzat 25/2013, (v,27.) önkormanyzati renđelet38. $
(3) bekezdése értelmébenbáľmely képviselő módosító vagy kiegészítő inđítványttehet ahatźr
rozati javaslattal kapcsolatban' Javasolom, hogy az előterjesztés hatátozati javas|attnak 5.
pontja fent leíĺtakalapján egészüljön kĺ az a|źlbbiakľa(változtatások vastag, dőlt bettivel jelezve):

5.

Javasolja a Jőzsefvźrosi KábítószerugyíEgyeztetó Fórumnak, hogy kérje fel a Háló Köz<isségfejlesztő Katolikus Egyesületet; a Roma.Magyar Kézfogds Közhasznú Alapí,tvdnyt; a Fiatalokat, Egészséget, Csalddot Segí,tő Közhusznú Egyesiiletet; s'.o..s. Egyesiilet a Szenvedélybetegekért; valamint Dr. ajhelyí Esztert aKábitőszeľügyi Egyeńető
Fórum munkájában ttjľténő részvételre,valamint a KEK Pont Drogkonzultációs Központ
és Drogambulancia Kozhasznű Alapítvany tagságát vizsgá|ja felül tekintettel aľľa, hogy
az ALapítvanynak az onkoľmányzattal kötött együttmfüödési megállapodása 2013. đecembęr 3I. ĺapjával megsziĺnik.

Felelős: polgĺírmesteľ
Hataridő : 2013 . november 20.
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