1. melléklet
Együttműködési és támogatási megállapodás

Amely létrejött egyrészről a
Név:
Székhely:
Adószám:
Képviselő (név,beosztás):
Számlavezető:
Számlaszám:

Fejér Megyei Önkormányzat
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
15726982-1-07
Dr. Molnár Krisztián, közgyűlés elnöke
Magyar Államkincstár
10029008-00319731-00000000

mint támogató (továbbiakban: Támogató) másrészről
Név:
Székhely:
Adószám:
Képviselő (név,beosztás):
Számlavezető:
Számlaszám:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
15726999-2-07
Dr. Cser-Palkovics András, polgármester
Magyar Államkincstár
12023008-00153647-00100001

mint támogatott (továbbiakban: Támogatott ) (továbbiakban együttesen: Felek) között
az alulírott helyen, napon, az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények
1. Felek rögzítik, hogy Támogató a „Fejér megyében működő KEF-ek támogatása”
címen egyedi támogatás iránti kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások
Minisztériumához a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 2020. évi képzésének
kiegészítéseként, a KEF-ek koordinatív tevékenységeinek és az ezen keresztül
megvalósuló programjainak támogatásával kapcsolatban – a támogatási
igényében és a hozzá tartozó költségvetésben foglaltak szerinti – tevékenységének
megvalósításához. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a KAB-KEF-20-0009
azonosító számon nyilvántartásba vett támogatási igényt elbírálta és annak
2.300.000 Ft összegben történő támogatásáról döntött (továbbiakban: Támogatási
keret). A döntéssel összefüggésben a lebonyolító Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő CSIT/407-9/2020. szám alatt Támogatói Okiratot bocsátott ki.
2. Felek rögzítik továbbá, hogy a Támogató által 2021. január 8-án megküldött
megkeresésre a Támogatott igénybejelentéssel (szakmai és pénzügyi terv) fordult
a Támogatóhoz.
3. A Támogató az igénybejelentést elbírálta és annak támogatásáról 58/2021. (V.27.)
önkormányzati határozatával döntött.

2. Az együttműködési és támogatási megállapodás célja, a támogatás
összege, folyósítása
4. Az együttműködési és támogatási megállapodás (továbbiakban: Megállapodás)
célja a Támogatott szakmai tanácsadó szerveként működő Székesfehérvári
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF) szakmai programjának
támogatása.
5. A Megállapodás céljával összefüggésben a Támogatott vállalja a Megállapodás
elválaszthatatlan részét képező KEF programnak az általa benyújtott szakmai és
pénzügyi terv szerinti (továbbiakban együtt: támogatott tevékenység) teljes körű
megvalósítását.
6. A Támogató a támogatott tevékenység megvalósításához a Támogatott részére
2.300.000.-Ft azaz Kettőmillió háromszázezer forint összegű vissza nem térítendő
támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt átadott pénzeszköz formájában,
melynek forrása az 1. pont szerinti Támogatási keret.
7. A Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató a támogatást egy összegben
100 %- támogatási előlegként folyósítja a Támogatott fizetési számlájára a
Megállapodás mindkét fél által történő aláírását követő 15 napon belül.
3. A támogatás felhasználása
8. A Felek a támogatott tevékenység időbeli ütemezése vonatkozásában tudomásul
veszik és irányadónak tekintik, hogy az egyes államháztartási szabályok
veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII.30.) Korm.
rendelet 4. §-a alapján a támogatott tevékenység megvalósítási időtartama - mely
az eredeti felhívás szerint 2020. december 1.- és 2021. június 30.- a veszélyhelyzet
időtartamával megegyező mértékben jogszabály erejénél fogva meghosszabbodik.
9. Felek tudomásul veszik, hogy a 8. pontra figyelemmel a Megállapodás
tekintetében a támogatási időszakra, a támogatás felhasználására és
elszámolására meghatározott konkrét határidőkre vonatkozóan az Emberi
Erőforrás Minisztériuma és az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő mindenkori
rendelkezései az irányadóak a Megállapodásban rögzített határidők
figyelembevétele mellett.
10. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás terhére kizárólag a
Megállapodás 8.-9. pontjában hivatkozott időtartam során felmerülő, a támogatott
tevékenység megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségeket – a pénzügyi
tervében részletezett jogcímekre – számolhatja el.
11. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás főösszegétől a támogatás
felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás nem térhet el.
12. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatott tevékenység
összköltsége a tervezetthez képest csökken, a fennmaradó rész értékéig le kell
mondania a támogatásról.
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13. A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem fordítható.
14. Támogatott vállalja, hogy a támogatott tevékenység megvalósítása során a
támogatás terhére a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru
beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag
írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt
megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése
érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem
vehető figyelembe.
15. A Felek megállapodnak abban, hogy Támogatott a támogatás összegéből
beszerzett vagyontárgyakat – amennyiben az Támogatott tulajdonába, illetve
vagyonkezelésébe kerül – a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben
meghatározott határidőtől számított 5 évig a támogatás céljának megfelelően
köteles használni, és azt ezen időtartam alatt csak Támogató előzetes
jóváhagyásával idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve
terhelheti meg.
16. A Felek megállapodnak abban, hogy a támogatott tevékenység időtartama alatt az
esedékes KEF ülésekre tanácskozási joggal meghívást kap a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke, vagy az általa az ülésre delegált, és a Támogatót képviselő
személy.
17. A Támogatott vállalja, hogy a támogatott szakmai program megvalósításának
előrehaladásáról rövid szakmai tájékoztatót készít, melyet 2021. augusztus 31-ig a
Támogató részére megküld.

18. Felek megállapodnak abban, hogy Támogatott a támogatott tevékenység
kivitelezése során – a média megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon,
könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon – köteles a
Támogató, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma teljes nevének, valamint
a támogatás tényének kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő
megjelentetésére. Támogatott a Támogató, továbbá az Emberi Erőforrások
Minisztériuma nevének feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen
szerződés hatálya alatt jogosult.
19. Rendezvény támogatása, szervezése esetén Támogatott köteles a támogatott
rendezvényről, illetve eseményről, valamint a kapcsolódó tervezett
médiaeseményekről (pl.: sajtótájékoztató, háttérbeszélgetés, stb.) a Támogatót a
fejer@fejer.hu email címen, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériumát – annak
sajtóirodáját – legalább 5 nappal korábban tájékoztatni, arra meghívni, a
rendezvény továbbá ezen rendezvények tervezésénél és lebonyolításánál –
amennyiben a Támogató, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezt igényli
– a Támogató, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma sajtó és PR
szakembereivel együttműködni.
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20. Kiadványok (könyv, film, cd, album, naptár,stb.) támogatása esetében Támogatott
vállalja a kiadvány 2-2 példányának a Támogató, továbbá az Emberi Erőforrások
Minisztériuma részére való ingyenes átadását, amelyet a Támogató részére kell a
szakmai beszámoló részeként megküldeni, aki annak 2 példányát továbbítja az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.
21. Támogatott köteles a támogatott tevékenység teljes, tényleges pénzforgalmi
kiadásait számviteli nyilvántartásában – ellenőrizhető módon – elkülönítetten
kezelni.
22. Támogatott köteles továbbá a támogatással kapcsolatos valamennyi
dokumentumot az elszámolás elfogadásától számított legalább 10 évig megőrizni.

4. Beszámolás és elszámolás, ellenőrzés
23. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére jelen megállapodás alapján
továbbadott támogatás szabályszerű felhasználása és elszámolása tekintetében a
Támogatót az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé a Támogatói Okirat szerinti
beszámolási és elszámolási kötelezettség terheli, mely kötelezettség
teljesítésének elősegítése érdekében köteles a Támogatóval folyamatosan
együttműködni az esetlegesen felmerülő szakmai és/vagy finanszírozási kérdések
megoldása érdekében előzetesen egyeztetni.
24. A 23. pontban foglaltakra tekintettel a Támogatott
a.) köteles a Támogató felé a támogatás felhasználásáról a támogatott
tevékenység befejezését követő 10 napon belül, de legkésőbb a támogatási
időszak lezárását követő 8 napon belül szakmai beszámolót és pénzügyi
elszámolást tartalmazó papír alapú, 2. példányból álló elszámolást (a
továbbiakban együtt: elszámolás) készíteni és benyújtani, valamint szükség
esetén – ideértve különösen az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a
Támogatónak címzett felhívást – az elszámolást javítani, vagy az előírt
hiánypótlást teljesíteni. A pénzügyi elszámolás részét képező kiadásokat
alátámasztó számviteli bizonylatokat a Megállapodás mellékletét képező
„Elszámolás Támogatásról” című nyomtatványon kell összesíteni.
b.) kötelezettséget vállal arra, hogy az elszámolás szakmai beszámoló részében –
a szakmai tervében foglaltakkal összhangban – az általa megvalósított
tevékenységeket, továbbá indokolással együtt a szakmai tervben előirányzott,
de meg nem valósított tevékenységeket bemutatja.
c.) tudomásul veszi, hogy őt közvetlenül a Támogató, vagy - a Támogató
Támogatói Okirata alapján - közvetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott egyéb szervek ellenőrizhetik, mely ellenőrzések lefolytatására a
támogatás igénybevétele alatt a támogatott tevékenység befejezésekor illetve
lezárásakor és a Támogató elszámolását követő 5 évig kerülhet sor.
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d.) a c. pont szerinti ellenőrzés során köteles a Támogatóval, és a támogatást
ellenőrző személyekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit
ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a
megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával,
valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. Ha a
Támogatott az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a Támogató a
támogatás visszafizetését rendelheti el.

25. Az elszámolás rendjéről, valamint a Megállapodásban nem szabályozott részletes
elszámolási szabályokról az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hivatalos
honlapján található KAB-KEF-20. jelzésű Elszámolási Útmutató rendelkezik, mely
rendelkezéseinek és előírásainak Támogató és Támogatott viszonylatában történő
értelemszerű alkalmazására a Felek a Megállapodás aláírásával egyidejűleg
kötelezettséget vállalnak.
5. A támogatás visszafizetése
26. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a Támogatás teljes vagy
részleges visszafizetését rendelheti el
a.) annak jogosulatlan igénybevétele,
b.) a támogatott tevékenység megvalósításának meghiúsulása, tartós akadályba
ütközése,
c.) annak jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén,
továbbá
d.) amennyiben a Támogatott neki felróható okból megszegi a Megállapodásból
eredő kötelezettségeit, különösen, ha az elszámolás benyújtásának határidejét
elmulasztotta, vagy az elszámolást, annak nem megfelelő teljesítése miatt a
Támogató, vagy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nem fogadta el.
27. Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy az előző pontban meghatározott
esetekben a Támogató által kiadott fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8
napon belül köteles a támogatás fizetési felszólításban közöltek szerint történő
visszafizetésére.
6. Egyéb rendelkezések
28. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodást – a 30. pontban foglaltak
kivételével - csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.
29. A Felek tudomásul veszik, hogy a Megállapodás esetleges módosítása nem
irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
30. A Megállapodás elválaszthatatlan részét képező KEF program pénzügyi terve az
Elszámolási Útmutató vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával
módosítható, azonban a módosítás a program szakmai tervét és a támogatás fő
összegét nem érintheti. A pénzügyi terv módosítása alapján – amennyiben az
szükséges - a Támogatói Okirat módosításáról a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
intézkedik.
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31. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Megállapodás
teljesítésével összefüggésben folyamatosan együttműködnek, a szükséges
információkat, dokumentumokat egymásnak átadják és az együttműködés során
tudomásukra jutott, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint titoknak
minősülő adatokat bizalmasan kezelik, azokat illetéktelen személy részére nem
adják át, az együttműködés és a támogatott tevékenység megvalósításának teljes
időtartama alatt fokozott figyelemmel vannak az európai általános adatvédelmi
rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaira.
32. A Megállapodás teljesítésével összefüggésben kijelölt kapcsolattartók:
Támogató részéről:
kapcsolattartó
Dr. Kovács Zoltán

terület
szakmai

elérhetőség
dr.kovacs.zoltan@fejer.hu

20 620 0530
Galler Nándorné

pénzügy

galler.nandorne@fejer.hu
20 620 0506

Támogatott részéről:
kapcsolattartó
terület
Arany
Magyar szakmai
Kinga
Darányi Ágnes
pénzügy

elérhetőség
aranymagyar.kinga@pmhiv.szekesfehervar.hu

70 669 9088
daranyi.agnes@pmhiv.szekesfehervar.hu

22 537 252

33. Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében
vagy adataiban bekövetkezett változásokról a másik felet haladéktalanul értesítik.
A kapcsolattartók személyében vagy adataiban bekövetkezett változás nem
minősül a Megállapodás módosításának.
34. A Megállapodás magyar nyelven 5 eredeti példányban készül, és annak kölcsönös
aláírásával lép hatályba. Támogató 3, Támogatott 2 eredeti példányt kap.
35. Felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján
rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek kikötik a Székesfehérvári
Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék vagy a Veszprémi
Törvényszék kizárólagos illetékességét.
36. A Megállapodásban nem
rendelkezései az irányadóak.

szabályozott
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kérdésekben

a

Ptk.

vonatkozó

37. Felek a Megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag írták alá.

Székesfehérvár, 2021. május 27.

Székesfehérvár, 2021………………………

……………………………………….
Dr. Molnár Krisztián
Fejér Megyei Közgyűlés
Elnöke
Támogató képviseletében

……………………………………
Dr. Cser-Palkovics András
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármestere
Támogatott képviseletében

Ellenjegyzem: ……………………………….
Galler Nándorné
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
Költségvetési és Pénzügyi Főosztály vezetője

Székesfehérvár, 2021. május 27.

Ellenjegyzem: ………………………………..

Székesfehérvár, 2021………………………

7

ELSZÁMOLÁS TÁMOGATÁSRÓL

A támogatást nyújtó szerv megnevezése:
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Támogatás összege: 2.300.000.-Ft
A támogatást jóváhagyó
rendelet, határozat száma: ………………

ETM melléklete

Dátum: ……………………………

PH.
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aláírás

……………………………………………….

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok valósak, az általam képviselt szervezet számviteli nyilvántartásában fellelhető
dokumentumokon alapulnak. .

Összesen:/átvitel

Az elszámolást a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalhoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kérjük visszaküldeni papír alapon 2 db. eredeti példányban.
Az elszámolólaphoz csatolni kell a felhasználást igazoló dokumentumok hitelesített másolatát. Az elszámolás részletes szabályait az Elszámolási Útmutató
tartalmazza.
Felhasználási cél
Az elszámolás alapjául szolgáló dokumentum
Felhasználás
Sorsz.
Dátum
összege
Jogcím megnevezés
megnevezése, azonosítója

Iktatószám:
Támogatott megnevezése:……………………………………..
címe:…………………………………….

szakmai terv

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

KAB-KEF-20-0009 „KEF-ek 2020 évi képzésének kiegészítéseként, a KEF-ek koordinatív tevékenységének és az ezen keresztül
megvalósuló programjainak támogatása” pályázat szakmai terve
Megvalósítani tervezett
program/ tevékenység
Székesfehérvári Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum ülése

Rövid leírás

Közreműködő szervezetek,
személyek

Önkormányzat, KEF tagok, a
Az éves munkaterv egyeztetése és
pályázat megvalósításában
a pályázat ismertetése.
közreműködő szervezetek

Tervezett helyszín
Online

A helyi drogellenes stratégia
megalkotása az előző évek
Önkormányzat, KEF tagok, a
Székesfehérvár helyi drogellenes tapasztalatai alapján, figyelemmel
pályázat megvalósításában
stratégiájának megalkotása
az új kihívásokra, a Nemzeti
közreműködő szervezetek
Drogstratégia irányvonalai
mentén.

-

A helyi drogellenes stratégiában
Éves cselekvési terv megalkotása megfogalmazott célok
megvalósítására figyelemmel.

Önkormányzat, KEF tagok, a
pályázat megvalósításában
közreműködő szervezetek

-

KEF titkár

Online

A KEF kézikönyvben
meghatározott dokumentumok
feltöltése a www.kef.hu oldalra

A projekt megvalósításában
közreműködő szervezetek közös
bemutatkozása egy kisfilmben:
 RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Ambulancia,
Dokumentumfilm készítése a helyi
 Egészségdokk Közhasznú
segítő szervezetekről
Alapítvány,
 Wichern Alapítvány Tranzit
Addiktólógiai Szolgálat,
 Alba Bástya Család- és
Gyermekjóléti Központ

Iskolai óracsomag összeállítása

Szenvedélybetegségről szóló
prevenciós film készítése felépült
szenvedélybetegek részvételével.
Az órák tematikájának,
tartalmának meghatározása.

Iskolai óracsomag bemutatása
osztályfőnöki órák keretében

A közreműködő szakmai
szervezetek, valamint a Fehérvár
Médiacentrum Kft.

Az Önkormányzat
médiafelületein, a Fehérvár TVben, a Fehérvár Médiacentrum
online felületein, a szakmai
közreműködő szervezetek saját
honlapjain történő megjelenés

A közreműködő szakmai
szervezetek, valamint a Fehérvár
Médiacentrum Kft.

Online

A dokumentumfilm/ prevenciós
film bemutatása, és a hozzá
kapcsolódó szakmai, támogató,
interaktív beszélgetés általános
A közreműködő szakmai
iskolai és középiskolai tanulókkal.
szervezetek
A felmerülő kérdések és válaszok
megvitatása órarend szerinti
osztályfőnöki óra keretében.

Általános iskolák és középiskolák
részére online

A 7-11. évfolyamos diákok
Rajz- és fotópályázat
részére szenvedélybetegségekkel
meghirdetése a Kábítószer-ellenes és függőségekkel kapcsolatos rajz- KEF tagok
Világnaphoz kapcsolódóan
és fotópályázat meghirdetése, KEF
általi értékelése.

-

A megvalósított szakmai
tevékenységről beszámoló
közzététele a www.kef.hu oldalra

Online

KEF titkár

Egyes tevékenységek, programok részletezése

DOKUMENTUMFILMEK KÉSZÍTÉSE:
A dokumentumfilmek rövid ismertetése:
Alkohol, kábítószer: azaz drogok. Napjaink egyik legnagyobb problémája, ami nem csak egy
embert, de környezetét, sőt egy egész társadalmat is tönkre tehet. Ahhoz, hogy felvegyük ellene
a harcot, meg kell ismernünk az ellenséget. A tudatlanság, az ismeretlentől való félelem ugyanis
sokszor tévútra vezeti az embert. A tiltás, a büntetés pedig nem vezet semmilyen eredményre.
A problémáról beszélni kell, őszintén, nyíltan, tabuk nélkül.
 „SZENVED-ÉLJ! - FELÉPÜLÜNK” – rövid dokumentumfilm:
A dokumentumfilm elkészítésének célja:
 Információnyújtáson alapuló prevenciós szemléletformáló dokumentumfilm készítése,
mely hozzájárul a szerhasználat megelőzéséhez és visszaszorításához.
A „Szenved-Élj! – Felépülünk” egy olyan 5 perc hosszúságú dokumentumfilm, ami
bemutatja a drog világát és az abból való szabadulást, esélyt adva ezzel az aktív
szerhasználóknak a felépülésre.
 A Dokumentumfilm által az életkornak és a célcsoportnak megfelelő információk
nyújtása az érintett célcsoport és az őt körülvevő mikrokörnyezete (szülők, családi
háttér) számára, annak érdekében, hogy naprakész információkat kapjon a szerhasználat
rövid és hosszú távú következményeiről, a szerektől való függés tüneteiről, a
szerhasználat jogi aspektusairól, valamint a szociális és egészségügyi szolgáltatásokról.
 SZÉKESFEHÉRVÁRI
dokumentumfilm:

SEGÍTŐ

SZERVEZETEK BEMUTATÁSA

– rövid

A dokumentumfilm elkészítésének célja:
 A Székesfehérváron működő, szenvedélybetegeket segítő szervezetek széleskörű
tevékenységének, intézményeinek, programjainak és elért eredményeinek bemutatása.
 A hosszú távú hatások elérése érdekében a dokumentumfilm elkészítése és levetítése
által a célcsoportokhoz igazított egészségkommunikáció, az egészségtudatosság
növelése a szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében.
ISKOLAI ÓRA CSOMAG ÖSSZEÁLLÍTÁSA
A program legfontosabb célkitűzése a diákok szociális készségeinek fejlesztése, a nemet
mondás erősítése, a kortárs nyomás leszerelése/kezelése.
Az alkalmazott technikák: interaktív drogprevenciós játékok, értékkel foglalkozó
személyiségformáló játékok, szerepjátékok, beszélgetés a tapasztalatokról.
A különböző egészségkárosító magatartásformák, így a kémiai szerhasználat (drogfogyasztás),
valamint egyéb szenvedélybetegségek kezdete, sőt, sok esetben intenzívvé válása
leggyakrabban a serdülőkorra tehető. Abban az életkorban, amely a felnőtté váláshoz, a felnőtt

szerepek megtanulásához kapcsolódó kihívások, továbbá a biológiai-fiziológiai-pszichés
változások miatt egyébként is nehéz, konfliktuózus életszakasz. A különböző drogok
kipróbálásának hátterében jellemzően a felnőtté válásra való törekvés, a kockázatvállalás, a
közösséghez tartozás vágya, az ellazulásra és kikapcsolódásra való törekvés, illetve a
kíváncsiság húzódik meg általánosságban.
Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása elnevezésű, az Egészségügyi
Világszervezettel együttműködésben megvalósuló nemzetközi kutatás 2014. évi felméréséről
(HBSC) készült nemzeti jelentésben található adatok szerint:
A korábbi évekhez hasonlóan az évfolyam növekedésével nő az alkoholt, dohányzást és
droghasználatot kipróbálók aránya. Képzéstípus szerinti különbségek továbbra is jelen vannak:
a szakképző iskolákban tanuló diákok szignifikánsan érintettebbek dohányzás, az
alkoholfogyasztás szélsőséges formái (részegség, nagyivás) valamint a drogfogyasztás
szempontjából az érettségit adó iskolákban tanulókhoz képest.
Drogfogyasztásnál elmondható, hogy továbbra is legnépszerűbb szer a kannabisz.
A 9. és 11. évfolyamos diákok jellemzően egy-két napon fogyasztottak drogot, azonban a
drogokat már kipróbáló diákok körülbelül fele több mint három napon, körülbelül ötödük 30
vagy több napon is fogyasztott drogot. Ez egyrészt jelzi, hogy magas azok aránya, akik nem
csak kipróbálták, hanem ismételten is fogyasztották a szereket. Másrészt igen magas azok
aránya, aki rendszeres szerhasználóknak bizonyulnak. A 30 vagy több napos droghasználat
nagy kockázatot jelent a problémás szerhasználat kialakulása tekintetében, és negatív hatással
lehet az egészségre. Néhány esetben jellegzetes nemi különbségeket tapasztalhatunk:
jellemzően a lányok körében magasabb a visszaélésszerűen gyógyszert fogyasztók aránya, a
fiúk körében pedig a tiltott szert fogyasztók aránya.
A többi rizikómagatartáshoz hasonlóan a droghasználat esetében is jelen van a kortársnyomás.
A valamilyen szert már kipróbált diákoknak jóval nagyobb arányban vannak szerhasználó
barátaik, mint az absztinenseknek.
A 2014-es (Grezsa Ferenc-Surányi Zsuzsanna: Fiatalok szerhasználata. Kiadvány szülőknek és
pedagógusoknak. Bp., NCSSZI, 2014.) reprezentatív vizsgálat alapján megállapítható, hogy a
szerhasználat szempontjából legfontosabb körülményeknek valamennyi korcsoportban a
következők bizonyultak:
- deviáns megnyilvánulások előfordulása
- a tanuló és környezete szerhasználat iránti viszonyulásának és szerfogyasztó
magatartásának jellemzői
- bizonyos személyiségjegyek (exraverzió, neuroticizmus, élménykeresés)
- valamint a szülői támasz és a másik nem iránti viszony.
A kábítószerek közül elsősorban a marihuána, a dizájner drogok és az ecstasy használata
jellemző.
Közép-Dunántúlon kifejezettebb szerhasználati rizikótényezőknek mutatkoztak:
- a barátok deviáns viselkedéseinek száma,
- a házibulikba, szórakozóhelyekre járás (kávézó, kocsma, stb.),
- a környezet dohányzási szokásai,
- az extraverzió (kitárulkozás),
- ha az iskolát inkább szórakozóhelyként, semmint nehéz követelményeket állító
intézményként látják a fiatalok,
- a testi tünetek megjelenése,
- a család gazdagsága,
- a barátokkal töltött házon kívüli esték száma,
- a könnyűzenei koncertekre járás és

-

az apa engedékenysége.

A kisebb településeken működő általános iskolák egy zárt közösséget alkotnak. Kevesebb
információ jut el hozzájuk és kevesebb inger éri az ott tanuló diákokat. A diákok középiskolai
tanulmányaikat nagyvárosban folytatják, ahol hirtelen túl sok inger éri őket, sokszor hoznak
helytelen döntéseket, mert nincsenek felkészülve az esetleges problémákra. Lehetőségeiket,
választásaikat nem tudják reálisan felmérni. Életkorukból adódóan pedig sokkal erősebb
bennük a kortársközösségbe való beilleszkedési vágy, mint a nemet mondás képességük. Ez
utóbbi nemcsak a kistelepülés általános iskoláinak diákjaira jellemző, hanem az egész
korosztályra, nemre, földrajzi elhelyezkedésre való tekintet nélkül.
A 2016-ban a RÉV-Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia által végzett vizsgálat alapján is
elmondható, illetve a tapasztalat is azt támasztja alá, hogy különbség mutatkozik a középiskolai
típusok tanulóinak a kábítószer-, alkohol és nikotinfogyasztása kapcsán.
További tapasztalatok azt mutatják, hogy míg 2011-2012-ben a segítő szervezetek ajánlották
fel az iskoláknak a segítséget, 2015-től pedig már az iskolák kérik ezeket a prevenciós
foglalkozásokat, egészségnapok szervezését.
A RÉV-Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia és az Egészségdokk Közhasznú Alapítvány 8
héten át heti 3 órában, az Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központ 8 héten át heti
két órában és a Wichern Alapítvány Tranzit Addiktológiai Szolgálat 8 héten át heti 1
órában tart online osztályfőnöki óra keretében interaktív prevenciós foglalkozásokat az
elkészült dokumentumfilmek és a segítő szervezetek terápiás munkatársainak aktív
bevonásával.
A programunk általános célja: ismeretátadás, tudásbővítés, alternatíva kínálása,
közösségformálás, önismeret fejlesztés.
A programunk három célcsoportja: diákok, szülők, tanárok.
Programunk céljai célcsoportonként
Tanárok: Ismereteik, tudásuk bővítése. Ismerjék fel a korosztályra jellemző rizikófaktorokat,
ismerjék meg a megváltozott tudatállapotot okozó szereket és hatásukat. Ismerjék meg azokat
az intézményeket, ahol segítséget tudnak kérni.
Szülők: Ismereteik, tudásuk bővítése. Ismerjék fel a korosztályra jellemző rizikófaktorokat,
ismerjék meg a megváltozott tudatállapotot okozó szereket és hatásukat. Ismerjék meg azokat
az intézményeket, ahol segítséget tudnak kérni.
Diákok: Ismereteik, tudásuk bővítése; téves hiedelmek eloszlatása; társadalmi értékek, normák
átadása; felelősségvállalás erősítése, problémamegoldás fejlesztése, nemet mondás
képességének fejlesztése, helyzetértékelés.
A program rövid távú céljai:
A tanárok, pedagógusok, szülők tényalapú tudása, ismerete bővül.
Az intézményünk összes szolgáltatása ismertté válik a diákok, tanárok, szülők körében.
Az illegális szerhasználat következményeiről (élettani, jogi, társadalmi stb.) hiteles információt
kapnak a diákok, szülők, tanárok.
A szakmai közreműködő szervezetekkel együttműködők köre bővül.

Fejlődik a fiatalok önismereti, kommunikációs, problémamegoldási képessége.
A program középtávú céljai:
Egy új, korszerű egészségfejlesztési szemlélet terjed el.
Csökken a rendszerből kieső fiatalok száma: a problémákat korábban észreveszik, ezáltal a
segítség is korábban érkezik.
Bővül a fiatalok tudása az illegális, legális drogokkal kapcsolatban, döntéseik meghozatala előtt
mérlegelik lehetőségeiket.
Szilárd kapcsolatrendszer alakul ki a szakmai közreműködő szervezetek és az oktatási
intézmények között.
A szülők bátrabban mernek segítséget kérni.
A program hosszútávú céljai:
Kialakul egy egészségtudatosabb magatartás.
Fiatalok érdekérvényesítő képessége megerősödik.
Javul a diákok-tanárok közötti, a tanárok-szülők közötti és a szülők-diákok közötti
kommunikáció.
A tanulók tudják, hova fordulhatnak segítségért és mernek is segítséget kérni.
A programban részt vevő fiatalok nemet mondási képessége kialakul.
A program rövid, közép és hosszútávú céljai egymásra épülnek.
RAJZ-ÉS FOTÓPÁLYÁZAT A KÁBÍTÓSZER ELLENES VILÁGNAP KAPCSÁN
A program célja:
A drogellenes világnap és rendezvényei a helyi közösségek szemléletformálását, a társadalmi
hozzáállás javítását, a lakosság egészségtudatosságának növelését és egészség fejlesztését
célozzák meg.
A program rövid ismertetése:
A Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021. tavaszán meghirdeti és közzéteszi
szenvedélybetegségekkel és függőségekkel kapcsolatos rajz-és fotópályázatát. A pályázat a 711. évfolyamosok körében kerül meghirdetésre.
Június 26-án tartják világszerte a drogellenes küzdelem világnapját. A világnaphoz
kapcsolódóan 2021. június 21-26. között az előzőekben meghirdetett rajz-és fotópályázat
értékelése a Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjainak bevonásával.
Székesfehérvár településen évek óta cél az egészségtervezés új, közös alapokra történő
helyezése.
Az Önkormányzat az egészségfejlesztés szempontjából abszolút lokális erőforrásként tekint a
segítő szervezetekre, mivel már korábban is számos olyan programsorozatot valósítottak meg,
melyek az egészségtudatosságot képviselték.
A hatékonyság növelése érdekében az együttműködés más helyi szervezetekkel folyamatos,
így még szélesebb réteget tudunk elérni.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
KAB-KEF-20-0009 „KEF-ek 2020 évi képzésének kiegészítéseként, a KEF-ek koordinatív tevékenységének és az
ezen keresztül megvalósuló programjainak támogatása” pályázat költségvetési terve

Költség/kiadásnem

Részletezés

Támogatásból
fedezett
kiadások Ft

Kiadásnem
összesen
Ft

Kiadás
összesen
Ft

Személyi kiadások
bérszámfejtett megbízási
díjak és járulékai
Dologi kiadások
kommunikációs költségek
megbízási díjak, számlás
konferenciák, képzések,
továbbképzések
lebonyolításának költségei,
számlás
Kiadások összesen

dokumentumfilmek készítésével,
tördelésével, vágásával
összefüggésben felmerülő

iskolai óracsomag összeállításának
költségei és az óracsomag
bemutatása a segítő négy
közreműködő szervezet által
osztályfőnöki órák keretében

2 300 000
300 000

2 000 000

Költségvetési terv részletezése Ft

2 300 000

Fehérvár Médiacentrum Kft.
RÉV-Szenvedélybeteg-segítő
Ambulancia
Egészségdokk Közhasznú
Alapítvány
Alba Bástya Család-és
Gyermekjóléti Központ
Wichern Alapítvány Tranzit
Addiktológiai Szolgálat

Mindösszesen

filmkészítés

316 000

óraszám

628 000
online osztályfőnöki óra tartalom
összeállítása és megtartása

628 000
452 000
276 000
2 300 000

2 300 000

100 000
online osztályfőnöki
óra tartalom
összeállítása

100 000
100 000
100 000
400 000

online
osztályfőnöki
óra megtartása

óradíj

24

22 000

528 000

24

22 000

528 000

16

22 000

352 000

8
72

22 000

176 000
1 584 000

