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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a 96/2000. (XII.11.) számú 

országgyűlési határozat felhatalmazása alapján jött létre 2004-ben. A KEF munkájában irányadó 

a jelenleg hatályos 80/2013. (X. 16.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében, 

a „Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020”. A KEF a 2015. évben ennek szellemében látta el 

feladatait.  

 

A Ferencvárosi Drogellenes Stratégiát a Képviselő-testület 77/2015. (III.19.) sz. határozatával 

fogadta el. Budapest Főváros IX. kerületében a KEF célja olyan együttműködési rendszer 

kialakítása, amely segíti a legális és az illegális drogokkal (kábítószerekkel) összefüggő 

problémák megelőzését, valamint szakszerű holisztikus, mentálhigiénés szemléletű kezelését.   

 

A KEF szakmai tevékenységét ennek szellemében végezte 2015-ben. Az erről szóló beszámolót 

az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2016. február 2. 

 

 

 

  

 

        Kállay Gáborné s.k. 

          alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. sz. melléklet 

 

Beszámoló a Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum  

2015. évi működéséről  

 

 

Megvalósított célok 

 

A KEF összhangot teremtett a mentálhigiénével, drogprevencióval foglalkozó, illetve a 

kábítószer és szenvedély-problémákat kezelő szervezetek, intézmények munkájában, és ezzel 

összefüggésben a különböző szakmai és módszertani szemléletmódok harmonizálására 

törekedett. A KEF prevenciós szemlélete az egészség megőrzésére, egészség-tudatos magatartás 

kialakítására, a negatív minták elutasítására, a már kialakult kábítószer-fogyasztás ártalmainak 

csökkentésére, súlyosbodásának megelőzésére irányult.  

 

Szervezeti működés 

 

KEF tisztségviselői: 

- Elnök: Kállay Gáborné alpolgármester 

- Társelnök: Barna Erika addiktológiai konzultáns 

- Titkár: Rapi István ifjúsági és drogprevenciós referens - Humánszolgáltatási Iroda  

 

A KEF  három  munkacsoportban végezte munkáját:  

- prevenciós munkacsoport 

- kezelés-ellátás munkacsoport 

- bűnmegelőzési-közbiztonsági munkacsoport. 

 

 Öt  KEF ülés megtartására került sor: 

 

2015.01.30. 

        -    A kerületi drogellenes stratégia 3 pillérének véleményezése  

       -   KEF munkacsoportok tevékenysége 

 

2015.02.25. 

        -   A kerületi drogellenes stratégia véleményezése 

- Ferencvárosi Café program tervezetének bemutatása- KAB-KEF-14 pályázat alapján 

 

 2015.04.29. 

       -   A kerületi drogellenes stratégia akciótervének előkészítése  

       -   KEF munkacsoportok tevékenysége 

       -   Ferencvárosi Café program értékelése 

 

2015.09.30. 

       -   A kerületi drogellenes stratégia cselekvési tervének véleményezése 

- KAB-KEF-15 pályázat szakmai programja            

- Drogszemét gyűjtése kerületünkben Ferencvárosi Közterület Felügyelet beszámolója 

- Családi bevonás-mit jelent a hozzátartozói konzultáció és mi történik egy hozzátartozói 

csoporton? Komáromi Éva klinikai szakpszichológus előadása. 

 

 

 



 

 

 

 

2015.11.11. 

- KEF munkacsoport vezetők választása 

- Hogyan dolgozik egy felépülő segítő a saját személyiségével? Békési Tímea 

addiktológiai konzultáns, felépülő társfüggő előadása. 

 

 

Ferencvárosi Drogellenes Stratégia 

 

A Ferencvárosi Drogellenes Stratégiát a Képviselő-testület 77/2015.(III.19) sz. határozatával 

fogadta el. A kerületi drogstratégia pillérei a helyzetfelmérésre épültek. A KEF munkájában 

résztvevő szervezetek és intézmények közötti együttműködés teremtette meg a stratégia alkotás 

alapját. Ezért törekedtünk arra, hogy a kerületi helyzetet (drog-, szervezeti és humán erőforrás), 

együttműködéseket reálisan mutassuk be.  
 

A stratégia szerkezetében 1-2 éves rövid-, 3-4 éves közép- és 5-6 éves hosszú távú célok 

szerepelnek.    

A megelőzés (prevenció) területén fő célkitűzésünk az egészségmegőrzés, egészségtudatos 

magatartás, az önismeret fejlődése, ily módon a lelki egészség kialakulását támogató programok 

jelenlétének biztosítása. A megelőzés az egyén, a család és a közösségi szinten egyaránt 

szükséges. A prevenció területén kerületi adatok olyan programok szükségességét sürgetik, 

melyek az önkárosító (dohányzás, alkohol, drog) viselkedést megelőzik, mellőzik. Az alternatív 

szabadidős foglalkozások mellett a reális önértékelés formálódását segítő, valamint a fiatalok 

megküzdési stratégiáit elősegítő programok támogatása is elengedhetetlen. Ezeknek a lelki 

egészséget veszélyeztető problémáknak a megfelelő kezelése csökkenti a droghasználat 

megjelenésének kockázatát. 

 

A kábítószerbetegek kezelése, ellátása, a felépülés területén a kerületi stratégia a kockázati 

magatartások során a személyes felelősség hangsúlyozását hirdeti. A drog- és alkoholproblémát 

komplex, bio-pszicho-szociális megközelítésben kezeli. Kiemeli a szerhasználó pszicho-szociális 

környezetét is megcélzó hatékony beavatkozások alkalmazását. Ennek érdekében a kerületi 

egészségügyi intézmények, a szociális szolgáltatók és a civil szféra szolgáltatásainak egymásra 

épülését tartja a stratégia egyik fő célkitűzésének. Ennek megvalósítását a különböző 

szolgáltatások szakmai tartalmának, protokolljainak összehangolásával, a józanság orientált 

megközelítés elsődlegessége hangsúlyozásával kívánja elérni. 

A kínálatcsökkentés területén a komplex bűnmegelőzés értelmezésébe beletartozik a fertőzött 

terület biztonságosabbá tétele. A partnerségi viszonyok kialakításával és elmélyítésével kerületi 

szinten javulás érhető el. A partnerség főként a bűnözéskontrollban részt vevők körének 

kiszélesítésével, az önkormányzat intézményei, kerületi közösségek, üzleti szféra, állampolgárok 

együttes bevonásával vihető sikerre. A partnerség központi eleme a folyamatos kommunikáció 

és visszacsatolás kialakulása az érintettek között. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pályázati tevékenység  

Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet pályázati 

támogatása. 

A KAB-KEF-14-2-19080 pályázat  „ A kerületi drogellenes stratégia akcióterv végrehajtásának 

facilitálása” címmel 2014. októberében került beadásra és 500 ezer Ft támogatásban részesült.  A 

pályázat megvalósítása 2015. első félévében történt az alábbiak szerint: 

 

-  az új drogellenes stratégia elkészítése,   

-  a KEF tagság részére Ferencvárosi Café szakmai nap megszervezése (2015. április 15.), 

-  párbeszéd-műhely foglalkozássorozta beindítása (7 alkalom) a KEF szakemberek 

részére, amely 2015.áprilisáig tartott. Ennek érdekében olyan párbeszéd-műhelyeket 

terveztünk, amelyek alkalmával a köznevelési intézmények képviselői, a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer szakembereivel, a segítő civil szervezetek munkatársaival 

együtt, saját gyakorlataikból hozott, konkrét eseteken modellezve igyekeztek egymásnak 

problémamegoldó javaslatokat tenni. A párbeszéd műhelyek vezetésére nem kerületi 

szakembert kértünk fel, akinek szakmai kompetenciája és elfogulatlan hozzáállása 

egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy támogató légkörben folyó, és valamennyi érintett 

szempontjait figyelembevevő, valódi konszenzusok születtek. 

 

A KAB-KEF-15-A-22058 pályázat „ A kerületi drogellenes stratégia rövid távú cselekvési terv 

végrehajtásának facilitálása” címmel 2015. májusában került beadásra és 700 ezer Ft 

támogatásban részesült. 2015 szeptemberétől decemberéig az alábbi feladatok valósultak meg: 

-  párbeszéd-műhelyek havi 1 alkalommal, amelyek folytatódnak 2016.áprilisáig, ezzel is 

tovább erősítve a KEF tagok szakmai érzékenységét, és a köztük lévő kapcsolatokat. 

-  KEF ülések tartása felépülőkkel. Minden KEF ülésen sor kerül egy tematikus téma 

interaktív előadásban történő feldolgozásra 5 alkalommal, amelyből 2 előadás - 

workshop került megtartásra. 2015. szeptember 30-án a „Családi bevonás - mit jelent a 

hozzátartozói konzultáció és mi történik egy hozzátartozói csoporton?” Komáromi Éva 

klinikai szakpszichológus, 2015. november 11-én a „Hogyan dolgozik egy felépülő 

segítő a saját személyiségével?” Békési Tímea felépülő társfüggő, addiktológiai 

konzultáns vezetésével.  

 

     Rendezvények 

 

1. Ferencvárosi Cafe - KEF szakmai nap- 2015. április 15.                

A Ferencvárosi Cafe rendezvényen - a  Docuart Első Magyar Dokumentumfilm-gyűjtemény és 

Mozi biztosított helyet - fő célként valósult meg a kerületi KEF tagok (szakemberek, 

intézmények, civil szervezetek, kortárs-segítő fiatalok, FEGYIÖK képviselők) 

együttműködésének segítése, a közös gondolkodás elmélyítése a drogprobléma kezelésében.  

A szakmai nap a world-cafe módszerre épült, 5 csoportban - 5 asztalnál (rotációs módszerrel) 

folytak a beszélgetések moderátor (asztalgazda) vezetésével, ahol az általuk meghirdetett témák, 

kérdések kerültek feldolgozásra: Ki tekinthető józannak? Hol és hogyan találkoznak a 

családtagok és a szakemberek? Hogyan van értelme a drogprevenciónak? Miért fontosak a 

biztonságos terek? Milyen az egészséges a segítő?         

Egy asztalnál 30 percet töltöttek el a résztvevők. A záró szakaszában plenáris keretek között, az 

asztalgazdák beszámoltak a tapasztalataikról, személyes élményeikről.  



 

 

A rendezvényről videó film készült, amely a KEF külső kommunikációs lehetőségeit  

gazdagította, mind egyfajta KEF párbeszéd know-how-ként is szolgált, ezzel más KEF-ek 

munkáját is segítve. 

 

 

2. FERI FESZT Prevenciós Nap és Diákmunka Börze  - 2015. június 10.  

 

A Ferencvárosi Művelődési Központban és parkjában 400 fő általános- és középiskolás diák vett 

részt a rendezvényen a Kábítószer Ellenes Világnap alkalmából. A fesztivál célja volt a 

középiskolás diák számára a biztonságosabb szórakozás népszerűsítése. A kerületi fiatalok 

kötetlen formában kaptak tájékoztatást és útmutatást a korosztályukat érintő kérdésekkel 

kapcsolatban.  

A Tiszta Jövőért Alapítvány drogprevenciós előadása az ártalomcsökkentő szemléletet mutatta 

be, mely szerint céljuk minimálisra csökkenteni az alkohol és a kábítószerek által okozott 

károsodásokat. Nyíri Noémi program-koordinátor egyik beszélgetőtársa a Zanzibár együttes 

énekesnője, Terecskei Rita volt, aki elmondta, hogyan találkozik ezekkel a problémákkal a 

koncerteken. Egy, egykori szerhasználó pedig azt mesélte el, hogyan kezdte a drogozást, hová 

jutott, és végül mi vezetett arra, hogy abbahagyja az önpusztító életmódot.  

A Megálló Csoport, a Belvárosi Tanoda munkacsoportja életvezetési tanácsokkal látja el a fiatal 

szenvedélybetegeket. Napi elfoglaltságot ad a tisztulni vágyóknak, többek közt színházterápiás 

programokkal – ebből láthattak az érdeklődők egy bemutatót, melynek során egykori 

szenvedélybetegek az általuk átélt élethelyzeteket adták elő egy performance során.  

A Kék Pont Alapítvány előadást tartott a designer drogok, a party kultúra és a „biofű jelenség” 

témájában a kerületi középiskolák tanárainak, valamint a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

tagszervezeteinek.  

Az FMK szalonteremben került sor a „Magyar rock bölcsője” című, a Rockmúzeum kihelyezett 

kiállításának megnyitójára is. 

A szabadtéri program során civil szervezetek tematikus sátrai (stencil pult – póló és hennafestés, 

street art eszközök bemutatása, kézműves foglalkozások) várták az érdeklődőket, ahol különböző 

kreatív tevékenységekkel lehetett ismerkedni, társasjátékokat kipróbálni, drogprevenciós 

felvilágosításban és kerekasztal-beszélgetésben részt venni. Volt egészségügyi szűrés, irodalmi 

játék és sportprogram (tollas, ping-pong, csocsó, eurobungee, bungee run, élő csocsó, óriás teke, 

mászófal, rodeó bika, gladiátor pálya). A civil szervezetek által szervezett foglalkozások és a 

KRONODROG prevenciós kiállítás megtekintésével a droghasználat egyéni, társas és társadalmi 

vonatkozásaival, veszélyeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok, hogy teljesebb képet kapjanak a 

szenvedélybetegségek kialakulásának okairól és a kezelés lehetőségeiről.  A rendezvényen 18 

diákszövetkezet ( A4C Marketing-, Biztos Pont-, Diák Munka Stúdió-, EU-Diákok-,  Fürge 

Diák-, Job Diák-,  Márton Áron-, Meló-Diák Universitas-, Multi Job-,  MŰISZ-, PannonDiák-, 

Pannon-Work-, Prodiák-, Schönherz-, Y Generáció Iskolaszövetkezet, Tisza Cipő 

Group/Diákunió, Erasmus+ Programiroda, Új Nemzedék Plusz Kontaktpont Iroda) várta a 

fiatalokat, nyári munkák lehetőségével. A nagyszabású, változatos programokat kínáló Feri Feszt 

bemutatta, hogy az önpusztító élet helyett mennyi szépség, érték, tartalmas időtöltés áll az 

ifjúság rendelkezésére – melyeket csak észre kell venni és élni velük. A kortársakkal, barátokkal 

együtt pedig mindig könnyebb a jó irányba mozdulni – csak nyitott szemmel kell járni.  

    

 

 

 

 



 

 

3. AIDS Ellenes Küzdelem Világnapi rendezvény - 2015. december 01. 

 

A Budapest IX. kerületi Leövey Klára Gimnáziumban 300 fő középiskolás diák vett részt a 

Világnapi rendezvényen, ahol civil szervezetek szolgáltatásainak bemutatkozására (információs 

kiadványok, ismertetők, totók, interaktív játékok, kézműves foglalkozások, anonim AIDS 

szűrés) került sor.   

A gimnázium Kodály termében az „ AIDS- közöm?”címmel Dr. Lakatos Botond, az Egyesített 

Szent István és Szent László Kórház főorvosa, a “ Csak a Te döntésed! A vírus nem válogat!” 

címmel Dr. Simich Rita, az Országos Egészségfejlesztési Intézet munkatársa, valamint a 

„Kamaszkor kiHÍVásai” címmel  Horváth Ábel orvostanhallgató, a Semmelweis Egyetem 

Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete által megtartott  interaktív előadások teljes körű 

képet adtak a HIV fertőzéssel kapcsolatos tudnivalókról, a megelőzés tudatos módjairól, a 

fiatalokra leselkedő veszélyekről, valamint a tizenévesek előtt álló életmódbeli kihívásokról.  

 

Az előadások után a középiskolások „ a Vírus nyomában” interaktív vetélkedőn, a „ Szerelem  - 

Hűség - Felelősség” tárlatvezetésen, valamint az „ Akarsz  róla beszélni?szexualitás és a társas 

kapcsolatok témájában tartott csoportfoglalkozáson vettek részt.            

 

KEF működés mellett végzett prevenciós tevékenység 

 

1.Prevenciós foglalkozások 

 „K+K+K+K - Közlekedés, Környezet, Kábítószerek, Korosztályos veszélyei” címmel interaktív 

egészségnevelő, szemléletformáló prezentáció tartására a drogokról 120 percben (Klobusitzky 

György egyetemi mestertanár előadásában) került sor az alábbi intézményekben:  

- Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (100 fő) 2015.február 13.      

- Szent István Közgazdasági Szakközépiskola (300 fő) 2015.február 24.                                                                                              

- Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskola (150fő) 2015.március.26. - 

- Közgazdasági Politechnikum és Gimnázium  (50 fő)  2015.november 05. 

- Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium (150 fő) 2015.november 18. 

- BGSZC Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (120 fő) 2015.november 20.                                                     

- Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium (90 fő)  

  2015.november 25. 

                                 

„Designer drogok” címmel foglalkozás megtartására került sor (Dávid Ferenc - Kék Pont 

Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia vezetésével) az alábbi intézményekben:  

- Közgazdasági Politechnikum és Gimnázium (50 fő) 2015. május 04., 11.,18., június 01.,08.  

- Zöld Kakas Líceum 2015. május 05., 12., 19.                                                                                                                   

 

     

„Szívdobbanás. Hogy érzed magad a párkapcsolatodban?” címmel foglalkozás megtartására került 

sor (Mag Anna egészségnevelő-Budapest Főváros Kormányhivatal VI. Kerületi Hivatala 

Népegészségügyi Osztály, Kormos Piroska szociálpedagógus-H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 

vezetésével) az alábbi intézményekben:   

- BGSZC Harsányi János Szakközépiskolája (500 fő) 2015. február 06., 20., 27., március 06., 20.,27., 

  április10.,17.,24., május 15.,22.,29., szeptember 30.,október.07., november18. 11.,25.   

- Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (80 fő)   

  2015. május 13.,20.,27.   

 



 

 

 „Tolerancia, környezettudatosság, egészséges életmód, szexuális felvilágosítás” címmel 

 foglalkozás megtartására került sor (Tóth Eszter -Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány Tárt Kapu  

 Galéria, Kormos Piroska -H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér vezetésével) az alábbi 

intézményekben:   

 - Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium (180 fő) 2015. február 12., április 16., 

   22.,szeptember 21., október 19., november 12. 

 - Budapest Telepy Károly Általános iskola és Gimnázium (90 fő) 2015. április 13., június 03. 

 - Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola (50 fő) 2015.  

   április 24. 

 - Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola (20 fő) 2015. március 12. 

 - Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola (140 fő) 2015. május 04., 11., 13. 

 

„Kommunikációs tréning” foglalkozás megtartására került sor (Kormos Piroska -H52 Ifjúsági 

Iroda és Közösségi Tér vezetésével) az alábbi intézményekben: 

- Budapest Leövey Klára Gimnázium (90 fő) 2015. január 08., 09.  

- Szent István Közgazdasági Szakközépiskola (30 fő) 2015.január 15. 

- Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola (30 fő) 2015. január 16. 

 

„Emberjogi foglalkozás” megtartására került sor (Kormos Piroska -H52 Ifjúsági Iroda és 

Közösségi Tér, Kada Fédra Új Nemzedék Plusz Iroda vezetésével) az alábbi intézményekben: 

- Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola (30 fő) 2015. november 05. 

- Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium (30 fő) 2015. november 06. 

- Budapest IX. Kerületi Telepy Károly testnevelési Általános Iskola és Gimnázium (30 fő). 

  2015. november 13. 

- Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola (40 fő) 2015. november 09. 

- Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Kéttannyelvű Általános Iskola (40 fő) 2015. november 

  11. 

- Közgazdasági Politechnikum és Gimnázium (30 fő) 2015. november 16. 

- Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola (40 fő) 2015. november 17.   

 

„Pályaorientációs” foglalkozás megtartására került sor (Kormos Piroska -H52 Ifjúsági Iroda és 

Közösségi Tér vezetésével) az alábbi intézményben: 

- Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola (20 fő) 2015. október 19. 

 

„Sport  - zene - tánc” foglakozások megtartására került sor a Roma Kulturális és Sport  IX. 

Közhasznú Egyesület szervezésében heti 3 alkalommal 3 órában a Vendel Tornacsarnokban ( 65 

fő) és a Tűzoltó u. 23. szám alatti klubhelyiségben (30 fő ) részvételével. 

 

 

 

2.  Éjszakai ping - pong foglalkozás  

 

A Közért Egyesület szervezésében 2015. évben folyamatosan működött az éjszakai ping-pong 

foglalkozás péntekenként 18-24 óráig. A prevenciós programok célja, a tartalmas szabadidő-

eltöltés elősegítése, alternatíva nyújtása a problémás élethelyzetű fiatalok számára, hogy a drog-

használattal, vagy egyéb életvezetési problémákkal összefüggő, azokból adódó ártalmaikat 

minimalizálják.  

A bizalom, a kötődés, a közösségi tudat kialakítására építették a programot. A résztvevők (20 

fő/alkalom) azon kerületi fiatalok közül kerületek ki, akiknek péntek estéi általában utcai 

csellengéssel, sok esetben alkohol vagy drogfogyasztással telnek. Az Egyesület számukra 

nyújtott tartalmasabb szabadidős elfoglaltságot. A foglalkozásokat két munkatárs vezette. 



 

 

 

3. Kortás-segítő képzés 

 

A „Fiatalok a fiatalokért kortárssegítő program” a kerületi középiskolások részére a Kortárs 

Segítő Műhely Alapítvány közreműködésével indult el, amely szervesen illeszkedett a Nemzeti 

Drogellenes Stratégia prioritásaihoz és figyelembe veszi az egészségfejlesztés szélesebb 

rendszerét, prevenciós jellegét. 

A képzés a 15-20 éves korosztályt célozta meg, amely gyakorlatorientált, módszer-specifikus 

volt,  az önkéntes munkát is magában foglalta, amely lehetőséget teremtett az identitást kereső 

ifjúság részére a „jó irányú” felnőtté válásban. Célunk volt olyan kortárs segítők képzése 

(személyiségük erősítése) kerületünkben, akik képesek lesznek a problémás, veszélyeztetett, 

kallódó, fiatalok rejtett populációinak elérésére s ezáltal számos diáktársukon, barátjukon, 

ismerősükön, sors- és kortársukon tudnak segíteni. 

 

Két tanfolyami képzés - 15 alkalom (4 óra/alkalom), hétfő és szerdai napokon 15.00-18.30 óráig 

a Ferencvárosi Művelődési Központban - valósult meg 20-20 fő középiskolás diák részvételével.  

Az első képzés 2014. december 01.- 2015. február 28-ig, a második képzés 2015. március 01- 

2015. május 30-ig tartott.  

 

 

4. Drogszemét gyűjtése  

2015. júliustól heti 1-2 alkalommal a Közterület Felügyelet 4 munkatársa végzi a drogszemét  

gyűjtését a Septox Kft-vel megkötött szerződés alapján. A Kék Pont Drogkonzultációs Központ 

és Drogambulancia Alapítvány ingyenes képzést tartott a gyűjtést végzők részére. A gyűjtés a 

közterületeken, parkokban és a szakmai szervezetek által bejelentett területeken történt. Közép-

Ferencváros volt a legszennyezettebb, a nyári időszakban 50 fecskendőt gyűjtöttek össze. Fontos 

feladat a lakosság informálása a gyűjtésről, Ferencváros újság, 9.tv által, honlapokon keresztül. 

 

                                                

Összegzés, javaslatok  

 

A 2015. évben elfogadott Ferencvárosi Drogellenes Stratégia cselekvési terve alapján végezze a 

KEF szakmai munkáját. Folytatódjanak a megkezdett és sikeres szakmai programok. Az újonnan 

szervezett programok a lehetőségek szerint a KEF tagok közötti szorosabb együttműködéssel, 

több szervezet és intézmény összehangolt közös munkájával jöjjenek létre. 

 
 


