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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
Ferencváros Önkormányzata évek óta kiemelt figyelmet fordít a fiatalkorúak védelmére, a
drogprevencióra. Ennek szellemében támogatta 2015-ben a Ferencvárosi Torna Club
drogprevenciós tevékenységét az ESZSB 299/2015. (VI.17.) sz. határozatával.
Tevékenységük folytatása érdekében a Ferencvárosi Torna Club újabb kérelemmel fordult az
önkormányzathoz.
A kérelemben az FTC operatív igazgatója beszámol arról, hogy a Ferencvárosi Torna Club a
maga eszközeivel igyekszik mindent megtenni a drogfogyasztás ellen. A sportolókkal
folyamatos ismertetik a drogfogyasztás ártalmas következményeit és a megelőző felvilágosítást
ebben az évben is folytatni kívánják. A sportolók kábítószer-használatával kapcsolatosan számos
védő és kockázati tényező ismeretes. A társadalmi feszültségek, a családi frusztrációk hatása a
sportteljesítményben és a sport közösséghez fűződő viszonyban is tükröződik. Az esetleges
versenykudarcok, a sikertelenség, a motivációhiány, valamint a deviáns minták növekvő
befolyása a sportközösségben kockázati tényezőként jelenik meg. Ha a fiatal sportolót kudarcok
érik és a család nem tud megfelelő támaszt nyújtani számára, akkor nő a normasértő
magatartásokkal kísérletező kortársak befolyása és a kábítószer-használat kockázata is nagyobb.
A védőtényezők erősítésében fontos szerepe van az egyesületen belüli kapcsolatrendszernek és
az edző-sportoló kapcsolat minőségének.
Az FTC kiemelt szerepet fordít a sportközösség szerepének megerősítésére, ezért a megkezdett
prevenciós programot folytatni szeretnék a Kamasztér Alapítvánnyal. Az Alapítvány által
szervezett programok bátorítják és megerősítik a kábítószereket nem fogyasztó fiatalokat és
népszerűsítik a szermentes életformát.
A programok során a megküzdési stratégiákra, a stressz kezelésre, a relaxációs technikák
elsajátítására, az önismeret fejlesztésre, a pozitív önértékelés és attitűd kialakítására törekszenek.
A foglalkozások 60-90 percesek, maximum 20 fős csoportokban, havi gyakorisággal ajánlott. Az
érintett 14-18 év közti fiatalok száma majdnem eléri az ötszáz főt, így igen jelentős számú
foglalkozásról van szó.
A fenti célok minél teljesebb körű megvalósítása érdekében kérik a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata 200.000,- Ft összegű támogatását.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesztés alapján hozza meg döntését.
Mellékletek:
- A Ferencvárosi Torna Club operatív igazgatójának levele.
Budapest, 2016. június 7.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
A. változat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottsága úgy dönt, hogy
1. a Ferencvárosi Torna Club drogprevenciós tevékenységét….………… Ft összeggel
támogatja a 2016. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési” feladatok
költségvetési sorának terhére.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2. Felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges
támogatási szerződés megkötéséről.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
B. változat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Ferencvárosi Torna Club támogatási
kérelmét.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester

Melléklet:

