
NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGVŰLÉSÉNEK 

33/2017. (II . 23.) számú 

határozata 

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat "A Kábítószerügyi Egyezető Fórumok (KEF-ek) működési 
feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására", című pályázat megvalósításáról 

A Közgyűlés 

1. 	 Az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum megvalósítás alatt lévő pályázatáról készült tájékoztatót a mellékletben foglaltak 
szerint tudomásul veszi. 

2. 	 A pályázat keretében igényelt, a projekt teljes elszámolható költségei 90%-ának megfelelő mértékű 
900.000 Ft összegű támogatást figyelembe véve, a megvalósításhoz szükséges 100. OOO Ft összegű 
saját forrást az Önkormányzat költségvetésében biztosítja. 

3. 	 Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogyapályázathoz szükséges 100.000 Ft, azaz százezer
forint összegű önerőt az Önkormányzat a pályázat ütemterve szerint biztosítsa. 

Felelős: Pató né Nagy Magdolna a gazdasági osztály vezetője 
Határidő : Folyamatos 

k.m.f. 
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Dr. 	 Dr. Szemán Sándor 

• 	 címzetes főjegyző• ( o' 

Erről értesülnek: 
1./ A Közgyűlés tagjai 

2./ A címzetes fŐjegyző és a Polgármesteri Hivatal érintett belső szervezeti egységeinek vezetői 
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Melléklet a 33./2017. (II. 23.) számú határozathoz 

Szakmai program 


Nyíregyháza MJV KEF és a Pécs MJV KEF 


közötti tapasztalatcsere megvalósítására 


Az utazás tervezett dátuma: 2017. április 06-08. (csütörtök-szombat) 


Létszám : 25 fő 


2017.04.06. csütörtök 06:00 indulás Nyíregyházáról. 


Napi programok: 

2017.04.06. csütörtök 14:00 -18:00 között 

Helyszín: Integrált Drogterápiás Intézet Közalapítvány 

- Pécs MJV KEF bemutatkozása, mérföldkövek, a hatékony működés lépcsőfokai, együttműködés a KEF 
tagságon belül. Jó tapasztalatok, eredmények bemutatása. 

Előadó : Dombrádi Zita, szociálpolitikus, addiktológiai konzultáns 

- Nyiregyháza KEF bemutatkozása, nehézségek megfogalmazása. 

Előadó: a nyíregyházi KEF által delegált szakember 

- World café beszélgetés a nyíregyházi KEF által megfogalmazott problémák megoldására. Kiscsoportos 
munka, tematikus témakörök feldolgozása . 

Facilitátor: a pécsi KEF által delegált szakember 

2017.04.07. péntek 09:00-12:00 között 

Helyszín: Alternatív Ifjúsági Iroda 

- A szervezet bemutatkozása, módszerek és eredmények ismertetése. 

Előadó: a pécsi KEF által delegált szakember 

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója (2016-2021) bemutatása, kutatás ismertetés. A 
koncepció drogpolitikai szemmel. 

E lőadó: Dr. Krizsai Anita, Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály 
osztá lyvezetője 

http:2017.04.07
http:2017.04.06
http:2017.04.06
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2017.04.07. péntek 13:00-18:00 között, intézménylátogatások 

Napirend: 

1. INDIT Közalapítvány TÉR Közösségi Szolgálat 


- alacsony küszöbű ellátás szegregált telepen élők körében 


2. KERT Addiktológiai Gondozó 


- hozzátartozókkal végzett munka a családi rendszer működésének javítása érdekében 


3. tapasztalatok értékelése. 


Szakmai konzultáns a délutáni intézménylátogatások alkalmával : a pécsi KEF által delegált szakember 


2017.04.08. szombat, hazautazás Nyíregyházára . 

http:2017.04.08
http:2017.04.07

