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Egyszerű többség
Tisztelt Humán Bizottság!

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság azzal a lehetőséggel kereste meg a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumokat, hogy a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából szervezett programok kapcsán 2017. május 25-én
találkozzanak egy egyeztető tárgyalás erejéig.
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot Tolácziné Varga Zsuzsanna KEF tag képviselte a
megbeszélésen. Majzik Balázs megbízott osztályvezető tájékoztatta a jelenlévőket, hogy lehetőség nyílt arra,
hogy a Kábítószer-ellenes Világnapi programokat maximum 150.000,- Ft erejéig támogassa a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A pályázatokat elektronikusan kellet benyújtani 2017. június 1-ig.
Szekszárdon hagyományosan a Caritas RÉV Alapítvány szervezi a világnapi programot az Önkormányzat
támogatásával. 2017. június 23-án kerül megrendezésre a „Lépésben, szertelenül 3.0” gyalogtúra. Az
Önkormányzat a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum segítségével erre a programra nyújtotta be
pályázatát, amelyet a Főigazgatóság 100%-ban támogatott. A szerződéskötés és elszámolás folyamatban van.
A mellékletben olvasható a pályázat szakmai és pénzügyi programja.
Javaslom a Bizottságnak, hogy a szakmai és pénzügyi programot az előterjesztés alapján jóváhagyni
szíveskedjen.
Kérem a Tisztelt Bizottságtól az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.
Szekszárd, 2017. június 23.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
…./2017. (VI.26.) határozata
Lépésben, szertelenül 3.0” pályázat megvalósításának támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2. pont 1. alpontjában
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva

1. jóváhagyja a „Lépésben, szertelenül 3.0” pályázat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által
benyújtott pályázat szakmai anyagát az előterjesztésben foglaltak szerint.
Határidő:
Felelős:

2017. június 26..
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

2. felhívja a Humánszolgáltatási Igazgatóságot a pályázat teljes körű koordinálására.
Határidő:
Felelős:

folyamatosan
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

17elot61

1.számú melléklet

Pályázat
Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából
„Együttműködés, fiatalság, közösség”
I.

Alapadatok:

Pályázat címe:
„Lépésben, szertelenül 3.0”
Pályázó neve:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárdi Kábítószerügyi
Egyeztető
Fórum
Pályázat megvalósítója:
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (7100 Szekszárd, Munkácsy u.
7/a)
II.

Pályázó fontosabb adatai

Pályázó megnevezése:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pályázó székhelye:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Pályázó képviselője:
Ács Rezső polgármester
Pályázó adószáma:
15733562-2-17
Pályázó bankszámlaszáma: OTP Bank; 11746005-15416566
Program időpontja:
2017. június 23. péntek
Projekt kezdete:
2017. június 12.
Projekt vége:
2017. június 30.
Megvalósulás helye:
Szekszárd városa és a Szekszárd környéki dombság
A pályázat kapcsolattartója:
Asztalos Adrienn (Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterei
Hivatala, sport- és ifjúsági referens, KEF koordinátor)
Kapcsolattartó elérhetősége:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.; Tel: 74/504-175; Mobil:
20/425-30-11; e-mail: asztia@szekszard.hu

III.
Szakmai program és a megvalósító szervezet
1. A program bemutatása:

A Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából érzékenyítő kampány szervezése



A.

Plakátkampány, ill. újság, rádió szereplés
„Lépésben , szertelenül 3.0” gyalogtúra program 2017. június 23-án
Médiakampány – promóciós kisfilm készítése
Plakátkampány, ill. újság, rádió szereplés

Érzékenyítő, figyelemfelhívó plakát szerkesztése a világnaphoz kapcsolódóan, melyet csapatépítő
jelleggel a KEF tagintézményben dolgozók ragasztanak fel a városban. A terjesztést követően közös
fagyizás.
B. „Lépésben , szertelenül 3.0” gyalogtúra program 2017. június 23-án

A Gyalogtúrát hat szervezet közreműködésével, a RÉV, mint koordináló szervezet szervezésében a
Szekszárdi- Dombságban tervezzük idén a harmadik alkalommal.
A Gyalogtúrát szervező szervezetek - az útvonaltervnek megfelelően - különböző helyszíneken
játékos, sport és ügyességi feladatokkal várják a túrázókat. Az állomások szimbolikusan a felépülés
állomásait tükrözik, s az útvonal a leállás folyamatára utal. Azaz jelképesen a teljes leállás is
állomásokból, fejlődési pontokból áll. Ennek mentén gondoljuk végig az útvonaltervet, az
állomásokat, és feladatokat.
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Túra (tervezett) útvonala:
RÉV szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (7100 Szekszárd, Munkácsy M. u. 7/a) – Remete tér
(játszótér) – Kerékhegy – Bati Kereszt Kilátó – Kerékhegy – Balremete dűlő – RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
C. Médiakampány – promóciós kisfilm készítése

3-5 perces videofilm készítése a túráról, a részt vevő szervezetekről, az összefogásról, a közös
élményt adó rendezvényről, mely példa értékű lehet a lakósság, a döntéshozók, és a támogatók
számára egyaránt.
2. A program célja:

A túraprogram célja, hogy felhívja a figyelmet a kábítószer-használatra, annak veszélyeire, s arra,
hogy van kiút, van remény a leállásra. Ez pedig az összefogásban rejlik. Hasonlóan, mint a
szenvedélybetegségek kezelésében, amikor a szervezetek együttműködve segítik a családot, a
szerhasználót a leállásban. Az előzetes megkeresések alkalmával a szervezetek azonnal igent
mondtak a felkérésre! A programmal a lakosság és a média figyelmét is szeretnénk felhívni a
szerhasználat ártalmaira.
3. Várható résztvevők száma:

Túrázók száma: 100 fő,
Plakát szám: 150 db
Szervezők száma: 20 fő,
Közvetlenül elértek: 200 fő,
Közvetetten elértek: 1000 fő
Média megjelenés: minimum 5 (Szekszárdi Vasárnap, Tolnai Népújság (megyei szintű) Rádió Antritt
(megyei szintű), KEF Facebook oldal, RÉV Facebook oldal
4. Szervező bemutatása

A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elsősorban az alkohol-,
a drog-, a gyógyszerfüggők és a játékszenvedély-betegek, valamint hozzátartozóik alacsony küszöbű,
nappali, pszichoszociális ellátására vállalkozik. A Szolgálat három szociális alapellátást nyújt, s a
kábítószerrel való visszaélés büntetőügy kapcsán megelőző-felvilágosító szolgáltatást (elterelést)
végez. A szekszárdi RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 1999. szeptember 15-én kezdte meg
működését, mint Tolna megye egyetlen ambuláns szenvedélybeteg-ellátó intézménye.
5. Lebonyolítók bemutatása:

A szervezői stábba azon szervezeteket vontuk be, akiknek van tapasztalatuk a túraszervezésben, s
tudnak olyan drogalternatíva programot összeállítani, mely vonzó lehet a részt vevők számára Ezen
szervezetek mindegyikének több éves tapasztalata van a sport és ifjúsági programok szervezése,
lebonyolítása terén.
Ifjúsági Unió Szekszárd,
FITT Lesz Sportegyesület,
Természetbarát Szövetség- Szekszárd Kórház Sportkör Egyesület),
Fehérlófia Sportegyesület,
6. Költségvetés
Igényelt összeg: 150.000,- Ft
A költségvetés táblázata mellékletben található.
A program az igényelt költségek mellett egyéb támogatásokból és saját forrásból kerül
megrendezésre.
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KIADÁS TÍPUSA

Támogatási összegből
fedezett kiadások (Ft-ban)

A

DOLOGI KIADÁSOK

A1

Adminisztráció költségei

6 050 Ft

A2

Megbízási díj (számlás kifizetés)

69 850 Ft

A3

Élelmiszer, étkezés költségei

36 000 Ft

A4

Szerkesztési költségek, sokszorosítási
költség

38 100 Ft

B

PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE :

Időbeli ütemezés
ismertetése

Költségvetés indoklása költségnemenként
részletezve, lehetőleg óradíjakat, egységárakat,
darabszámokat alkalmazva, összhangban a
pályázat költségvetésével

150 000 Ft
A "Lépésben, Szertelenül 3.0" program szervezése
kapcsán felmerülő adminisztrációs költségek. (Papír,
írószer, stb…
A "Lépésben, Szertelenül 3.0" program napján az
eseményről videó anyag készítése, amiből egy 3-4
2017. június 23. - 2017. perces promóciós film készül. 44.450,- Ft; Az
június 30.
eseményre KEF logo-val és a Kábítószer-ellenes
Vilánap reklámozásával molino szerkesztése és
legyártása. Évente újra hasznosítható. 25.400 Ft
A "Lépésben, Szertelenül 3.0" program kapcsán
plakátolás a városban (megyeszékhely), azután a
2017. június 13.
segítők megvendégelése helyi fagyizóban. 40 fő/3
adag (300 Ft/adag)
A "Lépésben, Szertelenül 3.0" program plakátjának
2017. június 12.-2017.
megszerkesztése és a plakátok nyomtatása 150
június 23.
példányban.
2017. június 12.-2017.
június 23.

150 000 Ft
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