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A Köznevelési Államtitkárság közreműködésével kidolgozásra került „A teljeskörű 

egészségfejlesztés, a lelki egészség előmozdítását és a függőségek visszaszorítását célzó 

iskolai programok” című projekt, amelynek a megvalósítását a Magyar Diáksport Szövetség 
végzi. A projekt 4 alprogramból áll, amelyek keretében a gyermekek és a velük foglalkozó 
pedagógusok lelki egészségfejlesztésének támogatásán keresztül, továbbá a pedagógusok 
módszertani ismereteinek bővítése által, és a köznevelési intézmények részére szervezett 
programokkal (prevenciós, egészségfejlesztő, mozgás és egyéb programok) kíván 
hozzájárulni az iskolai agresszió és lemorzsolódás csökkentéséhez, a függőségek 
megelőzéséhez. A projekt 2020. november 1. és 2022. június 30. között valósul meg.  

- Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP) 

- „Van kihez fordulnod!” pilot program  

- A Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE) támogatása prevenciós programok 

megvalósításával (jogszabályváltozás miatt a jelenlegi tanévben nem valósul meg) 

- Mozgásos programok 

A „Van kihez fordulnod!” program részeként jött létre a www.vkf.hu webfelület, ahol a 

Tudástáron belül számos szakmai anyag került összegyűjtésre iskolai erőszakról, áldozattá 

válásról. A témakörben érintett szervezeteket és kapcsolódó jogszabályokat is találunk az 

oldalon.  Online tanácsadás is elérhető a konfliktusok, az agresszív viselkedés miatt 

megterhelődött pedagógusok, iskolaőrök, védőnők számára. Regisztrációt követően nyílik 

lehetőség a program által biztosított szakemberekkel való kapcsolatfelvételre. 

___________________________________________________________________________ 

A KEF IV. Szakmai napjának módosított időpontja 2022. szeptember 29., csütörtök.  
___________________________________________________________________________ 

A budapesti addiktológiai ellátás jelentős elemét alkotja az Emberbarát Alapítvány 
által végzett tevékenység. A szervezet működésének néhány eleméről kisfilmek 
készültek. A filmek célja, hogy a szenvedélybetegek kezelésében használt komplex 
terápiát, a kezelési módszereket és hatásukat bemutassa az Emberbarát Alapítványnál 
folyó 30 éves munka „jó gyakorlatán” keresztül. A területen dolgozó szakemberek 
bepillantást nyerhetnek az ellátás mindennapjaiba, ezáltal gördülékenyebb lehet 
klienseik bevonása a terápiába, illetve felkészülhetnek visszatérésükre. A videók az 
alábbi oldalon tekinthetők meg : http://www.emberbarat.hu/index.php?content=video 
__________________________________________________________________________ 
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A Pesterzsébeti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum addiktológiai tanácsadást indított 2022. 
márciusától. Szenvedélybetegséggel kapcsolatos probléma vagy kérdés esetén addiktológiai 
konzulens érhető el az érdeklődők számára.  

Felkereshető konkrét kérdés esetén vagy abban az esetben, ha probléma állt elő bármilyen 
függőség miatt, legyen az alkohol, drog vagy viselkedési addikció (étkezési-, internettel 
összefüggő- vagy más játékszenvedély). A szakember rendelkezésre áll abban az esetben is, 
ha „csak” beszélgetni szeretne valaki a témáról. A tanácsadást felkereshetik nemcsak az 
érintettek, hanem ismerősök, hozzátartozók is.  

Az igénybevételhez minden esetben előzetesen telefonon vagy e-mailben szükséges időpontot 
egyeztetni.  

A tanácsadás formáját a jelentkező választhatja ki. Lehet személyes találkozás, elérhető a 
tanácsadó telefonon, de a Pesterzsébeti KEF honlapján keresztül egy privát chat szobában is 
tud beszélgetni, akinek ez a kommunikációs forma a megfelelő.  

Emellett biztosított egy e-mail cím is, ahol közvetlenül írásban tehető fel a kérdés, amire a 
tanácsadó 48 órán belül válaszol. tanacsadas@kef20.hu.  A szolgáltatás térítésmentes.  

Elérhetőségek az időpontegyeztetésre:  
telefonszám:+36 20 388 9781 
e-mail cím: kef@kef20.hu 

___________________________________________________________________________ 

Megérkeztek az alkotások a Pesterzsébeti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum rajzpályázatára. 
Összesen 6 kerületi általános iskolából, 54 pályamű érkezett. A pályáztatási folyamatot a HSZI 
iskolaegészségügyi szolgálata segítette, melyet ezúton is köszönünk!  

Az alkotások elbírálása folyamatban van, eredményhirdetésre, díjak átadására áprilisban fog 
sor kerülni. Köszönet a KEF munkacsoporttagoknak a rajzok értékeléséért az online felületen! 

Minden beérkezett pályamű megtekinthető a www.kef20.hu oldalon.  

                           

___________________________________________________________________________ 


