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Tisztelt Stefán György Osztályvezető Úr!
A Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége nevében fordulunk
Önhöz az alábbi kérdéssel:
Az egyik budapesti iskola munkatársától kaptuk meg azt a levelet, amelyben a KLIK
képviseletében Ön az alábbi tájékoztatást nyújtja az iskola számára:

„Tájékoztatom, hogy a Fővárosi Önkormányzat Bűnmegelőzési és Közbiztonsági
Bizottság (továbbiakban: Bizottság) drogprevenciós programot indít a főváros
közoktatási intézményei számára a 2014-es év során. A T-Rádió Alapítvány által
tartandó előadássorozatból a program keretein belül a Fővárosi Szakképzési Osztály
hatáskörébe tartozó intézményekre összesen 20 előadás jut (mellékelt lista). A
program - egyedi tematikája és rendhagyó előadásmódja okán - már évek óta óriási
sikerrel fut országszerte (pl.: mellékelt referencia).”
Ön egy olyan szervezetet ajánl iskolák figyelmébe, iskolai drogprevenciós program
megvalósítására, amelynek programja nem rendelkezik az Országos Egészségfejlesztési
Intézet iskolai egészségfejlesztési programoknak kiadott, a kormányrendelet szerint 2013
őszétől kötelező, szakmai ajánlásával.
Magunk és tagszervezeteink nevében kérjük tájékoztatásukat arról, hogy:

1. Hogyan lehetséges az, hogy egy, az OEFI ajánlásával nem rendelkező
szervezet „programot indít” az iskolákban?
2. Milyen szakmai elvárások és elvek mentén történik azoknak a szervezeteknek
a kiválasztása, melye a KLIK „engedélyével” programot indíthatnak az
iskolákban, illetve létezik-e KLIK-nek valamilyen stratégiája arra vonatkozóan,
hogy mely egészségfejlesztő/drogprevenciós programokat részesítik előnyben?
Különös tekintettel arra, hogy ugyanezen levél utal az KLIK programválasztási
gyakorlatára is:
"…tisztelettel kérném esetleges javaslataikat, észrevételeiket olyan civil
szereplők, szervezetek vonatkozásában, akikkel korábban az intézménynek
kapcsolata volt, és a téma kapcsán relevánsnak, hasznosnak ítélték
munkásságukat. Kérem, hogy nevezzék meg az adott szereplőt, szervezetet,
és nagyon röviden mutassák be, hogy milyen módon segítette az intézmény
tevékenységét a drogprevenció témakörében!"

3. Amennyiben a KLIK rendelkezik a prevenciós szervezetek kiválasztására
valamilyen stratégiával, szempontrendszerrel, akkor ezeket miért nem közli a
szakmai nyilvánossággal?
Köszönettel várjuk mielőbbi válaszát, melyről tájékoztatni kívánjuk szövetségünk tagságát is.
MADÁSZSZ elnökség

