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Tisztelt Miniszter Úr!
Mint azt már a KKB civil delegáltjai jelezték Önnek 2012. május 30-án írt levelükben, a
prevenciós és ártalomcsökkentő programok megvalósítása a már odaítélt pályázatok
kifizetésének csúszása miatt ellehetetlenül. Ön a június 15-én keltezett válaszlevelében ezt
írta: „tudomásom van arról is, és előfordult, a drogterület pályázói a reméltnél később
jutottak, illetve jutnak hozzá a számukra megítélt forrásokhoz. Itt egyszeri alkalmakról van
szó, melyek a jövőben nem ismétlődnek. Addig is azon leszek, hogy a kifizetések mielőbb
megtörténjenek.”
Sajnos az azóta eltelt hónapokban a helyzet csak rosszabb lett, s a már akkor sem egyedi
probléma, mára már tömeges jelenségnek tekinthető. A tagszervezeteink körében
szeptember első hetében végzett tájékozódásunk szerint tagszervezeteink 2011-2012-ben
megnyert 46 pályázatából ezidáig 13 esetben történt meg a teljes összeg kifizetése, 1
esetben pedig részteljesítés. A többi 32 pályázatból 6 – jellemzően 2011-es pályázat –
esetében a szerződéskötés ellenére átutalás ezidáig nem történt. 26 esetben pedig 2012
szeptemberéig még nem történt meg szerződéskötés sem. A szerződéskötések csúszása
miatt tervezhetetlen, a kifizetések késlekedése illetve elmaradása miatt finanszírozhatatlan
ellátórendszer minden eddiginél nagyobb veszélyben van!
Annak ellenére, hogy a kábítószer probléma a rendelkezésre álló kutatási adatok (lásd.
ESPAD. 2011) szerint növekedett Magyarországon, a probléma kezelésére szánt összegek
folyamatosan csökkennek. A források csökkenését az ország nehéz helyzetének ismeretében
kénytelenek vagyunk viselni, azt azonban semmilyen okra hivatkozva nem tudjuk elfogadni,
hogy a rendelkezésre bocsájtott szűkös, soha nem látott mértékben csökkentett prevenciós
és ellátási forrásoknak a szolgáltatókhoz való eljuttatása oly mértékben késlekedik, hogy
ezzel lehetetlenné váljon a szolgáltatások fenntartása, működtetése, visszafordíthatatlanul
megszűnjön Magyarországon a sok éve kialakított, elkötelezett segítők által létrehozott
ellátási rendszer. Pedig, amennyiben 2012 szeptemberében sem kapják meg a szolgáltatók a
már elnyert pályázati forrásokat, olyan lavina indul el, mely megállíthatatlan krízishelyzeteket
idézhet elő hazánkban.
Kérjük a Miniszter Urat, hogy gondoskodjon a szervezetek teljes körű tájékoztatásáról, s az
ellátórendszer működéséhez szükséges – és már pályázati úton megítélt – állami források
mielőbbi mozgósításáról.
Budapest, 2012. szeptember 11.
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