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1. Beszámoló a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2007. évi
tevékenységéről,
Tiszaújvárosban a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2001. februárjában csatlakozott a
Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására c. programhoz, mely alapján
szakmai munkacsoportot tömörítő szervezetként végzi tevékenységét. A KEF olyan
helyi szintű tanácsadó és egyeztető fórum, mely tevékenységével igyekszik összhangot
teremteni a drogprobléma visszaszorításában az alapvető fontosságú szervezetek és
intézmények munkájában.

2007-ben a KEF felülvizsgálta, aktualizálta és módosította a korábban kidolgozott
drogstratégiáját, mely dokumentum alapján a KEF minden évben meghatározza
azokat az irányelveket és elvárásokat, melyek alapján végzi tevékenységét. 2007.
április 30-ai határidővel módosultak a feladatok, a rövid és hosszú távú célok
különösen a kereslet és kínálat csökkentés területén.

2007. évben továbbra is kiemelt beavatkozási célcsoportként került meghatározásra az
érintett általános és középiskolás korosztály, a szülők, valamint szakmai és humán
erőforrás szervezetek. E célból a KEF 2007. évi szakmai programjában is nagy
hangsúlyt helyezett a szakemberek, a szülők és a fiatalok számára elindított programok
folytatására

(előadások,

képzések),

a

meglévő

információs

eszközök

továbbfejlesztésére. Olyan szakmai ismeretterjesztő kiadványok elkészítése vált
szükségessé, melyek minden családba eljuttathatók, valamint a KEF honlapján, és a
kortárssegítők honlapján folyamatosan megújuló információkat nyújtottunk.
2007-ben végzett munkánkat -, a központi és a helyi stratégia négy alappillérét
figyelembe véve – közösség-együttműködés, keresletcsökkentés-prevenció, gyógyításrehabilitáció és a kínálatcsökkentés területén meghatározott céloknak megfelelően
mutatjuk be, felhasználva hozzá a KEF tagintézményeitől kapott beszámolókat is.
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Közösség, együttműködés
Cél:

a

drogügy

területén

érintett

intézmények,

szervezetek

szakmaközi

együttműködésének megvalósítása, a társadalom érzékenységének fokozása.
A drogprobléma visszaszorításában érintett területek képviselői – mind az oktatás,
egészségügy prevencióval foglalkozó szakemberei, és a rendőrség képviselői rendszeresen jelen voltak a 2007. évi KEF üléseken.
A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, valamennyi a 2007. évre tervezett
programját megvalósította, ehhez a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 1.350.000
Ft, Tiszaújváros Önkormányzatától 1.000.000 Ft támogatásban részesült.
A szakmai együttműködés erősítése, valamint információ szerzés céljából a
szakemberek részére az alábbi továbbképzéseket szerveztük meg:
-

2007. április 13-án a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tapasztalatcsere

látogatást szervezett a Hajdúböszörménybe, az ottani KEF-el való kapcsolatfelvétel,
kapcsolatépítés,

információcsere

céljából.

A

tapasztalatcsere

látogatás

során

megismerhettük a Hajdúböszörményi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezeti
felépítését, működését, eddigi eredményeit, hosszú és rövidtávú céljait. Lehetőségünk
volt a szakmai kapcsolatok erősítésére, konzultációra, a tapasztalatok, információk
cseréjére (pl. alulról jövő ifjúsági kezdeményezések támogatásának lehetőségei,
széleskörű önkéntes hálózat kiépítésének fontossága, probléma érzékeny főiskolai
hallgatók bevonása…). Mindezek olyan hasznos ismereteket jelentettek számunkra,
melyek beépíthetőek a Tiszaújvárosi KEF működésébe, elősegítve ezzel a szervezet
tevékenységének hatékonyságát. A tapasztalatcsere látogatás további eredménye, hogy
a különböző szakterületeken és intézményekben dolgozó szakemberek, akik a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum illetve a Tanácsadó Bizottságának tagjai a közös
szakmai program révén közelebb kerülhetnek egymáshoz, segítve ezzel az
együttműködést és a KEF-en belüli egységes szakmai szemlélet kialakulását.
-

2007. május 24.-én a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Pro-

Homine Bt.- Káli-Kullay Károly közreműködésével Drog-prevenciós célú előadást
(szakmai napot) szervezett szülők, pedagógusok és segítők számára. A konferencián
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részt vettek a Tiszaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás szakemberei (szociális,
egészségügyi, oktatási-nevelési intézmények) is.
A program tartalmi elemei voltak:
-

Előadás: Drogstratégia az Európai Unióban- aktualitások

-

Filmvetítés - Módszertani segédanyag pedagógusok, segítők számára

-

Műhelymunka

A visszajelzések szerint a részt vevők a napi gyakorlatba jól integrálható ismereteket
kaptak a drogprobléma, és a beavatkozási lehetőségek témakörében.
Keresletcsökkentés, prevenció
Cél: Az érintett populáció egészségfejlesztése, ezen belül a testi-, lelki-, szociális jólét
elősegítése.
-

2007. évben tovább folytatódtak az egészségfejlesztő, drog-prevenciót

tartalmazó programok, mindazokon a színtereken, ahol a fiatalok felnőnek. Az
általános és a középiskolákban a prevenciós munka jelen van a tanórák ismeretnyújtó
tananyagában és a tanórán kívüli foglalkozások programjaiban.

Az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai – Szakmai Szolgáltató
Intézmény

az

(ICSSZEM)

SZMM-(OM)

OKM

által

közösen

az

iskolai

egészségfejlesztési és drogmegelőzési tevékenység támogatására kiírt pályázatán
1.334.200.-Ft támogatásra pályázott. Ennek keretében, a 2006/2007-es tanév második
félévében, a felső tagozatos tanulók részére 41 csoportban, összesen 328 drog prevenciós foglalkozásra került sor. Az órákat azok a pedagógusok tartották, akik az
előző években elvégezték a 40 órás Életvezetési ismeretek és készségek c. akkreditált
tanfolyamot. Jelenleg 63 fő rendelkezik a szükséges végzettséggel ebben az
intézményében. A tantestület számára problémaérzékenyítést célzó, hangsúlyozottan
egészségnevelési, drog - prevenciós nevelőtestületi értekezletet szerveztek, külső
szakértő irányításával. Egészségnevelési munkacsoportjukat, a drogügyi koordinátor
vezetésével tovább működtetik, melynek az éves cselekvési terv kidolgozása mellett az
intézményi drogstratégia aktualizálása a feladata.
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A szülők körében a rendhagyó szülői értekezletet, szülői fórumot és konzultációt
szerveztek külső szakértő, Csendes Éva irányításával. Célja volt a kábítószer probléma kezelés módozatainak ismertetése a szülőkkel, eszközeik feltárása, a közeli
ellátó intézményekkel való kapcsolatfelvétel elősegítése.
Az Egészségtan modul, valamint a minden tantárgy tanmenetébe beépített
egészségnevelési feladatok, folyamatosan az egészséges, drogmentes élet alternatíváját
preferálják. Munkájuk során az elsődleges prevencióra helyezik a hangsúlyt, mivel
tanulóik ahhoz a populációhoz tartoznak, akik még nem droghasználók. Az érintettség
az alkalmi dohányzás és alkoholfogyasztás területén jelentkezik. Ilyen esetben a szülő
bevonásával keresik a megoldást.
2007. november 12-én pályázatot nyújtottak be a SZMM és az OKM iskolai
egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására kiírt pályázatára. Sikere
esetén 930 felső tagozatos tanuló részére 5 órás foglalkozás valósítható meg, amelyet
kiegészít külső szakember által vezetett rendhagyó szülői értekezlet, a gyerekeknek
klubfoglalkozás és kortárssegítő képzés. A megpályázott összeg 1.488.000.-Ft. Ez a
program a 2008-as évi tevékenységük gerincét képezné.
A tiszaszederkényi ÁMK-ban az osztályfőnöki órákon évi 8 órában a D.A.D.A.
előadások keretében az életkoruknak megfelelően tájékoztatták a gyerekeket a
drogfogyasztás veszélyeiről. A 2006/2007-es tanév során a „Beccaria” programban
vettek részt, és ennek anyagát, módszereit ma is alkalmazzák a pedagógusok az
osztályfőnöki-

és

tanórákon.

A

szülők

tájékoztatása

szülői

értekezleteken,

alkalmanként családlátogatáson történik. Az iskola igyekszik megfelelő szabadidős
tevékenységet biztosítani és nagyobb rendezvényeket szervezni, ahol DROG nélkül is
jól érezhetik magukat a tanulók. 2007. tavaszán szakemberek tartottak előadást az 5-8.
évfolyam tanulóinak a kábítószer fogyasztás hatásairól, következményeiről.
Az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban az osztályfőnöki órák
tanmeneteibe beépített drog-prevenciós órák megtartása interaktív formában történtek.
A 2006/07. tanév első félévét záró szülői értekezletén a „B” épületben, a 9. évfolyamra
járó tanulók szüleinek tájékoztató jellegű előadást tartottak, melynek témája volt, a
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KEF által elkészített monitoring vizsgálat eredményeinek ismertetése is. A „Beccaria”
program keretében összesen 20 osztályban előadást tartottak a Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság munkatársai. Az „E” épületben a 7 – 9. évfolyamos osztályokban
két kortárssegítő csoporttag segítségével új tagok beszervezésére, ismeretterjesztésre
került sor. A kilencedik évfolyam összes osztályában a rendőrségi órák megtartása
megtörtént. Előadót a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság biztosított. Börtönlátogatást
szerveztek a Miskolci Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetébe.
Pozitív kezdeményezés, hogy a szabadidős programok keretében az intézmény
sportlétesítményeiben délutáni elfoglaltságokat biztosítottak (kosárlabda, - röplabda, foci, - edzések, ping-pong, konditerem). A kollégiumban lakó tanulókat a korábbinál
nagyobb arányban vonták be a tartalmas szabadidős programokba.
-

A drogmentes szórakozási és szabadidő eltöltési lehetőségek érdekében –az

iskolák az elmúlt évekhez hasonlóan lehetőséget biztosítottak a rendszeres
sportfoglalkozások,

szakkörök,

színházlátogatások

és

drogmentes

diszkók

megszervezésére.

-

2007.

szeptember

22.-én

Tiszaújváros

Önkormányzata

Tiszaújvárosi

Egészségnapok rendezvénysorozatán belül tartotta meg Családi Nap rendezvényét.
Ezen

a

rendezvényen

népszerűsítette

a

szórólapstand,

Humánszolgáltató

és

más

szolgáltatások,

bemutatásával

Központ

Gyermekjóléti

Szolgálatának

működéséről való információszerzést, és a KEF egyéb tagszervezeteinek bemutatását.
-

2007. február és április hónapban került sor a közép- és általános iskolás

korosztály számára drog-prevenciós előadás megtartására az Ensiferum Bt.- Szőlősi
Péter közreműködésével. A részt vevők 7. és 8. osztályos tiszaszederkényi általános
iskolai tanulók, valamint 10. és 11. osztályos középiskolai diákok voltak.
Az előadás témája volt: A kábítószerek fajtái, azok hatásai. A hazai és a nemzetközi
droghelyzet. Az előzetesen kitűzött céloknak megfelelően sikerült a leginkább
veszélyeztetett és érintett korosztályt megszólítanunk. Az előadás során a diákok
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megismerhették a különböző kábítószereket (hogyan néznek ki, miről lehet őket
felismerni), valamint ismereteket kaptak azok szervezetre gyakorolt élettani hatásairól,
illetve a fogyasztás okozta problémákról és azok következményeiről.
-

Ismeretnyújtás céljából információs kiadványok elkészítésére és kiosztására került

sor. A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum idén negyedik alkalommal
fordult kiadvánnyal az olvasók, a városlakók, a szakemberek felé és mindazokhoz,
akik fontosnak tartják a fiatalokat különösen veszélyeztető kábítószer-fagyasztás elleni
küzdelmet.

2007. évben kiadványunkkal leginkább a szakembereket kívántuk

megszólítani azzal a céllal, hogy a brosúra által nyújtott ismeretek és információk
segítsék majd mindennapi munkájukat.
A kiadvány tartalma:
-

A 2006-ban elvégzett monitoring vizsgálat eredményei

-

A 2001. és 2004. évben a fiatalok drogfogyasztó attitűdjére irányuló
kutatásokból készített összehasonlító tanulmány

-

Tájékoztató a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kábítószer-bűnözés elleni
tevékenységéről.

-

Egy kortárssegítő fiatal tollán keresztül az olvasó betekintést nyerhet a
kortárssegítő képző tábor életébe, a kortárssegítők szakmai felkészítésébe.

-

A kiadványt a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő
Szolgálatának

2005-ben

„Napjaink

kísértései”

címmel

meghirdetett

fotópályázatának alkotásai színesítik.
A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Fórum, ezen kiadványával is igyekszik felhívni a
város lakosságának, szakembereinek figyelmét tevékenységére, és mindazokra az
aktuális információkra, melyek szükségesek a probléma tudatosításához és
kezeléséhez.
A kiadvány 500 példányban készült el, 2007. szeptemberében eljuttattuk a város
egészségügyi, szociális, oktatási-nevelési intézményeiben dolgozó szakemberek felé.

7

2007. decemberében elkészült a KEF három elemből álló leporellosorozata, mely az
alkoholfogyasztás és a dohányzás ártalmaira hívja fel a fiatalok figyelmét, valamint
megismerteti a kortárssegítők tevékenységét az érintett korosztállyal.
-

2007. évben megkezdődött annak az elektronikus kérdőívnek a technikai

előkészítése, mely 2008. évtől kezdődően segít folyamatosan felmérni a tiszaújvárosi
fiatalok drogfogyasztó magatartását.
-

A KEF helyi honlapjának frissítésére, bővítésére 2007. április hónapban került

sor. A tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum már rendelkezett honlappal,
pályázaton nyert támogatásból sikerült bővíteni, aktualizálni, tartalmasabbá és a
célcsoport (fiatalok) számára látványosabbá tenni. Azon túl, hogy informál a KEF
szervezeti felépítéséről, tevékenységéről, programjairól, lehetőséget teremt a
kikapcsolódásra és a drog témában való kommunikációra is.
-

A fentieken túl a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő

Szolgálata által működtetett Ifjúsági Információs Pont a fiatalok számára
szóróanyagot, ismeretterjesztő és felvilágosító tájékoztatást nyújt drog-prevenciós
témakörben is.

-

Kortárssegítő-képzés

2007. szeptemberében a Tiszaújvárosi Kortárssegítők „drog-totóval”, szórólapokkal,
információs sátorral részt vettek a Családi Egészségnap című városi szintű
rendezvényen. A Tiszaújvárosi kortárssegítők 2007. novemberében részt vettek egy
tréninggel

egybekötött

megismerkedtek

a

tapasztalatcsere

Salgótarjánban

látogatáson,

működő

melynek

kortárssegítőkkel,

keretében
képzésükkel,

tevékenységükkel, továbbá megtekintették a „Köztes átmenetek” című drogprevenciós vándorkiállítást.

Szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció
Cél: Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémával küzdő egyéneket
és családokat
A

segítő

spektrumban

megvalósul

a

multidiszciplináris

kezelőszemélyzet

együttműködése – városunkban ugyan nem működik szenvedélybetegek terápiájával

8

foglalkozó intézmény, de a velük kapcsolatba kerülő orvosok, egészségügyi dolgozók
az országban működő, kijelölt intézménybe irányítják a beteget, onnan kikerülve a
további támogatás is biztosított számukra, amennyiben igénylik. Amennyiben droggal
kapcsolatos érintettség áll fenn, a Humánszolgáltató Központban pszichológus
segítségével az eset súlyától függően terápiás segítséget biztosítanak ügyfeleik részére,
valamint továbbküldési lehetőséget biztosítanak a szolgálat (pszichiátriai vizsgálat,
drogambulancia) irányában.

Kínálatcsökkentés
Cél: Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét
A 2007. évben a kábítószerek terjesztésének és fogyasztásának visszaszorítására tett
erőfeszítések eredményeképpen ismét nőtt a kábítószerrel visszaélés miatt indított
büntető eljárások száma, amit rendőri oldalról pozitív változásként értékelhető,
ugyanakkor

a

társadalmi

drogmegelőzési

tevékenység

oldaláról

további

vizsgálódásokra adhat okot.
Az utóbbi években eljárás alá vont fogyasztók között sajnos egyre gyakrabban
fordulnak elő visszaesők, akik az elterelés lehetőségével nem éltek, hanem visszaéltek,
a prevenciós célú intézkedés náluk nem érte el a célját, mert rövid időn belül ismét
„lebuktak”. A kábítószerrel visszaélés miatt 2007. évben 21, 2006-ban 46 befejezett
eljárásra került sor, ebből Tiszaújvárosi esetek száma 2007-ben 19, 2006-ban pedig 14
volt.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a drog-prevenciós tevékenységének önálló részét
a Rendőrség általános bűnmegelőzési tevékenysége keretén belül végzi. Mivel
elkülönített bűnmegelőzési vagy drog-prevenciós státuszokkal nem rendelkeznek, a
megelőzési tevékenység döntő részét a bűnügyi osztály erre kijelölt munkatársai –
egyéb munkájuk mellett – végzik. Kiegészítő feladatokat látnak még el a kapitányság
körzeti megbízottjai és a SULIZSARU programba bevont más egyenruhások is.
A

drog-prevenciós

tevékenységet

elsősorban

az

általános

és

középiskolai

osztályfőnöki órák, a D.A.D.A program, illetve a SULIZSARU program szolgálják, de
ide tartozik még a médiákon keresztül történő információközlés is. Időszakonként – az
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anyagi források függvényében – lehetősége nyílik a Városi Rendőrkapitányságnak is
kiadványok elkészítésére ill. rendőri szervezésű rendezvények lebonyolítására.
A középiskolai osztályfőnöki órák keretében 2007. őszén a középiskola 2
tagintézményében, 12 osztályban közel 400 fiatal részére került sor előadások
megtartására, melynek szerves részét képezték a kábítószerrel való visszaélési
bűncselekményekkel kapcsolatos megelőzési célú információk.
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2. Javaslatok a KEF 2008. évi tevékenységére, az ezzel összefüggő elvárásokra
Továbbra is a helyi drogstratégia alapján kell folytatnunk tevékenységünket, az
elvárásokat ehhez kell igazítanunk, kiemelve azokat a területeket, amelyek még kevés
figyelmet kaptak a többi területhez viszonyítva. Ezt a stratégiában leírt rövid-, és
középtávú célok alapján kell megterveznünk.

-

A keresletcsökkentés érdekében tovább kell folytatni rendőrség által biztosított,
valamint az oktatási intézményekben folyó drog-prevenciós programokat.

-

A szülők még mindig alulértékelik a drogok okozta problémákat, veszélyeket,
ezért továbbra is hangsúlyt kell fektetni a szülői célcsoport prevenciós szemléletű
ismereteinek bővítésére, hogy képessé váljanak időben felismerni a droghasználat
tüneteit, ill. kapjanak segítséget a felmerülő nevelési problémákkal kapcsolatban.
Tekintettel arra, hogy a szülők kisebb érdeklődést mutatnak a drog-prevenciós
programok, különösen az előadások iránt, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
feladata olyan új módszerek alkalmazása a prevenciós munka során, mely
indirektebb módon, de a szülői célcsoport széles köréhez eljut. Ennek eszköze
2008. évben egy széleskörű ismereteket tömörítő zsebkönyvszerű kiadvány
összeállítása szülők részére. A KEF továbbra is szükségesnek tartja a szülői
felelősség hangsúlyozását a fiatalok szórakozási szokásainak alakításában,
kontrollálásában

-

A szakemberektől (pedagógusoktól, egészségügyben dolgozóktól) kapott jelzések
alapján egyre nagyobb problémát jelent a fiatalok körében a dohányzás, és az
alkoholfogyasztás. Ezek figyelembe vételével indokolt a fenti célcsoport
vonatkozásában is olyan újszerű ismeretterjesztő és szemléletformáló programok
szervezése, melyek a fiatalok széles körét megérintik. Ennek érdekében 2008.
évben a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Fórum két kiállítást tervez. Egyrészt a
tiszaújvárosi általános és középiskolások részére drog-prevenciós témában rajz,
fotó és plakátpályázat meghirdetésére kerülne sor, a díjazott pályamunkákat
vándorkiállítás

formájában

mutatnák
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be.

Másfelől

az

elsősorban

középiskolásoknak szóló, témájában és eszközeiben rendhagyó, egy hónapig
látogatható Köztes Átmenetek című kiállítás révén szeretnénk új aspektusból,
újszerű eszközökkel elérni a leginkább veszélyeztetett korosztály ismereteinek
bővítését, és attitűd formálását.
-

A monitoring vizsgálat keretében elvégzett kutatás bizonyítja, hogy a diákok
számára szervezett, iskolán kívüli programok szórakoztatóbbak és ugyanakkor
alternatív szórakozási lehetőséget is nyújtanak a résztvevő fiatalok számára. Ezen
okokra tekintettel tovább szükséges folytatni az iskolán kívüli programokat
együttműködve az ifjúsági szervezetekkel, a diákönkormányzatot is bevonva a
programok kiválasztásába. Szükséges lenne olyan ifjúsági klubok működtetésére,
amelyek hétvégén is kultúrált szabadidő eltöltést biztosítanak a fiatalok számára.
E célból a közművelődési intézmények (művelődési ház, könyvtár) bevonása is
javasolt.

-

A 12-18 éves fiatalok számára elindított kortárssegítő-képzést is tovább kell
folytatni, főleg a nyári intenzív kiképző tábor formájában, akár több csoport
szervezésével is. A Fórum kiemelt feladata 2008. évben, hogy a fiatalok még
szélesebb körével megismertesse a kortárssegítők tevékenységét, bővítse
taglétszámát, és biztosítsa a kortárssegítésben részt vevők folyamatos és
rendszeres képzését.

-

Szükséges az információs eszközök további fejlesztése is (pl. a honlapon
megjelenő anyag folyamatos frissítése, bővítése), mert ez által rendszeresen, friss
információkkal

szolgálhatnánk

célcsoportjaink

számára.

Az

ismeretek

terjesztésére nagyon jónak bizonyult a média, együttműködésükre továbbra is
számítunk.
-

A KEF tagjai részére szervezett tapasztalatcserék, látogatások igen hasznosnak
bizonyultak,

az

itt

szerzett

információkat,

ötleteket

beépítettük

saját

tevékenységünkbe. Továbbra is tartanunk kell a kapcsolatot az országban
működő többi KEF-el, és az információcsere lehetőségét kihasználni.
-

Továbbra is nyitottnak kell lennünk a Nemzeti Drogmegelőzési Intézeten
keresztül már adaptált nemzetközi programokkal kapcsolatban is, és a helyi
viszonyokhoz igazítani bevezetésüket.
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Ezúton köszönjük meg a KEF tagjai nevében Tiszaújváros Önkormányzatának azt a
segítséget, amelyet 2007-ben munkánkhoz mind anyagi, mind a feladatot elvben is
támogató szinten nyújtottak, ezáltal lehetővé téve, hogy minél szélesebb kört
érhessünk el programjaink által!

Tiszaújváros, 2007. december 28.

Bozsikné Vig Mariann
KEF tanácsadó
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