Beszámoló a tiszaújvárosi KEF 2011. évi tevékenységéről, és javaslat a
2012. évi elvárásokra és irányelvekre

A 2001-ben alakult Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a korábban kidolgozott, 2011ben aktualizált drogstratégiája alapján végzi tevékenységét, amely igazodik a Nemzeti
Drogstratégiához.
A KEF tagintézményei a rövid és hosszú távú célokban megjelölteknek megfelelően
alakítják programjaikat, amelyek központi pályázati támogatásokból, ill. Tiszaújváros
Önkormányzatának támogatásával valósulhatnak meg. A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum, valamennyi, a 2011. évre tervezett programját megvalósította, ehhez
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 2011. évben 400 E Ft támogatásban részesült. A
kortárssegítők csoportjának működtetése Tiszaújváros Önkormányzatának 300.000 Ft
összegű támogatásával valósulhatott meg. Sajnos 2011. évben kortárssegítő képzésre
nem volt pályázati kiírás, ezért nem tudtunk további forráshoz jutni ezen a téren.
A 2011-ben végzett munkánkat a korábbi központi és a helyi stratégia négy alappillérét figyelembe véve (közösség-együttműködés, keresletcsökkentés-prevenció, gyógyítás-rehabilitáció, kínálatcsökkentés) mutatjuk be, felhasználva hozzá a KEF tagintézményeitől kapott beszámolókat.
I. Közösség, együttműködés
Cél: A drogügy területén érintett intézmények, szervezetek szakmaközi együttműködésének megvalósítása, a társadalom érzékenységének fokozása
1. Az egészségügyi ellátó rendszer
Drogstratégiában megfogalmazott célok elérésére változatlanul elkötelezett az egészségügy. Nagy nehézséget jelentett és jelent mind az egészségüggyel kapcsolatos átalakítások bizonytalansága, mind az elfogadott drogstratégia felmondása. Az új még
csak tervezet formában van. Továbbra is jellemző, hogy az egészségügyben és főleg a
pszichiátriai ellátásban minőségi javulás nem következett be.
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A hozzájuk forduló személyek számára szükséges információkat, kezelést megadták,
ha kellett, a megfelelő ellátási szintre való továbbítás megtörtént, mind a drogokkal,
mind az alkohollal kapcsolatban. Hozzátartozóknak információs anyagot adtak, tájékoztattak a beavatkozási lehetőségekről. A váróban gyakran helyeznek ki szóróanyagot (várakozás közben szívesen veszik azt kézbe, és el is olvassák). Gyakori a telefonon való megkeresés, érdeklődés is.
2011 évben tovább nőtt a drog miatt szakrendelésre kerülők száma (főleg járulékos
problémaként, nem elsődleges, hozott probléma formájában):
- 2 esetben azonnali intézetbe szállítás következett be,
- 6 esetben tovább lett irányítva a drogambulanciára,
- telefonos érdeklődéskor is többnyire a drogambulancia lett felajánlva,
- 11 esetben a szakrendelésen ambuláns kezelést kapott, helyben kellett kezelni, mert
nem volt hajlandó elfogadni a tovább küldést és mellékesen derült ki drog használat,
főleg a múltra vonatkoztatva.
Továbbra is jellemző, hogy integrált ellátás szükséges a megelőzéshez, a kezeléshez és
a rehabilitációhoz.
Visszaesés megelőzése: droghasználók kezelése akkor hatékony, ha a terápialánc minden eleme elérhető számukra. Ennek a feltételei hiányosak
A rendelőintézetben az egészségügyi dolgozók hozzáállása, tevékenysége és a városunkban a különféle intézmények együttműködése ezen a téren megfelelő (kivétel az
egyház, ott is folyik az addiktív szerekkel kapcsolatos tevékenység, azonban az
együttműködést nem keresik, annak ellenére, hogy a KEF folyamatosan próbálja felvenni a kapcsolatot).
A járó beteg ellátás, gondozók szakmai protokolljának (mind minimum feltételei, mind
financiális szempontból) kidolgozása jelenleg folyamatban van, az életbelépésének
időpontja többször el lett halasztva. Jelenleg az érvényes szakmai szabályok és a KEFben megfogalmazott irányelvek alapján végzik a tevékenységüket.
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A Rendelőintézetben a pszichiátria ellátás keretében látják el az alkoholbetegeket, játékszenvedélyes betegek is megjelennek, ez is nagyon komoly gond és anyagi kihatásai jelentősek a családban. Több ilyen egyén került kezelésbe. Eddig ilyen diagnózissal
csak férfiak jelentkeztek. Fiatal felnőtteknél rákérdezve az internet függőség is jelen
van.
Ambuláns páciensek esetén a drogambulanciával, ha hospitalizáció szükséges, akkor a
nyíregyházi és a nagykállói kórházzal veszik fel a kapcsolatot. Akut esetben a területileg illetékes osztály veszi fel az arra rászorulót. A Megyei kórház Rehabilitációs osztálya is fogad előjegyzés alapján betegeket. A kitűzött célok minél hatékonyabb megvalósítására az intézmények és szakemberek közötti együttműködés megfelelő. Külső
erőforrások felkutatása a tárgyi és személyi feltételek megteremtése továbbiakban is
problémás.
2. A KEF által koordinált programok
- Az új helyi stratégia bemutatását, és a régi helyi stratégia értékelését célzó szakmai
kerekasztal megbeszélés
A program célja az volt, hogy a különböző területen drog-prevenciós tevékenységet
végző szakemberek egységes szemlélet és irányelvek alapján munkálkodjanak. A
drogstratégia értékelése mellett a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményi Szociális és Sport Irodájának vezetője tájékoztatást nyújtott a tiszaújvárosi drog - prevenciós tevékenységek elmúlt 10 évben történő megvalósulásáról és a jövőbeni szakmai
elképzelésekről. A rendezvényen képviseltették magukat a helyi oktatási-nevelési,
szociális és egészségügyi intézmények, valamint a rendőrség szakemberei, összesen 31
fő.
- Az új helyi stratégiát és a 2005-2010. között hatályban lévő régi helyi stratégia értékelésének összefoglalását tartalmazó kiadvány
2011. március hónapban 300 példányban elkészült az új helyi stratégiát és a 20052010. között hatályban lévő régi helyi stratégia értékelésének összefoglalását tartalmazó kiadvány, melynek egy részét a drog-problémával foglalkozó helyi szakemberek
részére eljuttattunk, továbbá aktuális rendezvényeinken (pl. Gyermek és Ifjúságvédel-
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mi Konferencia, Családi egészségnap, „Tánccal a drog ellen” elnevezésű sportrendezvény) is közzétettük. A kiadványt a szakemberek széles köréhez sikerült eljuttatnunk,
elősegítve ezzel a különböző területeken folyó drog-prevenciós munka egységes alapokon történő megvalósítását.
- Tapasztalatcsere látogatással egybekötött intézménylátogatás és szakmai tréning
2011. május 20-21-én a KEF tagjai közül 9 fő vett részt a tréninggel egybekötött tapasztalatcsere látogatáson. A csoport összetételénél tekintettel voltunk arra, hogy mind
az egészségügy, mind az oktatás, mind a szociális szférából részt vehessenek szakemberek a programon. A tapasztalatcsere látogatás első napján a Hatvani Kábítószerügyei
Egyeztető Fórum aktuális helyzetével, eddigi tevékenységével, további terveivel ismerkedhettünk meg. A Hatvani KEF-el történő konzultációt követően az Emberbarát
Alapítvány tevékenységéről, szolgáltatásairól nyújtott tájékoztatást a szervezet egyik ma is aktív - alapító tagja.
II. Keresletcsökkentés, prevenció
Cél: Az érintett populáció egészségfejlesztése, ezen belül a testi-, lelki-, szociális jólét
elősegítése
1. Az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat drog-prevenciós tevékenysége
Az intézményben a megelőzés és a közösségi együttműködés az alapvető tevékenység ,,A nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” c. dokumentum
céljai közül.
Programjaik a Pedagógiai Program 2.6 pontjában megfogalmazott egészségfejlesztési,
egészségnevelési feladatok alapján meghatározott iskolai ,,Drogstratégia 2011. január
1-jétől 2015. december 31-éig” dokumentumra épülnek. Legfontosabb feladatuk a
prevenció, melyet tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben is alkalmaznak.
Tanórákon konkrét ismeretek formájában világosítják fel a tanulókat a drogok egészségpusztító hatásáról, indirekt módon pedig a jártasságok, készségek, szokások kiala-
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kítása, fejlesztése a cél, mely során a tanulók alkalmassá kell, hogy váljanak az egészséges, drogmentes élet megteremtésére.
A szabadidő hasznos eltöltésére számos lehetőséget kínálnak tanulóiknak és a szülőknek a negatív hatások ellensúlyozására. Fontosnak tartják, hogy tanulóikat megtanítsák
a média és az internet lehetőségének okos, szelektív használatára.
A primer prevenció fontossága érdekében igyekeznek minden lehetséges pályázati forrást kihasználni, s az iskola meglévő erőforrásait is ez irányba mozgósítani. Az iskolai
prevenciós tevékenysége 2011-ben is folyamatos volt, amelyhez az anyagi forrást sikeres pályázat útján biztosították. Pályázatot nyújtottak be 2010 májusában a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására. Ennek sikereként a 2010/2011. tanévben 1. 100. 000.-Ft állt rendelkezésükre.
Ebből az összegből a pályázat I. részében 870 felső tagozatos tanuló részére, 38 osztályban, 5-5 órás interaktív foglalkozást szerveztek meg az osztályfőnöki órák keretében. Ezeket az órákat az intézmény azon pedagógusai tartották, akik elvégezték a 40
órás akkreditált képzést ,,Életvezetési ismeretek és készségek” címmel
A pályázat II. programrészében klubfoglalkozást szerveztek 10 iskolai csoportnak,
mely csoport tagjai az 5-8. évfolyamok képviselőiből szerveződtek. A foglalkozások
témája: Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, nemzeti- és helyi drogstratégia. A
klubfoglalkozásokat az Arany János Iskolában az elvárásoknak megfelelően kialakított
környezetben szervezték. A gyerekek hasznosnak, érdekesnek, csapatépítőnek ítélték
meg a foglalkozásokat. Több pedagógus arról számolt be, hogy a foglalkozáson részt
vevő gyerekek aktivitása szembetűnő volt az osztályfőnöki órákon, a megszerzett ismereteket szívesen tették közzé.
Szintén a pályázat II. programrészében a szülők problémaérzékenyítésére rendhagyó
szülői értekezletet tartottak, melynek témája a szenvedélybetegségek megelőzésének
módszerei – az érzelmi kompetenciák fejlesztése.
Ebben az évben a célcsoport az Arany János Iskola és a Kazinczy Ferenc Iskola 5-6.
évfolyamos tanulóinak szülei és a Szülői Közösségek tagjai. Céljuk a szülői ismeretek
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szélesítése, hasznos gyakorlati tanácsok adása, a felelősség felébresztése a témával
kapcsolatban. Több szülőtől visszajelzést kaptak a szülői értekezleten elhangzottak
fontosságáról és többen szükségesnek tartották nevelési módszereik átgondolását,
megfogalmazták, hogy a rövid távú megoldások helyett gyakrabban kell hosszú távra
gondolkodni. Voltak szülők, akik kérdéseket tettek fel, tanácsokat vártak a drogprevencióval kapcsolatban. Ezeket a foglalkozásokat a 2P Oktatási Kft. szakemberei
tartották, a megvalósítás 2011. május 15-én zárult.
2011 szeptemberében az iskola pályázatot nyújtott be a NCSSZI által kiírt felhívásra
az iskolai egészségfejlesztési- drogmegelőzési tevékenység támogatására. A pályázatot
befogadták, az elbírálás még folyamatban van.
A Rendőrkapitányság segítségével működött a Hunyadi Mátyás Iskolában a D.A..D.A.
program, és szeptembertől beindult az ,,Iskola rendőre” program. Prevenciós munkájukban együttműködik a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Mezőkövesdi Kistérségi Népegészségügyi
Intézetével, a Védőnői Szolgálattal és a Gyermekjóléti Szolgálattal.
2. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban végzett
drogprevenciós tevékenység
-

A 7. és 8. valamint az összes 9-es és 10-es és 11-es osztályok osztályfőnöki óráin a
Városi Rendőrkapitányság munkatársai prevenciós órákat tartottak. Ez is – az előző
évekhez hasonlóan – a Beccaria iskolai bűnmegelőzési program keretében valósult
meg. A program folytatása szervezés alatt van a 2011/2012 tanévre is.

-

Részt vettek a Családsegítő Szolgálat által szervezett Gyermek- és Ifjúságvédelemi
konferencián.

-

Minden esetben részt vettek a KEF üléseken.

-

Intézményük egy fővel képviselte magát az KEF által szervezett kétnapos továbbképzésen. Ennek keretében betekintést nyertek a hatvani KEF munkájába, valamint
megismerték a Budapesten működő Emberbarát Alapítvány tevékenységét.

-

Intézményük vezetősége Fórumot szervezett, melyen jelen volt minden, fiatalkorúakkal foglalkozó szervezet képviselője. A fórum összehívásának oka, hogy több ta-
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nulónál a pedagógusok tudatmódosító szer használatára utaló jeleket véltek felfedezni.
-

Megtartották az osztályfőnöki órák tanmeneteibe beépített drog-prevenciós órákat.

-

Népszerűsítették diákjaik körében a városi intézmények által szervezett Családi
Napot.

-

A kollégiumban mentálhigiénés heteket szerveztek. Ennek keretében sport délutánokat, sport esteket szerveztek. Az iskolaorvos előadást tartott Serdülőkori veszedelmek címszóval. Egészségtotó, pszichológiai teszt, állapotfelmérés színesítette a
programot, melynek kivitelezésében az iskola védőnői is segítettek.

-

Intézményük nagymértékben támogatja a hasznos és tartalmas szabadidő eltöltését.
Sportolási lehetőségeket színház, - mozi, - kiállítás látogatást, tehetséggondozást
szerveznek a hétköznapi délutánokra.

-

A Kortárssegítő Csoport újraszervezéséhez a tavaszi időszakban tagokat toboroztak. A májusi és az őszi időszakban szervezett továbbképzések időpontjairól folyamatosan tájékoztatták a résztvevőket.

4. Kortárssegítők képzése
A kortárssegítő csoport újra szerveződésének programja, képzési terve alapján 2011.
május, június hónapban, és szeptembertől decemberig az alábbi pontok teljesültek:
1. 2011. május 10.-én KEF ülésen tájékoztatás tartása a kortárssegítők programjáról, együttműködés kérése a tagoktól
2. Tájékoztató a kortárssegítésről, és az ebben az évben tervezett programokról
osztályfőnöki órákon az általános iskola 7.-8. osztályában, és a középiskola 9.10. osztályában, valamint a kollégiumban, családsegítőben.
3. Csapatépítő tréning 2011. május 27.-én pénteken 14,00-16,00 órakor, az
Arany János Tagiskola tantermében.
Tartotta: Bozsikné Víg Marianna, Görcsös Tamás pszichológus
4. Részvétel a Családi napon (2011. május 29.)
5. Látogatás a Debrecenben a Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület
kortárssegítő csoportjánál 2011. június 9.-én.
Kísérő volt: Bozsikné Víg Marianna pszichológus
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6. Önismereti tréningek, elméleti képzés 2011 szeptember-december hónapokban
Tartotta: Bozsikné Víg Marianna, Görcsös Tamás pszichológus
Tapasztalatok:
A KEF-hez tartozó általános és középiskola gyermekvédelmi felelősei, 7-8. 9-10. osztályok osztályfőnökei a tagok toborzásában nagymértékben együttműködtek.
Az általános iskolából 27 fő a középiskolából 10 fő jelentkezett a programra. A 2011.
május 27-én megtartott csapatépítő tréningen az általános iskolából 13 fő, a középiskolából 1 fő vett részt. A tréning célja az ismerkedés, a kortárssegítésről való elképzelések megismerése, és a program ismertetése volt.
2011. június 9-ére tapasztalatcsere látogatást szerveztünk Debrecenbe a „Kortársak az
Egészséges Fiatalokért Egyesület”-hez, melyen 3 fő középiskolás, 14 fő általános iskolás diák vett részt. Debrecenben, az átadás előtt álló új Ifjúsági Házban az egyesület
vezetője Gesztelyi Tamás fogadott minket 6 egyetemista kortárssegítővel együtt.
Az ismerkedő, bemutatkozó játékok után kiscsoportokban dolgozták ki az alábbi témákat:
• a kortárssegítők feladatai,
• milyen ismeretekre van szüksége a kortárssegítőknek
• milyen problémákkal találkozhat a kortárssegítő
• milyen szabályokat tartson be a kortárssegítő
A kidolgozott anyagokat bemutatták, és megvitatták egymást közt a résztvevők. Ezután megismerhettük az egyesület munkáját, amely az alábbi területekből áll:
• kortárssegítők képzése
• ismeretterjesztés, segítségnyújtás minden lelki probléma esetén
• ifjúsági telefonos lelkisegély (jelenleg támogatás hiányában szünetel)
• „Szombat esti ház” üzemeltetése szombatonként 23 órától 5 óráig. Bármelyik
fiatal bármilyen problémával (alkohol, drog, krízis, rosszullét, beszélgetés, párkapcsolati problémák) bemehet a Mezonba (Debrecen Batthyány u. 2/b.), ahol
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egy felnőtt szakember, és több kortárssegítő várja őket. Szlogenjük: „Ne az utcán találjon rád a reggel!”
2011 szeptemberétől decemberig 2 hetente szerveztünk önismereti-, kommunikációs-,
empátiafejlesztő tréninget a tanulóknak. A résztvevők aránya változó volt alkalmanként, de új gyerekeket is hoztak a már korábban résztvevők. Nagyon együttműködőek,
motiváltak voltak a foglalkozásokon a résztvevők, amely jelzi, hogy szükség van az
ilyen jellegű foglalkozásokra, ezért folytatása szükséges.
5. A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő– és Gyermekjóléti
Szolgálat drog-prevenciós tevékenysége
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ tagja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak így rendszeresen részt vesz tanácskozásain és rendezvényein, valamint azokban az
operációs programokba, amelyeket a KEF keretein belül, illetve a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat önállóan szervez. Az intézmény segíti a kortárssegítők munkáját, a szolgálat szakemberei közreműködtek a KEF 2011. évi pályázatának megírásában.
2011. május 20-21.-én a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat csoportvezető családgondozója részt vett a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által szervezett tapasztalatcsere látogatáson és tréningen.
Ifjúsági Járőrszolgálat-utcai szociális munka
A fiatalok iskolakerülésének megelőzésére, valamint a hétvégi szórakozási szokásaik
figyelemmel kísérése céljából 2010 januárjában kötött együttműködési megállapodást
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata a
Városi Rendőrkapitánysággal. Ennek keretében 2011 évben is több alkalommal közös
ifjúsági járőrszolgálat került megszervezésre, ahol az ifjúságvédelemmel is foglalkozó
rendőrök és családgondozók közösen próbáltak megoldást találni a fiatalkorúakat érintő problémák, -alkohol és drogfogyasztás, bűncselekmény, szabálysértés elkövetésekezelésére. 2011. április 18-29.-ig az ifjúsági járőrszolgálatot kiterjesztették délelőtti
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alkalmakra, annak érdekében, hogy még inkább megelőzzék az igazolatlan és indokolatlan iskolai hiányzásokat, valamint a városban tapasztalható kiskorú, tanköteles korú
gyermekek csavargását.
Csoportos szociális munka
Az

intézmény

folyamatosan

biztosít

kliensköre

számára

értékközvetítő,

reszocializálós, támogató csoporttevékenységet, mely egyúttal lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére, illetve ennek elsajátítására.
1. Szociális készségfejlesztő tréning
2009 évben kötött együttműködési megállapodást a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata a B-A-Z Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálatával, mely révén közösen évente egy vagy két alkalommal szociális készségfejlesztő, konfliktuskezelő tréninget szerveznek pártfogolt és
gyermekjóléti alapellátásban lévő fiatalok részére.
A program 2011 áprilisában került megvalósításra.
3. Kis - Kamaszcsoport
Az ÁIAMPSZSZI egészségnevelési munkaközösségének kezdeményezésére az Általános Iskola és a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata magatartási, kapcsolati, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók részére –önismereti tréninget szervezett. A csoportfoglalkozás a Széchenyi Iskola épületében kapott helyet, a
szervezést, felhívást az iskola, a lebonyolítást a Gyermekjóléti Szolgálat két családgondozója valósította meg, 2011. november 10.-től - december 15-ig, heti rendszerességgel. A tréning célja a tanulók önismeretének, kommunikációs és konfliktuskezelői
készségeinek fejlesztése.
Szabadidős programok:
Városi Egészségnap – „Családi Nap”
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
2011-ben is részt vett „Családi Egészségnap” elnevezésű, városi szintű programon
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2011. május 29-én. A szolgálat szervezésében játszóházi kézműves foglalkozások,
arcfestés várta a résztvevőket.
III. Szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció
Cél: Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémával küzdő egyéneket
és családokat.
1. Városunkban nem működik szenvedélybetegek terápiájával foglalkozó intézmény,
de kapcsolatban állunk a miskolci Drogambulanciával. Juhászné Ceglédi Tünde a
Drogambulancia Alapítvány kuratóriumának elnöke által megküldött, Tiszaújváros
és térségére jellemző statisztikai adatokat a …..melléklet tartalmazza.
IV. Kínálatcsökkentés
Cél: Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét
Dr. Kalapos István r. alezredes kapitányságvezető nyújtott tájékoztatást a tiszaújvárosi droghelyzetről:
I./ Kábítószer bűnözés helyzete a kapitányság illetékességi területén:
Kábítószer bűnözés helyzete a kapitányság illetékességi területén:
2011 évben 9 ügyben indult eljárás kábítószerrel visszaélés elkövetése miatt, mely
ügyek közül 2 ügyben még jelenleg is folyamatban van a nyomozás. Az ügyek jelenlegi állása szerint 17 olyan bűncselekmény gyanúja került megállapításra, mely kábítószer jogellenes megszerzésével valósult meg és 3 olyan bűncselekmény, mely a kábítószer értékesítésével függött össze. Az ügyek közül 2 ügyben hatáskör illetékesség
miatt a nyomozás áttételére került, mivel a megszerzés és a fogyasztás nem itt történt.
Az ez évi statisztikai adatokat összehasonlítva 2010. teljes évi adataival csökkenés
tapasztalható, hiszen 2010-ben 11 ügyben 24 megszerzéssel, 8 terjesztéssel megvalósított bűncselekmény történt. A statisztikai adatokban látható csökkenés mind a fogyasztás mind a terjesztés területén tapasztalható, ez annak tudható be, hogy a fiatalok a legálisan beszerezhető bódító szereket fogyasztják.
Mint az a korábbi években is tapasztalható volt, ezen eljárások 100%-ban rendőri kezdeményezésre indulnak.
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Az elkövetők jellemzői:
Beigazolódni látszik, hogy az elterelés intézménye nem éri el a kívánt célt, hiszen a
korábbi években ezzel a lehetőséggel élő fogyasztók közül többen újra gyanúsítottá
váltak. Szinte mindén éven előfordul, hogy egy gyanúsított rövid időn belül többször
kerül gyanúsítottként kihallgatásra visszaélés kábítószerrel bűncselekménye miatt.
Konkrét számadatok 2011 évben az összes elkövetőkről: 17 fő
- 6 fő tiszaújvárosi ebből 2 fő visszaeső, ezen elkövetők közül fogyasztó és terjesztői
magatartást is elkövetek.
-9 fő Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén lakik.
-2 fő illetékességi területen kívül.
A bűncselekmények során megszerzett - terjesztett kábítószerek jellemzői:
Fogyasztás nem köthető egy helyre, mert bárhol előfordulhat, szórakozóhelyen, lakáson, parkban, diszkóban. Tiszaújvárosra jellemző, hogy még mindig slágerdrog a marihuána, speed, valamint a tiltó listán még nem szereplő „ Herbár” „Potpuri” „Gina, ”
néven ismert anyag a fogyasztók körében első helyen áll.
A rendőrkapitányság drog prevenciós tevékenysége:
Dada, osztályfőnöki órákat 2011 évben 17 esetben tartottak. A tiszaújvárosi általános
iskolák nyolcadik osztályos tanulóinak korábban tartottak bűnmegelőzési előadásokat,
azonban 2011 évben ezt nem igényelték óraszám hiány miatt. A középiskolák 7-10-11.
osztályaiban bűnmegelőzési előadások megtartására került sor 20 alkalommal, melynek során a drog-prevencióról is szó esett.
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Javaslatok a KEF 2012. évi tevékenységére,
és az ezzel összefüggő elvárásokra
A „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére” jelenleg kidolgozás és elfogadtatás alatt van. A készülő stratégia általános és konkrét céljai:
„1. Általános célok
· A társadalom és közösségei értékszemléletében a jelenleginél hangsúlyosabban jusson érvényre a saját és mások egészsége iránti elköteleződés, mint alapérték.
· Szélesedjék azon közösségi és szakmai kezdeményezések hatóköre, amelyek a felnövekvő korosztályok egészségesebb életvitelét szolgálják.
· Jöjjenek létre a kábítószer-problémák új típusú, korábban nem tapasztalt megnyilvánulási formáival való megbirkózáshoz szükséges közösségi és szakmai válaszok.
2. Konkrét célok
· Egy éven belül szülessen nemzeti stratégia és program a lelki egészség fejlesztéséről
és előmozdításáról, az alkoholprobléma, továbbá más viselkedési függőségek megelőzéséről és kezeléséről. Történjék meg ezek kábítószer-stratégiával való összehangolása.
· Egy éven belül épüljön ki a gyermek- és fiatalkorúak addiktológiai ellátását szolgáló
intézményrendszer.
· Induljanak új típusú, könnyen hozzáférhető tanácsadó és segítő szolgálatok, programok, különös tekintettel a szülői szerepre való felkészítésre, az azzal járó kihívásoknak
való megfelelés támogatására, illetve a modern kommunikációs eszközök felhasználására.
· Induljanak olyan programok és kezdeményezések, amelyek bátorítják és megerősítik
a kábítószereket nem fogyasztó fiatalokat.
· A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok továbbfejlesztéseként épüljön ki a helyi egészségfejlesztő, megelőző és kezelő tevékenységet elindító és összehangoló, önkormányzatnak felelős, jogi személyként működő szervezetek országos hálózata.
· Lakóhelyétől, társadalmi helyzetétől függetlenül valamennyi érintett egyenlő, de legalábbis hasonló eséllyel kapcsolódhasson a különböző fejlesztő, megelőző és kezelő
programokhoz.
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· Csökkenjen a kábítószereket kipróbáló, illetve alkalomszerűen használó serdülők
adott korosztályon belüli aránya.
· A kipróbálók és alkalmi használók csoportján belül növekedjék azok aránya, akik –
lehetőleg hozzátartozójukkal együtt – részt vesznek valamilyen tanácsadó programban.
Ennek érdekében bővüljön az ilyen tanácsadást ellátni képes, illetve azt vállaló szakintézetek, társadalmi szervezetek és civil programok köre.
· A függők csoportján belül emelkedjen azok aránya, akik jelentkeznek valamilyen felépülési programba, illetve azt el is végzik.”
• A tiszaújvárosi KEF a Nemzeti Stratégia elkészüléséig a korábbi országos és
helyi Drogstratégiának megfelelően végzi tevékenységét
• Legfontosabb feladat továbbra is a droggal összefüggő preventív, felvilágosító
tevékenység és az ezzel kapcsolatos információ elérhetőségének biztosítása
• Támogatja, hogy a gyermekeknél jelentkező magatartási, kémiai- és függőségi
problémák kezelésére szükséges lenne iskolapszichológusi státusz létrehozására
a két közoktatási intézményben, és a gyermek pszichoterápiás lehetőségek bővítésére a Városi Rendelőintézetben.
• A kortárssegítő csoport tagjainak elismertsége, létszámának növelése és aktivitásának segítése. A drogprevenció területén nagy jelentőségű, és hatékony kezdeményezés a helyi kortárssegítők képzése, és hálózatának, gyakorlati munkájának kiépítése. Célszerű bevonásuk a város oktatási–nevelési, és gyermekvédelmi ellátó rendszerének működésébe. Ennek formái: esetmegbeszélések, közös akcióprogramok városi szintű drogprevenciós rendezvények
• Javaslat a drogmentes, biztonságos szórakozóhelyek kialakítására, ahol a legveszélyeztetettebb korosztály, az utcán csellengő fiatalok sporttevékenységgel,
zenehallgatással, szakemberek közreműködésével, interaktív beszélgetésekkel
konstruktívan tölthetik el szabadidejüket. Ehhez együttműködés a helyi ifjúsági
szervezetekkel és kortárssegítőkkel
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• A helyi drogprobléma kezelésében az együttműködő szervezetek a KEF-ben kialakított konszenzus keretében működnek együtt. Továbbra is szükséges az intézmények és a KEF hatékony és integrált együttműködése
• A tanulók szabadidős tevékenységeire, önsegítő csoportok részére szakmai irányítás felajánlása. A nonprofit, humán kezdeményezések, a civil szervezetek
támogatása, a velük való kapcsolatteremtés koordinálása. Különösen a szenvedélybetegséggel küzdő egyének és családok számára jelenthet nagy segítséget,
lehet igazán hatékony egy önszerveződő közösség
•

A szülőket fogékonyabbá kell tenni a drogokkal kapcsolatos kérdések, félelmeik, tennivalóik megfogalmazására. Ennek keretében tájékoztatni kell őket arról,
hogy mit tehetnek a gyermekeik legális és illegális drogfogyasztásának megelőzése érdekében, a droghasználatra utaló jelekről, illetve, hogy mi a teendő a
drogfogyasztó gyermekkel, milyen alapvető megoldási lehetőségeik lehetnek.

Tiszaújváros, 2011. december 19.

Bozsikné Víg Mariann
KEF tanácsadó

Fenyvesné Szakolczai Mária
KEF koordinátor

