A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves akcióterve 2014-es évre
2014. április-június
- A Nemzeti Drogellenes Stratégia helyi stratégiájának széles körű ismertetése,
kommunikálása együttműködő szakemberek, önkéntesek és a város lakossága
számára (egész éven át folyamatos feladat).
Együttműködő szakember: Pálnokné Pozsonyi Márta pszichológus, a helyi
drogstratégia készítője
- A Nemzeti Drogellenes Stratégia konkrét céljai alapján, helyi szinten a
megfelelő információk, adatok megismerése.
- Azoknak a programoknak és kezdeményezéseknek a megismerése, amelyek
bátorítják és megerősítik a kábítószereket nem fogyasztó fiatalokat, illetve
népszerűsítik a szermenetes életformát. A jelenlegi helyzet megismerése
alapján annak

megtervezése,

hogy a

elvárásának, azaz annak, hogy helyi

Nemzeti

Drogellenes

Stratégia

szinten a teljes körű iskolai

egészségfejlesztés által elért tanulók aránya 2020-ra hogyan éri el az 50%-ot.
- Megismerni a jelenleg helyi szinten működő megelőzési programokat,
amelyekben a figyelem a család szerepeinek megerősítésére és a szülői szerepre
való felkészülésre irányul. Az elvárt cél, hogy a családi megközelítést
alkalmazó megelőzési programok évente legalább egyszer érjék el a gyermeket
nevelő családok 20%-át.
- Az NDI által szervezett továbbképzésen 3 fő részvétele. A továbbképzésen
szerzett ismeretanyag a helyi szereplők számára hozzájárulhat a tudás és
ismeret gyarapodásához, annak érdekében, hogy hatékonyan legyenek képesek
helyi szinten a drogprobléma felismerésére, hatékony együttműködés
koordinálására, egységes szemlélet kialakítására a helyi drogprobléma
kezelésében érintett szervezetek, szakemberek között.

Résztvevő szakemberek:
Csizmadia Istvánné – Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Kurucz Erzsébet – Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szolgáné Tóth Ágnes – Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
- Szakmai

tanulmányút

keretében

a

Megálló

Csoport

Alapítvány

tevékenységének megismerése. Az előzetes egyeztetések alapján a látogatás
alkalmával sor kerülne egy művészetterápiás előadás, vagy egy zeneterápiás
koncert megtekintésére, majd ezt követően bemutatásra kerülne az Alapítvány
működése, drogellenes tevékenysége, illetve csoportos keretek között kerülne
sor gyakorlati tapasztalatok átadására.
Együttműködő intézmények, szakemberek: - Megálló Csoport Alapítvány
- KEF tagok
- Szakmai kiadványok beszerzése a képzéseken szerzett ismeretek további
bővítésének céljából, a KEF rendelkezésére álló szakirodalom-tár gazdagítása
érdekében. Az így megvásárolt szakkönyvek hosszú távon és széles körben
segíthetik

a

KEF-ben

tevékenykedő

tagok,

szakemberek

drogellenes

küzdelemben kifejtett tevékenységét. Az újonnan beszerzett kiadványok
hozzájárulnak

a

szakmai

ismeretek

frissítéséhez,

újszerű

tudásbázis

megalapozásához.
- KEF részvétele a városi rendezvényeken. Tájékoztatók, szórólapok eljuttatása
az érintettekhez, drogprobléma és prevenciós tevékenység iránt érdeklődőkhöz.
- Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság drog-prevenciós tájékoztató előadásokat tart a
tiszaújvárosi általános iskolákban a 6-8. osztályos évfolyamok tanulóinak.
Együttműködő szervezetek: Városi Rendőrkapitányság, állami és egyházi
fenntartású általános iskolák
- Éjszakai

járőrszolgálat

szervezése

a

Városi

Rendőrkapitányság

együttműködésével
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Együttműködő szervezetek: Városi Rendőrkapitányság, KEF tagok
2014. július-szeptember
Nemzeti Drogellenes Stratégia konkrét céljait és a helyi viszonyokat megismerve a
pályázati kereteket felhasználva tervezni kell az alábbiakat:
- A Nemzeti Drogellenes Stratégia helyi stratégiájának széles körű ismertetése,
kommunikálása együttműködő szakemberek, önkéntesek és a város lakossága
számára (egész éven át folyamatos feladat).
Együttműködő szakember: Pálnokné Pozsonyi Márta pszichológus, a helyi
drogstratégia készítője
- A megelőzési programok tervezése, amelynek során a figyelem a család
szerepeinek megerősítésére és a szülői szerepre való felkészülésre irányuljon.
Együttműködő szakemberek: valamennyi KEF tag
A KEF honlapjának modernizálása, aktualizálása, valamint folyamatos
karbantartása. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján célszerű olyan információs
adatbázis létrehozása, amelyben teret kapna a KEF szervezetének, munkájának
ismertetésén kívül, a KEF által végzett kutatások, felmérések adatainak
megismerése is, ennek platformja lehet a KEF honlapja:
Együttműködő intézmény: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
2014. október-december
- A Nemzeti Drogellenes Stratégia helyi stratégiájának széles körű ismertetése,
kommunikálása együttműködő szakemberek, önkéntesek és a város lakossága
számára (egész éven át folyamatos feladat).
Együttműködő szakember: Pálnokné Pozsonyi Márta pszichológus, a helyi
drogstratégia készítője
- A KEF prevenciós feladatát ellátva az óvodát megkeresve próbálja meg elérni a
családokat, a szülőknek tájékoztatást nyújtson a helyi a szülők megelőző
feladatait kiemelve.
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- A helyi stratégia és cselekvési terv mind szélesebb körű megismertetését
szolgálja kiadvány formában történő megjelentetése, eljuttatás az iskolákba,
önkormányzati, állami, valamint egyházi fenntartású intézményekbe.
Együttműködő intézmények: valamennyi KEF tagintézmény, valamennyi
állami, illetve egyházi fenntartású intézmény
- A kortárssegítő mozgalom újraszervezése érdekében a fiatalok megszólítása,
tagok toborzása plakát formájában. A tagokat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató
Központ fogadja.
Együttműködő intézmények: tiszaújvárosi oktatási intézmények, Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ
- Kutatáson alapuló KEF ismertségét feltáró-elemző szakanyag készítése,
kérdőíves vizsgálat alapján, amely monitoringot, és reflexiót jelent saját
tevékenységéről, illetve annak kommunikációjáról, és hozzájárulhat a
drogellenes tevékenység és saját munkájának ismertebbé válásához.
Együttműködő

szakember:

Mezei

István

Térségfejlesztési

szociológus,
Kutatások
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–
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