1. sz. melléklet

Beszámoló a tiszaújvárosi KEF 2010. évi tevékenységéről, és javaslat a
2011. évi elvárásokra és irányelvekre

A 2001-ben alakult Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a korábban kidolgozott, 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 2010. évre tervezett
programját megvalósította, ehhez a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 2009. évben
1.300 E Ft, 2010. évben 400.000 Ft, Tiszaújváros Önkormányzatától 560.000 Ft támogatásban
részesült.
A kortárssegítők a Városi Rendelőintézet együttműködésével szintén sikeres pályázatot
nyújtottak be még 2009-ben, melynek eredményeként a Szociális és Munkaügyi
Minisztériumtól 800 E Ft támogatásban részesültek, amely pályázati programnak egy része
áthúzódott 2010. január-március hónapokra.
Sajnos 2010. évben kortárssegítő képzésre nem volt pályázati kiírás, ezért nem tudtunk újabb
forráshoz jutni ezen a téren.

A 2010-ben végzett munkánkat a 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
A Drogstratégiában meghatározottak alapján – végzi a feladatát.
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A Drogstratégiában megfogalmazott célok elérésére elkötelezett az egészségügy, különösen
kiemelkedő

szerepe

van

a

védőnőknek,

gyermekorvosi,

háziorvosi

rendelők

személyzetének és a pszichiátriai rendelő munkatársainak.
A váróban gyakran helyeznek ki szóróanyagot (várakozás közben szívesen veszik azt kézbe,
és el is olvassák).
Fontos, hogy az egészségügyi személyzetnek legyen képzettsége, és felismerje, ha olyan
egyén kerül be vizsgálatra - ha nem is ez, amivel felkeresi a rendelőt -, akinél felmerül a
szerhasználat, tudja azt kezelni, vagy tovább küldeni a megfelelő ellátásba. Erre az utóbbi
évben többször volt példa.

2. A KEF által koordinált programok
2.1 „A tiszta életért” – Előadás szülők és nagyszülők részére
Időpont:

2010. január 28.

Helyszín:

Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár

Előadók:
− Pálnokné Pozsonyi Márta
− Vinczéné Kárpátfalvi Erika
Résztvevők létszáma:

15 fő
2 előadó

A Tiszaújvárosi KEF fennállása óta minden évben szervez tájékoztató jellegű előadást a
szülők számára. A kábítószerek fajtáiról, annak hatásmechanizmusáról már több alkalommal
volt szó. Emellett fontos téma a család szerepének megvilágítása a mai társadalomban, és
összetartó erejének erősítése. Ebben az évben az előadásra az általános iskolák 7-8. osztályos
évfolyamán tanuló, valamint a középiskolás diákok szüleit, illetve a téma iránt érdeklődő
nagyszülőket hívtuk meg az előadásra. A program több alkalommal meghirdetésre került a
helyi újságban is.
Pálnokné Pozsonyi Márta a fiatal korosztályt érintő veszélyeztető tényezőkről, a felismerés
módjairól, a probléma kezelésének a családon belül megvalósítható formáiról, Vinczéné
Kárpátfalvi Erika pedig kiemelten az Internetről, annak veszélyeiről, az internet-függőség
problémájáról tartott előadást. Az előadások külön hangsúlyt helyeztek a család fontosságára,
arra, hogy a megelőzés, és kezelés korai szakaszában nagyon fontos a szülők szerepe. Az
előadásokat követően lehetőség nyílt a konkrét kérdések, problémák megbeszélésre is.
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A rendezvényen a helyi tendenciának megfelelően sajnos kevés szülő, nagyszülő vett részt.
Azonban a jelenlévőkkel így közvetlen beszélgetés alakult ki.
2.2 Kistérségi szakmai konferencia
Időpont:

2010. március 29.

Helyszín:

Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár

Előadók:
Dr. Funk Sándor
Telek Ervin
Résztvevők létszáma:

67 fő
2 előadó

Drog-prevenciós témában szervezett kistérségi szintű szakmai konferencia már több
alkalommal

került

megrendezésre

Tiszaújvárosban.

Ebben

az

évben

két

előadó

közreműködésével került megszervezésre a rendezvény.
A Tiszaújvárosi kistérségben dolgozó pedagógusok, védőnők, orvosok és segítő szakemberek
két addiktólogus szakember - dr. Funk Sándor és Telek Ervin - előadásán keresztül
ismerkedhettek meg a függőség kialakulásának lépéseivel, és a gyakorlatban alkalmazható
szociálpszichológiai terápiás eljárásokkal. A gyakorlati módszerek bemutatásával a
résztvevők konkrét segítséget kaptak, amit fel tudnak használni a mindennapi munkájuk során
is.
A Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnöke, Juhászné Ceglédi Tünde tartott tájékoztató
előadást térségünk droghelyzetéről. Ez segítséget nyújtott ahhoz, hogy tisztábban lássák az
érintett szakemberek azt, hogy melyek a fiatal korosztály leginkább veszélyeztető függőségi
formák, és ezek milyen mértékben vannak jelen térségünkben.
A rendezvényen az előadások meghallgatásán túl lehetőség nyílt szakmaközi beszélgetésekre,
az együttműködés, szakmai kapcsolatok erősítésre is.
2.3 Tapasztalatcsere látogatással egybekötött intézménylátogatás és szakmai tréning
Időpont: 2010. április 23-24.
Helyszíne: Nagyszénás, Orosháza, Orosháza-Gyopárosfürdő
Résztvevők, együttműködő partnerek:
− Nagyszénás Szociális Otthon Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete
− Orosházi KEF
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− László Ágnes
A Tiszaújváros Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) 2010. április 23-24én tapasztalatcsere látogatást szervezett az Orosházi Kábítószerügyi Egyezető Fórum
közreműködésével.
A kétnapos rendezvény során a Tiszaújvárosi KEF tagjai meglátogatták a Nagyszénás
Szociális Otthon Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézetét, megismerték az ott alkalmazott
kezelési eljárásokat. A rehabilitáció a Terápiás Közösségi modell alapján történik, melyben
maga a közösség ad új érték- és normarendszert a rehabilitált klienseknek. A kezelés célja a
közösségbe kerülő függő pácienseknél a tartós absztinencia elérése, a munkára, szociális
kapcsolatokra való alkalmasság kialakítása. A Tiszaújvárosi KEF tagjai az intézetben dolgozó
szakemberek tájékoztatása mellett egy lakó személyes tapasztalatain keresztül is betekintést
nyerhettek az alkalmazott terápia részleteibe, és láthatták annak eredményét.
A délután folyamán sor került a tapasztalatcsere megbeszélésre az Orosházi KEF tagjaival,
melynek során az elmúlt időszakban ott megvalósított programokat, és a jövőbeni terveket is
megismerték a szakemberek.
A második napon László Ágnes, az Orosházi Családsegítő Szolgálat pszichológusának
vezetésével a KEF tagok számára szervezett szakmai előadásra, és tréningre került sor,
melynek témája a család szerepe a függőségek kialakulásában és fenntartásában volt. A
szakmai előadást követően szakmai kerekasztal beszélgetés alakult ki, melyen a résztvevők
megosztották egymással gyakorlati tapasztalataikat, problémáikat. Végül a szakmai program
tréninggel zárult.
Összességében elmondható, hogy a tapasztalatcsere látogatással eltöltött idő szakmailag
nagyon tartalmas volt, a részvevő kollégák több új ismeretre tehettek szert, hasznos, a
gyakorlati munka során is alkalmazható információkat kaptak, továbbá a Tiszaújvárosi KEF
tagjai mind a KEF-en belül, mind azon kívül jó kapcsolatot építettek ki a drog-prevencióval
foglalkozó szakemberekkel.
A két napos rendezvényen a helyi média képviselői is részt vettek, melyről a helyi csatornán
tájékoztató összefoglaló riportfilm is bemutatásra került, valamint részletes újságcikkben is
beszámoltak az eseményekről. A programok bemutatásán túl riportok is készültek a résztvevő
szakemberekkel a lakosság tájékoztatása céljából. A média program a problémára való
figyelemfelhívást erősítette, valamint a nyilvánosság tájékoztatását, az ismeretek átadását
segítette elő.
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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
Rendszeresen részt vesznek a KEF által szervezett programokon.
Fontos feladatuknak tekintik a prevenciót, melyet tanórákon és a tanórán kívüli
tevékenységekben is alkalmaznak. Tanórákon konkrét ismeretek formájában világosítják fel a
tanulókat a drog egészségpusztító hatásáról, indirekt módon pedig a jártasságok, készségek
kialakítása, fejlesztése a cél, mely során a tanulók alkalmassá kell, hogy váljanak az
egészséges, drogmentes élet megteremtésére.
A szabadidő hasznos eltöltésére, a prevencióra, számos lehetőséget kínálnak tanulóiknak és a
szülőknek a negatív hatások ellensúlyozására.
A primer prevenció fontossága érdekében igyekeznek minden lehetséges pályázati forrást
kihasználni, s az iskola meglévő erőforrásait is ez irányba mozgósítani.

Az iskolai prevenciós tevékenység folyamatosságát 2010-ben is teljesítették, amelyhez az
anyagi forrást sikeres pályázat útján biztosították:
2009. május 20-án pályázatot nyújtottak be a SZMM és az OKM iskolai egészségfejlesztésidrogmegelőzési tevékenység támogatására kiírt pályázatára. Ennek sikere következtében
1.684.800.-Ft állt rendelkezésükre. Ebből az összegből 936 felső tagozatos tanuló részére, 39
osztályban, 5-5 órás interaktív foglalkozás valósult meg. Ezeket az órákat, a pályázati kiírás
szerint, nagyobb részben az együttműködő szakmai szervezet szakembere tartotta /26
osztályban/, 13 osztályban pedig a megfelelő végzettséggel rendelkező osztályfőnökök. A
pályázat II. programrészében diákjaiknak klubfoglalkozást szerveztek 2 csoportban 20 – 22 fő
részvételével. Az alsós munkaközösség részére 71 tanító részvételével interaktív pedagógiai
foglalkozást tartottak. A szülők problémaérzékenyítése rendkívüli szülői értekezlet keretében
történt, 30 szülő fogadta el a meghívásukat.
Ezeket a foglalkozásokat a 2P Oktatási Bt. szakemberei tartották, a megvalósítás 2010. május
15-én zárult.
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2010. május 05-én ismét pályázatot nyújtottak be ebben a témakörben, és 1.100.000.- Ft-ot
nyertek a 2010/2011-es tanévre. A programban minden felső tagozatos tanuló 5-5 interaktív
osztályfőnöki órán vesz részt, ezen kívül diák-önkormányzati vezetők érzékenyítő
programjára, ön- és társismereti műhelymunkára pedagógusoknak, és szülői értekezlet
tartására kerül sor.
A kiírásnak megfelelően elkezdték a megvalósítást.
A 2010/2011. tanévben is minden tantárgyba, kiemelten az osztályfőnöki órák tanmenetébe,
valamint 6. évfolyamon egészségtan órákba építették be az egészségnevelési feladatokat.
Pedagógusaink folyamatosan az egészséges, drogmentes élet megteremtését preferálják.
Tanulóik ahhoz a társadalmi körhöz tartoznak, ahol még nincsenek droghasználók, így iskolai
munkájukban az elsődleges prevencióra helyezik a hangsúlyt. Az érintettség az alkalmi
dohányzás és alkoholfogyasztás területén jelentkezik. Ilyen esetben a szülő bevonásával
keresik a megoldást (saját bevallásuk szerint változó sikerrel).
A

szabadidő

hasznos

eltöltéséhez

szakkörök,

sportfoglalkozások,

kirándulások,

színházlátogatások szervezésével járul hozzá az iskola.
A szülők tájékoztatása, bevonásuk a szabadidős keretben zajló egészségnevelési programokba
(családi túrák, kirándulások, vetélkedők) folyamatosan történik.
Saját

erőforrásaik

mellett

szoros

együttműködésben

dolgoznak

Tiszaújváros

Önkormányzatával.
Az év során rendezett KEF üléseken, szakmai találkozón pedagógusaik képviselték az
intézményüket.
A Rendőrkapitányság segítségével működött a D.A..D.A. program, szeptembertől beindult az
Iskola rendőre program.
Prevenciós munkájukban számíthatnak az ÁNTSZ, a Védőnői Szolgálat és a Gyermekjóléti
Szolgálat segítségére is.
2. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban végzett drogprevenciós
tevékenység
Az előző tanév második felében az iskolai bűnmegelőzési program keretében – a Városi
Rendőrkapitánysággal együttműködve – a 7. és 8., valamint, az összes 9.-es és 10.-es
osztályok osztályfőnöki óráin a fiatalkori bűnözésről tartottak előadást a helyi rendőrség
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munkatársai. A program folytatódott a 2010/2011. tanévben is. Ennek megfelelően a 9.-es
osztályok osztályfőnöki óráin már folynak a rendőrségi előadások, különösen nagy súlyt
fektetve a 2010. augusztus 19.-én életbe lépett törvényi változás hatásait ismertetve.
A Derkovits Kulturális Központ aulájában a rendőrség által „áldozattá válás” megelőzésére
szervezett kiállítást látogatták meg az osztályok és a kollégiumi tanulócsoportok.
A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Városi Rendelőintézet pályázatából
működtetett Drogprevenciós kortárssegítő csoport TEAHÁZAT szervezett a kollégiumban.
Ennek keretében két alkalommal gyógyult szenvedélybetegekkel beszélgettek iskolánk
tanulói, valamint két alkalommal filmklubot is tartottak, melynek vezetője Görcsös Tamás
pszichológus volt. A záró sportnapon is nagy számmal vettek részt iskolájuk tanulói.
Ugyanebben a szervezésben egész napos továbbképzés volt diákoknak, melyet Bertha Laura
pszichológus vezetett. Ennek keretében fiatalok kommunikációs kapcsolatteremtő képességeit
igyekezett az előadó interaktív foglalkozás keretében fejleszteni.
Minden esetben képviseltették intézményüket a KEF ülésein.
Munkatársaik részt vettek a Tiszaújvárosi KEF által kidolgozott, 2010-2018 időszakra terjedő
drogstratégia tartalmának egyeztetésében.
Intézményükből Csengéné Bányász Terézia gyermek- és ifjúságvédelemi felelős vett részt a
Miskolcon megtartott drogügyi koordinátorok részére szervezett egynapos továbbképzésen.
Az osztályfőnöki órák tanmeneteibe beépített drogprevenciós órák meg lettek tartva az
osztályfőnökök által.
A DE orvostanhallgatói március hónapban előadást tartottak több osztályban. Kiemelt téma a
volt a dohányzás káros hatásainak bemutatása. Két napon keresztül a kardiovaszkuláris
prevenciós, drog-prevenciós és általános felvilágosító órákat tartanak a hallgatók.
Népszerűsítették diákjaink körében a városi intézmények által szervezett Családi Napot.
Iskolájuk tanulói részére a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat
szociális készségfejlesztő tréninget szervezett „Humani-társ” címmel. Az ötalkalmas tréning
interaktív órák keretében zajlott. A résztvevők hasznosnak ítélték.
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Nagymértékben támogatja intézményük a hasznos és tartalmas szabadidő eltöltést. Sportolási
lehetőségeket, színház-, mozi-, kiállítás látogatást, tehetséggondozást szerveznek a hétköznapi
délutánokra.
Mentálhigiénés heteket szerveztek a kollégiumban. Felhívják a fiatalok figyelmét az Ifjúsági
Lelkisegély Szolgálat tevékenységére.
4. A Városi Rendelőintézet által pályázott drogprevenciós programok
4.1Kortárssegítők képzése
A kortárssegítők a tiszaújvárosi Városi Rendelőintézettel közösen még 2009-ben benyújtott,
de a 2010. évre átnyúló pályázata 5 elemből épült fel.
A megvalósult képzés részletes leírása:

A képzés során felhasznált/átvett Európai Uniós módszerek:
-

Kognitív és szociális kompetenciák fejlesztése a tanulóknál

-

Előzetes tudásszint mérés

-

A „segítők” önismeretének fejlesztése

-

A téma interdiszciplináris megközelítése

-

Tréning jellegű foglalkozások

-

Elégedettség mérés a végén

A résztvevők száma 15 és 30 fő között változott.
A képzés részletes tematikája
A kortárssegítő pályázati programban való részvételhez a toborzást már az előző tanév végén
elkezdtük osztályfőnöki órákon, és szülőértekezleteken történő tájékoztatással. Majd ez
folytatódott szeptemberben is, ebben segítségünkre voltak a középiskola és az általános iskola
gyermekvédelmi felelősei is.
Kezdetben többen jöttek az általános iskolából, de a program hírére a középiskolások száma is
megnőtt a foglalkozásokon. Örömünkre szolgál, hogy sikerült bevonni a kollégiumban élő
diákokat is.
Nyitott programok is voltak, amelyeket előzőleg szórólapokon hirdettünk meg: a 2 Teaház, az
egyik kommunikációs csoport, ahol filmklub is volt, és a sportnap. A tréningek már zárt
körben zajlottak. Sajnos, a foglalkozásokon való megjelenési arány változó volt, meghatározta
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a másnapi lecke, vagy egyéb program. Kisebb nehézséget jelentett, hogy az EMK tréningen
hullámzott a létszám, de egy-egy témakört több alkalommal is feldolgoztunk a játékokban,
gyakorlatokban, így végülis nem jelentett gondot, ha valaki előző alkalommal hiányzott.
Csapatépítő tréning Kékeden
A programelem célja volt, hogy a különböző tagiskolákból, különböző osztályokból érkezett
gyerekek megismerjék egymást, elinduljon egy együttes gondolkodás a témában. Mivel a
pályázott összegnél kevesebbet kaptunk, ezért nem kettő éjszakát, hanem csak egy éjszakát
töltöttünk a kékedi Merczel Kastélyszálló kúriájában. Résztvevők száma: 15 fő
A két nap programjai:
•

Ismerkedő, bemutatkozó játékok

•

A szenvedélybetegségek pszichés háttere

•

A drogok fajtái, azok hatásai

•

Önmegfigyelés, én-észlelés játékokban

•

Egészségpromóciós kérdőív kitöltése (Az egészségmagatartás pozitív változtatásának
egyéni szerződése), amely teljesítését a későbbi tréningeken beszéltük meg

Erőszakmentes kommunikáció (EMK) tréning kortárs-segítőknek
Résztvevők száma: átlagban 10 és 20 fő között változott
Marshall Rosenberg amerikai pszichológus-pszichiáter által kidolgozott módszer, amelynek
célja, hogy az emberek nagyobb együttérzéssel és világosabban (kevesebb félreértéssel)
tudjanak egymással kapcsolatot tartani és információt cserélni, azaz kommunikálni.
A kortárs-segítők képzésében az erőszakmentes kommunikáció megismerésének célja, hogy a
különböző devianciák megelőzése során (azaz a prevencióban) a félreértésekből eredő
erőszakosságot észleljék, felismerjék, megértsék, és lehetőségeikhez mérten csökkentsék.
Teaház – találkozás, beszélgetés gyógyult szerhasználókkal
A programelemben lehetőség nyílt olyan felnőttekkel való beszélgetésre, akik korábban
szerhasználók voltak, de sikerült már hosszabb ideje tisztának maradniuk. Miskolcon a
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány – Utcafront Avasi Tűcsere Programjában dolgozik két
fiatalember, akik korábban többféle szert használtak. Őszintén, hitelesen tudják elmesélni mi
vezetett ahhoz, hogy a szerekhez nyúltak, miket használtak, miért és hogyan szoktak le. Ma
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már a Tűcsere Programban dolgoznak, többfelé vesznek részt drogprevenciós munkában. Az
előadásokat közös beszélgetés követte, majd volt lehetőség egyéni, négyszemközti
beszélgetésre, tanácsadásra is.
Résztvevők száma: 20-30 fő között változott
Kortárssegítők kommunikációs tréningje, szupervízió
A tematika szerint: kommunikációs készségek és hatékony kommunikáció, segítő, elfogadó
attitűd kialakítása állt a középpontban. A tréning egy általános kommunikációs modell
mentén, a segítők kortársi kapcsolatain túl, a mindennapi kapcsolattartás javítására is szolgált.
A csoportfoglalkozások a megismerési torzítások, megfigyelés, érzés, szükséglet, kérés fő
pontjai mentén haladtak, nyelvi, elemző, helyzetfelismerő és szituációs gyakorlatok
segítségével.
A gyakorlat részeként egy drogkarriert bemutató dokumentumfilm elemzésén keresztül az
eltérő, talán rendkívülinek is mondható helyzetekről, azok sajátos nehézségeiről is sikerült
képet alkotni. A csoport a megszerzett tapasztalatok alapján először csoportmunkában, majd a
közvetlen környezetében is kipróbálhatta alkalmazás közben az elsajátítottakat.
Lehetőséget kínáltunk arra, hogy az esetlegesen felmerülő nehézségeket, megakadásaikat
közös átbeszélés keretében értelmezzük. A diákok elsősorban otthoni élmények kapcsán,
másodsorban a baráti kapcsolataikkal megtörtént események bemutatásával, egy-egy
helyzetének ismertetésével, elemzésével aktívan vettek részt e feladatokban is. A témák
alapján úgy tűnik, a családi kapcsolatokban nehézkesebben, ugyanakkor a közösség révén a
baráti kapcsolatokban könnyebben oldották meg az előforduló problémákat.
Összességében elmondható, hogy a tréningre fordítható idő új alternatívák felvillantására, az
ismeretek átbeszélésre elegendő volt, ugyanakkor a részletes gyakorlás már a diákok egyéni
feladata lesz a továbbiakban.
Résztvevők száma: 8-15 fő között változott.
Sportdélután – sporttal a drog ellen

A pályázati program zárásaként sportdélutánt rendeztünk, ahol játékos feladatokban
mérhették össze tudásukat a csapatok. A feladatokat Tóth-Pap Tamás testnevelő tanár állította
össze, és vezette le. A résztvevők mindegyike könyvjutalomba részesült, a helyezésüknek
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megfelelő értékben. Ez a találkozó egyben a pályázati program zárását is jelentette, és
visszajelzéseket kértünk a programról, és a további folytatásról.
Résztvevők: 15 fő
Monitoring
Elégedettségi kérdőív feldolgozása - Kortárssegítő pályázat 2009. szeptember-2010.
március (Készítette: Erdélyiné Barakony Ilona)
A kérdőív első részében három kérdésre 1-től 5-ig terjedő skálán lehetett válaszolni. 15 fő
töltötte ki a kérdőíveket.
A kérdések a következők voltak.
1. Mennyire tartod aktuálisnak a pályázat témáját (drog-prevenció)?
A válaszok megoszlását az alábbi grafikonok szemléltetik.

Mennyire tartod aktuálisnak a pályázat témáját (drogprevenció)?

4-es válasz
40%
5-ös válasz
60%

4-es válasz

5-ös válasz

A válaszok megoszlásából kiderül, hogy a diákok fontosnak és időszerűnek tartják a témát. A
válaszolók a két felső kategóriára adták voksukat. Az 1-3-ig terjedő pontszámot senki sem
jelölte meg.
2. Milyen mértékben vagy elégedett a pályázat szervezésével (helyszín, ellátás, körülmények)?
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Milyen mértékben vagy elégedett a pályázat szervezésével
(helyszín, ellátás, körülmények)?

5-ös válasz
86%

4-es válasz
7%

3-as válasz

3-as válasz
7%

4-es válasz

5-ös válasz

A válaszadók 86%-a teljes mértékben elégedett volt mind a helyszínnel, ellátással és a
körülményekkel. A 4-es választ 7 % választotta, amely még mindig a nagyon jó színvonalat
jelenti. Egyetlen válaszoló adott 3-ast, amely még mindig a közepes kategóriát jelenti.
3. Milyen mértékben kaptál segítséget életvezetésedhez?
Milyen mértékben kaptál segítséget életvezetésedhez?

4-es válasz
47%
5-ös válasz
53%

4-es válasz

5-ös válasz

A válaszok megnyugtatóak. A résztvevők mindegyike kapott valamilyen, nem is kevés,
segítséget a további életviteléhez.
A kérdések másik csoportja választásos, vagy szöveges kérdéseket tartalmazott.
1. Melyik előadás nyerte el leginkább a tetszésedet?
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100%
90%
80%
70%

Kékedi tréning

60%

Agressziókezelés

50%

Gyógyult drogosok

40%

Mindegyik

30%
20%
10%
0%

Melyik előadás nyerte el
leginkább a tetszésedet?

Azok a programok lettel a „nyerők”, amelyek közvetlen beszélgetés formájában történtek.
Személyes kontaktus alakult ki az „előadó” és a hallgatóság között. A gyerekek vágynak a
beszélgetésre, arra, hogy meghallgassák őket, elmondhassák véleményüket, gondolataikat. A
bevezető kékedi tréningen csak korlátozott létszám vehetett részt, ezért erről nem mindenki
tudott véleményt nyilvánítani.
2. Milyen témában hallanál előadást a jövőben?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Nincs javaslat
Drogokról

Milyen témában hallanál előadást
a jövőben?

A válaszolók kis hányada a drogokról szeretne még megtudni dolgokat. Talán, mert olyan
misztikusnak tűnik számukra, olyan távolinak tűnő. A válaszolók többségének nincs javaslata.
Ebből, talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a
pályázat mind tartalmában, mind a foglalkozások változatosságában színvonalas, sokrétű volt.
3. Milyen változtatást tartanál fontosnak egy későbbi pályázat beadásánál?
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Nincs javaslat
Több játék

Milyen változtatást tartanál
fontosnak egy későbbi pályázat
beadásánál?

Elsősorban több játékot szeretnének!
4. Egyéb észrevétel, javaslat.
Nem érkezett válasz.
5. A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő– és Gyermekjóléti Szolgálat
drog-prevenciós tevékenysége
Folyamatosan működő szolgáltatásaik:
Ifjúsági információs pont
A szolgáltatások mindenki számára, mindennemű megkülönböztetés nélkül elérhetőek.
Mindezek figyelembevételével az ifjúsági információs pont elsődleges célcsoportja a 14-29
éves korosztály.
Az ifjúsági információs pont elsődleges feladata, hogy információs szolgáltatást
működtessen a fiatalok várható problémáinak megelőzése, csökkentése érdekében valamint az
információs szükségleteik kielégítése céljából.
Szolgáltatásait a fiatalok kéréseinek, szükségleteinek megfelelő tartalommal nyújtja ügyfelei
számára (diákmunka regisztrációt és ingyenes internetezési lehetőséget is nyújtanak.)
A szolgáltatás kiterjed a drogprevenciós szóróanyagok, valamint olyan információk
(telefonszám, elérhetőségek) közvetítésére, mely segítséget nyújt az esetleges droggal
kapcsolatos ismeretek elmélyítésére.
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Egyéni esetkezelés
Amennyiben droggal kapcsolatos érintettség áll fenn, abban az esetben pszichológus
segítségével az eset súlyától függően terápiás segítséget biztosítanak ügyfeleik részére,
valamint továbbküldési lehetőséget biztosít a szolgálat más szolgáltatások (pszichiátriai
vizsgálat, drogambulancia) irányába.
Pszichológiai tanácsadás
Időpontja: páratlan héten, csütörtökön 13-16-ig
páros héten, csütörtökön 11-16-ig
Jogi tanácsadás
Időpontja: páratlan héten, szerdán 15-17 óráig
Az intézmény jogi tanácsadást kéthetente biztosít, melynek igénybevétele térítésmentes.
A szolgáltatást az év folyamán eddig 84 fő vette igénybe.
Gyermek-ifjúságvédelmi és drogprevenció
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelőés Jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető
okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő
felismerését.
Ennek keretében a jelzőrendszer figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek
-

életkörülményeit és szociális helyzetét,

-

a gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét,

-

gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, programjaiban való részvétel
A Gyermekjóléti Szolgálat tagja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak így rendszeresen részt
vesz tanácskozásain és rendezvényein, valamint azokban az operációs programokba,
amelyeket a KEF keretein belül, illetve a szolgálat önállóan szervez. Segítik a kortárssegítők
munkáját.
2010. április 23-24.-én a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat két családgondozója az
orosházi

KEF

meghívására

tapasztalatcsere

látogatáson

vett

részt

Orosházán

és

Nagyszénáson, melynek keretében meglátogatták a Békés Megyei Körös Menti Szociális
Centrum Rehabilitációs Otthonát Nagyszénáson, mely drog-, alkohol-és játékfüggők számára
nyújt terápiás szolgáltatást, valamint családterápiás előadáson és tréningen vettek részt.
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2010 májusában közreműködtek a KAB-KEF-10-KCS pályázat megírásában.
Együttműködés a Miskolci Drogambulancia Alapítvánnyal
2009 októberében kötött együttműködési megállapodást a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató
Központ

Családsegítő

és

Gyermekjóléti

Szolgálata

a

Miskolci

Drogambulancia

Alapítvánnyal, mely révén még hatékonyabb szakmaközi együttműködés valósul meg.
Ifjúsági Járőrszolgálat-utcai szociális munka
A fiatalok iskolakerülésének megelőzésére, valamint a hévégi szórakozási szokásaik
figyelemmel kísérése céljából 2010 januárjában kötött együttműködési megállapodást a
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Városi
Rendőrkapitánysággal. Ennek keretében közös ifjúsági járőrszolgálat került megszervezésre,
ahol az ifjúságvédelemmel is foglalkozó nyomozók és családgondozók közösen próbálnak
megoldást találni a fiatalkorúakat érintő problémák – alkohol- és drogfogyasztás,
bűncselekmény, szabálysértés elkövetése - kezelésére. A rendőrség és a szolgálat nagyfokú
leterheltsége miatt az első félévben egy járőrszolgálat megvalósítására 2010. 06. 04.-én került
sor, a második félévben pedig két alkalommal szeptember 11.-én, valamint október 29.-én
végeztek utcai szociális munkát. Terveik között szerepel, hogy az ifjúsági járőrszolgálatot
kiterjeszteni délelőtti alkalmakra is annak érdekében, hogy még inkább megelőzzék az
igazolatlan és indokolatlan iskolai hiányzásokat, valamint a városban tapasztalható kiskorú,
tanköteles korú gyermekek csavargását, kukázását.
Az intézmény folyamatosan biztosít kliensköre számára értékközvetítő, reszocializáló,
támogató csoporttevékenységet, mely egyúttal lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos
eltöltésére, illetve ennek elsajátítására.
Csoportos szociális munka:
1. „Mocorgó” Baba-Mama Klub
A „Baba-Mama” Klub szervezését, vezetését a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának 1-1 fő szociálpedagógus végzettségű
családgondozója látja el. A foglalkozásokra minden páratlan héten, szerdán délután 16 órától
18 óráig került sor, a „Napsugár” Bölcsőde 6. számú pavilonjában.
2010 évben 13 foglalkozás volt megtartva 280 fő részvételével.
A kézműves foglalkozások mellett könyvbörze, mondókázás, éneklés, valamint meghívott
előadók színesítették a programokat. Pszichológus, bölcsődevezető, orvos, homeopata,
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bébiételt forgalmazó cég tanácsadója, illetve angol nyelvoktató tartott ismertetőt a résztvevő
klubtagok számára.
A Baba-Mama klub tagjainak összetétele folyamatosan változik, emiatt nyitott csoport, így
állandóan érkeznek új érdeklődők, akik aktívan bekapcsolódnak a közös munkába.
2. Szociális készségfejlesztő tréning
2009 évben kötött együttműködési megállapodást a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 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.
Időpont: A programsorozat 2010. február. 18.-tól - 2010. március 18-ig, valamint 2010.
október 14-től november 18-ig hetente, 14 órától – 16 óráig került megvalósításra.
A csoport összetétele vegyes, zárt csoport volt. Az első tréningen 12, a másodikon 10 fő vett
részt, ebből összesen 5 fő volt a Gyermekjóléti Szolgálat kliense is.
A tréning sikeres volt – a különböző élethelyzetű fiatalok működőképes, csoportbizalmon
alapuló közösséget alkottak.

3. „Humani-Társ” kamaszcsoport
Az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium és a Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata között - a fiatalok
magatartási, kapcsolati zavarának, az iskolai erőszak hatékony megelőzéséhez, - közös
program, illetve szakmai együttműködés valósult meg a „Humani-Társ” kamaszcsoport
beindítása révén.
Helye: A csoportfoglalkozás az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola Kollégium
épületében kapott helyet, a szervezést, felhívást a két intézmény közösen, a lebonyolítást a
gyermekjóléti szolgálat két családgondozója valósította meg.
Időpontja: 2010. április 13-tól - június 8-ig,
Célcsoport: a középiskola diákjai
A tréning célja a tanulók személyiségének, kommunikációs és konfliktuskezelői
készségeinek fejlesztése volt.
A csoportprogram, tematika kidolgozásánál fontos szempont volt a prevenció, az önismeret
erősítése, a közösségépítés.
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A tréning zárt csoportként működött, a résztvevők száma ennek megfelelően átlagosan 10 fő
volt. A fiatalok hamar elsajátították a csoportszabályokat, aktívan részt vettek a
gyakorlatokban, szituációs játékokban.
A tanulók pozitív visszajelzései, alapján a tréning sikeres volt, így igény fogalmazódott meg
arra, hogy a 2010/2011-es tanévben ismét beindítsuk a „Humani-Társ” csoportfoglalkozást.
Szabadidős programok:
Városi Egészségnap – „Családi Nap”
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2010ben is megrendezte a hagyományos „Családi Nap” elnevezésű városi szintű programját a
Városi Egészségnap keretén belül 2010. június 05-én.
Játszóházi kézműves foglalkozások, tea-kóstoló, Etka jóga, arcfestés non-stop lehetőség várta
a résztvevőket. A meglévő hagyományokhoz híven a rendezvény sikeresnek bizonyult és
elérte célját.

A „Hétszínvirág” nyári napközi
2010. június 21.-tól - 2010. július 02.-ig került megvalósításra a Tiszaszederkényi Idősek
Klubjában,

valamint

a

Derkovits

Gyula

Művelődési

Központ

tiszaszederkényi

színháztermében
A napközin átlagosan 20 fő, 8-14 éves korú hátrányos helyzetű, nyári szociális
gyermekétkeztetésben részesülő gyerek vett részt, akik a vakáció jelentős részét, szervezett
programok nélkül töltötték volna el
Az egész napos napközi cél- és feladatrendszerét elérte, elsősorban élmény, ismeretszerzés,
szabadidős tevékenységek megszervezése, irányítása és az egészséges életmód gyakoroltatása
révén valósította meg.
A napközi hosszú távú célja volt még: az egészséges és kulturált életmódra nevelés, a
személyes kompetencia és motívumok, képességek fejlesztése, a gyerekek szociális
készségeinek, képességének, viselkedésének, magatartásának formálása, a konfliktusmentes
társadalmi beilleszkedés érdekében.
A napközi kéthetes tematikája a szolgálat családgondozói által készített programterv alapján
került meghatározásra, az alábbi módszerek és alapelvek alkalmazásával: dramatizálás,
színjátszás, táncház, zenei, művészeti jellegű tevékenységek; mesterségek megismerése
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(szakemberek, mesterek meghívásával agyagozás, kosárfonás, fotózás, nyártündér készítés
kézműves foglalkozás, vetélkedők). A szolgálat pszichológusának vezetésével, kollázsmontázskészítéssel fejlesztettük a gyermekek önismeretét, személyiségét. A gyerekek sport,
rajz és egyéb versenyeken is összemérhették tudásukat, ügyességüket.
Így játékon, zenén, táncon, a természet megismerésén, kézműves foglalkozásokon keresztül,
vendégekkel (kézművesekkel, szakemberekkel, művészekkel) való találkozásokkal színesítve
bonyolódott le a 2 hét programja.

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 tájékoztatójában részletezi a
Tiszaújváros és térségére jellemző helyzetet, amelyből idézünk:
„Tiszaújvárost és térségét közvetlenül az alábbi tevékenységeink érintik:
1. Drogbetegek ambuláns ellátása
2. Elterelő kezelés
3. Ártalomcsökkentő program
Drogbetegek ambuláns ellátása:
A drogambulancia klienseinek száma 2010. november 30-ig 2736 fő
Tiszaújváros és környékéről a kliensek száma összesen: 175 fő
Nemek szerinti megoszlás: 159 fő ffi
16 fő nő
Életkor szerinti megoszlásuk: 18-24 év között: 109 fő
25-29 év között: 47 fő
30-34 év: között: 18 fő
35 év felett:

1 fő

Elsődlegesen használt szerek: marihuána, extasy, speed. Marihuána használó 85 %, 15 %
extasy, speed fogyasztó. A speed használók körében adataink alapján 38 % a tűhasználó.
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A kezelést igénybevevők 12 %-a kérte saját elhatározásból a segítséget, 88 %-uk hatósági ügy
kapcsán kereste fel az ambulanciát.
Új jelentkezők száma Tiszaújváros és környékéről 2010. január 01 - november 30-ig 27
fő volt.
Jelenleg Tiszaújváros és környékéről 22 fő aktív kezeltünk van, valamennyi férfi.
Közülük 18-24 év közötti 20 fő, 25-29 év közötti 2 fő.
Szerhasználat szerinti megoszlás:
Marihuána

20 fő,

Speed

2 fő

Mindannyian hatósági eljárás kapcsán keresték fel a drogambulanciát.
Az aktív kliensek közül 10 fő vesz részt megelőző-felvilágosító szolgáltatáson, tehát ők
kipróbálók, vagy alkalmi használók, 12 fő kábítószer-használatot kezelő kezelésben részesül,
vagyis rendszeres szerfogyasztók.

Alapítványunk a drogbeteg ellátás mellett számos egyéb szolgáltatást is biztosít:
Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása, Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása,
prevenciós, reszocializációs tevékenység.
Mobil Alacsonyküszöbű szolgáltatásunk egyik helyszíne Tiszaújváros, melynek keretében
tanácsadást, felvilágosítást, addiktológiai konzultációt biztosítunk a segítségért hozzánk
fordulók részére. A szolgáltatást jelenleg 8 fő veszi igénybe Tiszaújvárosban.
Tiszújvárosban folyó drogprevenciós tevékenység kapcsán évek óta rendszeres kapcsolatot
tartunk a tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal (KEF)”.
2. A tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet tevékenysége a gyógyítás – rehabilitáció terén:
2010. évben megnőtt a drog miatt szakrendelésre kerülők száma.
- három esetben azoknak intézetbe szállítása következett be
- négy esetben tovább lett irányítva a drogambulanciára
- kilenc esetben a szakrendelésen ambuláns kezelést kapott a kapcsolódó egyéb pszichés
problémák miatt, ill. nem fogadták el a tovább küldést.
Integrált ellátás szükséges a megelőzéshez, a kezeléshez és a rehabilitációhoz. Azonban ehhez
városunkban, és megyei szinten is hiányos a szakember ellátottság.
A Városi Rendelőintézetben a pszichiátria ellátás keretében látják el az alkoholbeteget,
játékszenvedélyes betegek is megjelennek és a drogos problémákat irányítják a megfelelő
helyre. Nagyon jó kapcsolat alakult ki a nyíregyházi kórházzal és a nagykállói kórházzal.
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IV. Kínálatcsökkentés
Cél: Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét
Dr. Kalapos István r. alezredes kapitányságvezető nyújtott tájékoztatást a tiszaújvárosi
droghelyzetről, amelyből idézünk:
„I./ Kábítószer bűnözés helyzete a kapitányság illetékességi területén:
2010 évben 11 ügyben indult eljárás kábítószerrel visszaélés elkövetése miatt, mely ügyek
közül 3 ügyben még jelenleg is folyamatban van a nyomozás.
Az ügyek jelenlegi állása szerint 24 olyan bűncselekmény gyanúja került megállapításra, mely
kábítószer jogellenes megszerzésével valósult meg és 8 olyan bűncselekmény, mely a
kábítószer értékesítésével függött össze. Ezen számadatok az eljárások jogerős befejezése
után várhatóan még módosulnak (emelkednek).

Az ez évi statisztikai adatokat összehasonlítva 2009. teljes évi adataival csökkenés
tapasztalható, hiszen 2009-ben 14 ügyben 31 megszerzéssel, 6 terjesztéssel megvalósított
bűncselekmény történt. A statisztikai adatokban látható csökkenés a fogyasztás területén
tapasztalható, viszont 2-vel emelkedett a terjesztéssel elkövetett bűncselekmények szám.
Mint az a korábbi években is tapasztaltuk, az ilyen eljárások, csaknem 100%-ban rendőri
kezdeményezésre indulnak, elvétve fordul elő olyan eset, hogy a hozzátartozók fordulnak
segítségért a rendőrséghez.
A 2010-es évben kapitányságunk személyi állományában jelentős változás nem történt az
előző évhez képest, a fiatal állomány ellenére sikerült több ügyet felderíteni.
II./ Az elkövetők jellemzői:
A tavalyi évben már említett visszaesők száma az idén is emelkedett, azaz 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, sőt már nem csak
fogyasztották, hanem terjesztették is a drogokat.
Szinte mindén éven előfordul, hogy egy gyanúsított rövid időn belül többször kerül
gyanúsítottként kihallgatásra visszaélés kábítószerrel bűncselekménye miatt.
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Konkrét számadatok 2010 évben az összes elkövetőkről: 23 fő
- 21 fő tiszaújvárosi ebből 6 fő visszaeső, ezen elkövetők közül fogyasztó és terjesztői
magatartást is elkövetek.
- 1 fő budapesti lakos, akit Mezőcsáton sikerült realizálni egy nagyobb kender ültetvénnyel,
az elkövető jelenleg is előzetes letartóztatásban van.
- 1 fő debreceni lakos
III./ 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,
ecstasy és a speed, valamint a tiltó listán még nem szereplő „Herbár” „Gina, Mefedron” néven
ismert anyag a fogyasztók körében első helyen áll.
IV./ A rendőrkapitányság drog prevenciós tevékenysége:
Dada, osztályfőnöki órákat 2010 évben 9 esetben tartottunk. Ezen kívül a tiszaújvárosi
általános iskolák nyolcadik osztályos tanulóinak, valamint a középiskolák 10-11. osztályaiban
bűnmegelőzési előadások megtartására került sor 35 alkalommal, melynek során a drogprevencióról is szó eset.
2009 évtől a Mezőcsáti Gimnáziumban is megkezdtük az osztályfőnöki órák megtartását 3
osztály részére.
2010 évben több alkalommal hétvégi időben a fiatalok által leginkább látogatott szórakozó
helyeken a Humánszolgáltató munkatársainak bevonásával ellenőrzéseket végeztünk, ezt a
gyakorlatot a következő években is folytatni szeretnék.
A megelőzést leghatékonyabban úgy lehetne elérni, ha a csellengő fiataloknak hétvégi
elfoglaltságot biztosítanánk.
Mint korábban is leírtuk javasoljuk a miskolci példa alapján a tiszaújvárosi fiatalok részére
hasznos hétvégi (esti, éjszakai) programok megszervezését kezdeményezni.”

Javaslatok a KEF 2011. évi tevékenységére, és az ezzel összefüggő
elvárásokra
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Továbbra is a helyi drogstratégia alapján kell folytatnunk a tevékenységünket, az elvárásokat
ehhez kell igazítanunk, minden területre egyaránt hangsúlyt helyezve.
•

A tiszaújvárosi KEF drogstratégiájának kidolgozása a Nemzeti Drogstratégiának
megfelelően, és elfogadtatása a helyi önkormányzat által

•

Legfontosabb feladat továbbra is a droggal összefüggő preventív, felvilágosító
tevékenység és az ezzel kapcsolatos információ elérhetőségének biztosítása

•

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
•

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,
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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, 2010. december 22.

Bozsikné Víg Marianna
KEF tanácsadó

