1. melléklet
Beszámoló a tiszaújvárosi KEF 2013. évi tevékenységéről, és javaslat a 2014. évi elvárásokra és
irányelvekre
A 2001-ben alakult Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a korábban kidolgozott, aktualizált drogstratégiája alapján
végzi tevékenységét. 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 2013-ban a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól 495 E Ft
támogatásban részesült.
A pályázati projekt keretében a Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelzőrendszer előző évi
munkájáról szóló beszámolóhoz kötődően Tiszaújváros Város Önkormányzata, a KEF, valamint a
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ együttműködve térségi konferenciát szervezett a gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberek számára. A programra nemcsak a helyi, hanem a környező
települések szakemberei is meghívást kaptak. A témában jártas helyi szakemberek mellett a meghívott előadók
között szerepelt több országos hírű szakértő is. A konferencia kapcsán lehetőség nyílt a napi gyakorlatba
beépíthető szakmai ismeretek bővítésére, aktuális szakmai kérdésekben az egymással, valamint elismert
szakemberekkel való konzultációra.
A Tiszaújvárosi KEF a pályázati forrásból maga is szervezett konferenciát, amelyre az elmúlt évek során
tapasztalatcsere látogatások alkalmával meglátogatott Fórumokat hívta meg. A pályázati forrásból
megvalósított programon kerekasztal beszélgetésre, szakmai konzultációra és közös tréningre került sor.
A KEF - a 2013. évre megfogalmazott irányelvek alapján - kiemelt jelentőséget tulajdonítva a drogprevenciós
és felvilágosító tevékenységével kapcsolatos információk széleskörű közvetítésének a szakemberek, a fiatalok
és a családok felé, egy munkáját bemutató kisfilm készítését is megvalósította a Tisza Média Kft. szakemberei
által. Az öt perces kisfilm célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a kábítószer problémára, illetve a KEF
tevékenységére, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a Fórum betöltse funkcióját.

A 2013-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
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1.1 Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet beszámolója:
A droghasználók kezelése akkor hatékony, ha a terápialánc minden eleme elérhető számukra.
Ennek a feltételei hiányosak. Remélhetőleg a most érvénybe lépő stratégia segít majd az egészségügyben a
problémák megoldásában.
A 80/2013.(X.16.) OGY határozat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 hatályba lépett.
A 2. c pontja szerint az első két évre (2013-2015) vonatkozó szakpolitikai programot a feladatok és a felelősök
meghatározásával a Nemzeti Drogellenes Stratégia elfogadását követő három hónapon belül dolgozzák ki.
A stratégiában megfogalmazottak alapján:
" A szakterületen romlott a szakember-ellátottság. Jellemző, hogy a pszichiáter, illetve az addiktológus
szakorvosok több kezelőhelyet is felügyelnek, elegendő pszichológus sincs az ellátásban.
A gyógyító munkában fontos szerepet betöltő, elsődlegesen nem egészségügyi végzettségű személyzet
javadalmazása megoldatlan.
A pályázati rendszer esetlegessége kedvezőtlenül befolyásolhatja a hosszú távú tervezést és megvalósítást.
Az egészségügy területén a gondozói finanszírozást érintő kedvezőtlen változások ellensúlyozása érdekében a
finanszírozás rendszerszintű módosítására, illetve a teljesítményalapú finanszírozás finom hangolására került
sor".
Addig is, amíg az új Drogstratégia tükrében konkrétan nincs meghatározva a feladat, a felelős, és a
hozzárendelt finanszírozás, a szokott rend szerint végzik a munkájukat a rendelőkben. Az egészségügyi
dolgozók hozzáállása, tevékenysége és a különféle intézmények együttműködése ezen téren megfelelő.
Rendelőnkben nincs addiktológiai óraszám, feltételei is hiányoznak. A drogbetegek ellátása a területileg
illetékes Drogambulancián történik. Azonban a hozzájuk forduló személyek számára szükséges információt,
kezelést megadták, a megfelelő ellátási szintre való továbbítás megtörtént, mind a drogokkal, mind az
alkohollal kapcsolatban.
Az előző évekhez hasonlóan 2013. évben is, a hozzátartozóknak információs anyagot adtak, tájékoztatták a
lehetőségekről őket. A váróban gyakran helyeznek ki szóróanyagot (várakozás közben szívesen veszik azt
kézbe, és el is olvassák). Gyakori a telefonon történő megkeresés, érdeklődés.
2013. évben direkt drogfogyasztás miatt nem jelentkezett páciens, azonban "mellékleletként" kiderült, hogy a
háttérben volt drog, melyet csak az elmúlt hetekre, évekre ismertek el. Azonnali intézetbe szállításra nem
került sor.
3 esetben volt szükség a drogambulanciára történő továbbküldésre.
Telefonos érdeklődéskor is többnyire a drogambulancia igénybevételére hívták fel a figyelmet.
A városon kívüli intézményekkel a kapcsolat szintén megfelelő, a nem területileg illetékes páciens előzetes
egyeztetés után bekerül a számára leginkább megfelelő helyre.
Az egyházak szerepe nő a stratégia szerint, ezért a KEF feladata lesz a kapcsolat felvétele és a szorosabb
együttműködés megvalósítása.
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Megvalósulni látszik az ország egyetlen gyermek-ifjúsági drog rehabilitációs centruma 8 ággyal Szatymazon.
Az idei évben megtörtént az alapkőletétel.
Bízunk abban, hogy a fiatalkorúak ellátásában minőségi javulást fog hozni a működésük.
A kitűzött célok minél hatékonyabb megvalósítására az intézmények és szakemberek közötti együttműködés
megfelelő.
A pszichiátriai rendelés munkáját egy teljes állású felnőtt klinikai szakpszichológus, és egy félállású klinikai
gyermek szakpszichológus is segíti.

II. Keresletcsökkentés, prevenció
Cél: Az érintett populáció egészségfejlesztése, ezen belül a testi-, lelki-, szociális jólét elősegítése
1. Köznevelési intézmények:
1.1. A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola drog-prevenciós tevékenysége:
Rendszeresen részt vesznek a KEF által szervezett programokon.
Az intézményben „A NEMZETI STRATÉGIA A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSÁRA” c.
dokumentum céljai szerint a megelőzést és a közösségi együttműködést helyezték a középpontba.
Programjaik az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott egészségfejlesztési, egészségnevelési
feladatok alapján meghatározott iskolai „Drogstratégiára” épültek a mindenkori környezeti hatások figyelembe
vételével. Legfontosabb feladatuk a prevenció, mely tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben is
megjelent.
Tanórákon konkrét ismereteket szereztek a tanulók a drogok egészségpusztító hatásáról, a jártasságok és
készségek fejlesztésével lehetőséget adtak a tanulóknak az egészséges, drogmentes élet megteremtésére. A
negatív környezeti hatások ellensúlyozása mellett a segítségnyújtás szándékának kialakítására, a segítség
elfogadására tanították diákjaikat.
Fontosnak tartották, hogy tanulóikat megtanítsák a média és az internet okos, szelektív használatára.
A 2013-as évben az osztályfőnöki órák, a 6. évfolyamon az egészségtan órák és valamennyi tantárgy
tanmenetébe, valamint a napközis foglalkozási tervekbe is beépítették az egészségnevelési feladatokat.
Pedagógusaik az egészséges, drogmentes élet megteremtését preferálják. Tanulóik túlnyomó többsége ahhoz a
körhöz tartozik, ahol még nincsenek kábítószer használók, így iskolai munkájukban az elsődleges prevencióra
helyezik a hangsúlyt. Az érintettség az alkalmi dohányzás és alkoholfogyasztás területén jelentkezik. Ilyen
esetben a szülők bevonásával keresik a megoldást, változó sikerrel.
A szabadidő hasznos eltöltésére számos lehetőséget kínálnak tanulóiknak, és együttműködnek a szülőkkel a
negatív hatások ellensúlyozására.
Szakkörök,

sportfoglalkozások,

kirándulások,

versenyek,

vetélkedők,

jeles

napok,

egészségnapok,

színházlátogatások szervezésével a szabadidős programokra sokszínű kínálatot ad az iskola. A szülőket
folyamatosan tájékoztatják azokról a programokról is, ahol gyermekeikkel közösen tölthetik a szabadidejüket
(egészségnevelési programok, családi túrák, kirándulások, vetélkedők).
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A 2013. évre tervezett prevenciós tevékenységhez pályázati támogatást nem tudtak szerezni. A primer
prevenció fontossága érdekében igyekeztek az iskola meglévő erőforrásait célszerűen felhasználni.
Az 5-8 évfolyamon az osztályfőnöki órákra tervezték az 5-órás interaktív drog-prevenciós órákat.
Tanulóik a munkaformákat és a foglalkozások tartalmát egyaránt pozitívan ítélték meg. Szívesen és aktívan
vettek részt a foglalkozásokon. Legkedvesebb emlékként idézték a plakátkészítést csoportmunkában, a
videofilmnézést, a spontán beszélgetéseket. Tanulságként megfogalmazták, hogy az órákon hallott témák után
könnyebb lesz nemet mondani, mert tudják, milyen következményei vannak a szereknek. Azt a gondolkodást
erősítették, hogy mindig a maguk akarata és szüleik intelme szerint, ne mások hatására cselekedjenek. A téma
érdekelte a fiatalokat, fontosnak tartották azt, hogy beszélgethessenek erről.
A szülői értekezleteken gondot fordítottak a szülők problémaérzékenyítésére, a figyelmüket felhívták a
preventív tevékenységre
Saját erőforrásaik maximális kihasználásával együttműködtek Tiszaújváros Város Önkormányzatával, a KEFfel, a Városi Rendelőintézettel, az ÁNTSZ-szel.
A Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei által vezetett „Kis-Kamasz” csoport és az „Azonosság/Másság”
osztályfőnöki órák sikeresek voltak a Széchenyi Iskolában és a Hunyadi Iskolában.
Az „Iskola rendőre” program jól illeszkedett a preventív tevékenységükbe.
A Rendőrkapitányság segítségével korábban jól működő D.A.D.A program megszűnt a Hunyadi Mátyás
Iskolában.
Részt vettek a Tesco áruházlánc által meghirdetett SULIRAJONGÓ programban, melynek fontos célja volt az
egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás szükségességének tudatosításán túl a közösségformálás az
együttműködés segítése osztályokon és iskolákon belül és kívül.
Terveik a 2014.évre
A Pedagógiai Program és a helyi tanterv feladatainak megfelelően tervezik a tanórai és a tanórán kívüli drogprevenciós programokat.
A 2014-es év az osztályfőnöki órák keretében a BECCARIA iskolai bűnmegelőzési programot újra beépítik a
tanórákba, és a Rendőrkapitányság újra indítja a D.A.D.A programot a Hunyadi Iskolában.
A szabadidő hasznos eltöltésének kedvelt alternatíváit kívánják továbbra is biztosítani tanulóik számára.
Fontosnak tartják példaképek állítását tanulóik elé, olyanok személyében, akik korábbi tanulói voltak, s az
elmúlt években szép sikert értek el tanulmányaikban, mindennapi munkájukban, a művészeti élet, a sportvilág,
a tudományos élet számtalan területén és már számos hazai és nemzetközi elismerésben is részesültek.
Folytatódik a kortárssegítők képzése. A tanév során diákjogi előadásokat szerveznek az iskolák
diákönkormányzatát segítő pedagógusok közreműködésével.
Pedagógusaik napi tevékenységük során minden lehetőséget felhasználnak arra, hogy tanulóik és a szülők
szemléletét pozitív irányba formálják.
Az iskolai dokumentumok módosításánál kiemelt figyelmet fordítanak a köznevelési törvényben
megfogalmazott drogprevenciós feladatokra, és a „Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020” dokumentumban
megfogalmazottakra
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A szülői értekezleteken gondot fordítanak a szülők figyelmének felkeltésére, a megelőzésben betöltött
feladatuk tudatosítására.
A szülők felelősségét, szerepét, tájékozottságát fokozni szükséges a megelőzésben érdekében.
Az „Iskola rendőre” program folytatását is szükségesnek tartják.
Tervezik a miskolci Drogambulancia Alapítvány buszának meghívását.
Folytatni kívánjuk a Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei által vezetett „Kis-Kamasz” csoportfoglalkozások,
és az „Azonosság/Másság” osztályfőnöki órák folytatását a Széchenyi Iskolában és a Hunyadi Iskolában.
Prevenciós munkájukban számítanak az ÁNTSZ, a Védőnői Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a
Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének segítségére is.
Hatékony együttműködésre törekszenek a fenntartó KLIK Tiszaújvárosi Tankerületével, a működtető
Tiszaújváros Önkormányzatával, továbbá a Városi Rendelőintézettel és a Tiszaújvárosi Kábítószer Egyeztető
Fórummal.
A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérik a preventív tevékenységek anyagi fedezetének
megteremtéséhez.
1.2. A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban végzett
drogprevenciós tevékenysége:
•

Az elmúlt időszakban minden alkalommal megjelentek a KEF üléseken, valamint részt vettek a
Családsegítő Központ által szervezett Gyermek- és Ifjúságvédelmi konferencián.

•

Októberben a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival koordinátori értekezleten vett részt a felelős.

•

A Debreceni Orvostanhallgatók Egyesületével felvették a kapcsolatot, és a segítségükkel prevenciós
órákat szerveztek az osztályokban. 5 orvostanhallgató összesen 23 osztálynak tartott előadást, melynek
témái a következők voltak:
- szexuális felvilágosítás,
- drog-és dohányzás elleni felvilágosítás,
- egészséges táplálkozással kapcsolatos óra,
- és tumorprevenció.
•

Első félévben a bejövő osztályokban megszervezték a „rendőrségi órákat”.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitánysággal együttműködve a BECCARIA iskolai bűnmegelőzési program
keretében az osztályfőnöki órákon a fiatalkori bűnözésről tartott előadást a helyi rendőrség egyik
munkatársa.

•

Áprilisban, a kollégiumban mentálhigiénés heteket szerveztek az iskola védőnői segítségével.

•

Dr. Pető Gabriella iskolaorvos a mentálhigiénés hetek keretében előadást tartott.

•

Megtartották az osztályfőnöki órák tanmeneteibe beépített drog-prevenciós foglalkozásokat.

•

Népszerűsítettük diákjaik körében a városunkban szervezett Családi Napot.

•

Májusban a Gyermekjóléti Szolgálat Szervezésében Szakmaközi Konferencián vettek részt.
Előadó: Juhászné Ceglédi Tünde, a Miskolci Drogambulancia addiktológiai konzultánsa volt.
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Intézményük ebben az évben is nagymértékben odafigyelt, hogy tanulóik hasznosan és tartalmasan töltsék el
szabadidejüket:
-

Sportolási lehetőségek, kirándulások, túrázási lehetőségek, - mozi, - kiállítás, - színházlátogatás.

-

Tanítási napokon délutánonként tehetséggondozás folyik.

-

Előző tanévben nagy siker volt a diákok körében a gyógyult drogos előadása, aki hétköznapi
emberként mesélte el történetét. Ebben az évben is újra ellátogatott iskolánkba, és a bejövő új
osztályoknak is megtartotta előadását.

Az osztályfőnökök és a GYIF-es, közös munkával, figyelemmel kísérik a tanulókat, ha veszélyt
észlelnek, jelzéssel élnek egymás felé. Amennyiben lehetőségünk van, közösen megoldják a problémát,
ha nem, akkor a megfelelő külső segítséget veszik igénybe. A veszélyeztetett tanulókra kiemelt
figyelmet fordítanak.
A Drogambulancia elérhetősége mindhárom épületükben jól látható helyen ki van függesztve.
Több mint 220 diák és pedagógus tekintette meg a KEF által szervezett „Zsákutca 2012” című musical
színházi előadást, mely a szenvedélybetegség témájával foglalkozott.
Terveik a 2014. évre:
-

Továbbra is javasolják drog-prevenciós előadások szervezését, a kimaradt, vagy új osztályok számára.

-

Szabadidős programok szervezése (Családi nap, vetélkedők).

-

Internetfüggőség káros hatásainak ismertetése, mivel ez folyamatos és egyre jobban terjedő probléma.

2. Szociális intézményrendszer
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő– és Gyermekjóléti Szolgálat drogprevenciós tevékenysége:
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata fontos szerepet tölt
be a településen élő gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében. A Gyermekjóléti Szolgálat egyik
feladata a mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való
hozzájutás megszervezése. Törvényben meghatározott feladata részt venni a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum munkájában.
Cél: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, vagy a már
kialakult veszélyeztetett helyzet megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek családba történő
visszahelyezésének elősegítése.
A Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai, szolgáltatásai:
- információnyújtás
- tájékoztatás, felvilágosítás
- ügyintézés segítése
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- gyermeknevelési, életvezetési, jogi, pszichológiai, mentálhigiénés, egészségügyi, örökbefogadással
kapcsolatos, deviáns karrier és szenvedélybetegség megelőzését célzó tanácsadás
- értékközvetítő, szocializáló, támogató csoportok szervezése és működtetése
- adományok gyűjtése, közvetítése
- komplex családgondozás
- non-profit, humán kezdeményezések támogatása
- a lakosságot, gyermekeket érintő szociális helyzet feltérképezése
- szabadidős programok szervezése
- veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszer működtetése
Folyamatosan működő szolgáltatások:
Egyéni esetkezelés
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyik fontos munkamódszere, melynek keretében biztosítja a
szenvedélybetegek, és kábítószer-problémával küzdők számára tanácsadás nyújtását, az eset súlyától
függően, pszichológus segítségével is. A szolgálat továbbküldési lehetőséget is biztosít más szolgáltatások
(pszichiátriai vizsgálat, drogambulancia) irányába.

Pszichológiai tanácsadás
Időpontja: hetente csütörtökön 10.00- 16.00 óráig, előzetes bejelentkezés alapján, térítésmentesen.
Jogi tanácsadás
Időpontja: páros héten, szerdán 15.00-17.00 óráig, előzetes bejelentkezés alapján, térítésmentesen.
Gyermek-ifjúságvédelmi és drogprevenció
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő- és
Jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását,
valamint a 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.
A jelző rendszer egyik fontos feladata a drog-prevenciós tevékenység ellátása is, valamint a szakemberek
hatékony együttműködésének és munkájának összehangolása a problémában érintettek segítése
érdekében.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezi és koordinálja a jelzőrendszer munkáját.
A jelzőrendszer tagjainak szakmaközi koordinátori értekezleteket, a gyermekjóléti alapellátásban lévő
gyermekek ügyében esetkonferenciákat és esetmegbeszéléseket szervez.
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Tárgyévben a gyermekvédelmi tanácskozás a KEF valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
közös szervezésével és együttműködésével valósult meg. 2013. év első felében egy alkalommal
koordinátori értekezlet keretében a Drogambulancia vezetője tartott tájékoztatót a szolgálat munkatársai,
valamint a helyi iskolák és számára az intézmény tevékenységéről, valamint a jelenleg ismert és használt
kábítószerek használatának felismeréséről, és következményeiről.
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, programjaiban való részvétel
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.
2013. évben a Gyermekjóléti Szolgálat részt vett a Tánccal a drog ellen rendezvény előkészítésében,
valamint a szolgálat csoportvezetője a rendezvényen önkéntesen tevékenykedett, szórólapok, prevenciós
anyagok terjesztésében, felvilágosító munkában.

Együttműködés a Miskolci Drogambulanciával
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának csoportvezetői
intézménylátogatáson vettek részt 2013. márciusban a Miskolci Drogambulancián, ahol személyesen
ismerték meg az intézmény tevékenységeit, a bekerülés feltételeit. Az év folyamán rendszeres
kapcsolatban állt a két szolgálat egymással, valamint a Drogambulancia vezetője két alkalommal is részt
vett a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereket, és szülőket segítő rendezvényein.
Csoportos szociális munka
Az intézmény folyamatosan biztosít kliensköre számára értékközvetítő, reszocializáló, támogató
csoporttevékenységet, mely egyúttal lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére, illetve ennek
elsajátítására.

1. „Mocorgó” Baba-Mama Klub
A „Baba-Mama” Klub szervezését, vezetését a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti
Szolgálatának 2 fő szociálpedagógus végzettségű családgondozója látja el. A foglalkozásokra minden
páros héten, szerdán délután 16 órától 18 óráig került sor, a „Napsugár” Bölcsőde 6. számú pavilonjában.
2013. évben ünnepelte a klub fennállásának 10. évfordulóját. A Baba-Mama klub nyitott csoportként
működik, tagjainak összetétele folyamatosan változik, folyamatosan érkeznek új érdeklődők, akik aktívan
bekapcsolódnak a közös munkába.
2. Szociális készségfejlesztő tréning

9
2012. 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.
A program 2013. júliusban került megvalósításra, a Gyermekjóléti Szolgálat csoport vezetőjének
közreműködésével. A csoporton 8 fő vett részt.
3. Kis - Kamaszcsoport
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egészségnevelési munkaközösségének
kezdeményezésére 2012. évben a Széchenyi és az akkori Arany János Iskola épületeiben, majd 2013.
évben a Hunyadi Iskola épületében, továbbá a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 5. osztályos
tanulói körében a Gyermekjóléti Szolgálat - magatartási, kapcsolati, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók
részére – 6 alkalmas önismereti tréninget szervezett.
A tréning célja a tanulók önismeretének, kommunikációs és konfliktuskezelői készségeinek fejlesztése.
4. Azonosság/Másság – avagy mindenki másképp egyforma- rendkívüli osztályfőnöki órák
Szintén

a

Tiszaújvárosi

Általános

Iskola

és

Alapfokú

Művészeti

Iskola

egészségnevelési

munkaközösségének kezdeményezésére a 2012/13-as tanévben a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói
a Széchenyi Iskola 3-8. osztályos évfolyamain minden osztályt érintve interaktív órát tartottak.

A

gyakorlatok célja az volt, hogy felhívja a tanulók figyelmét a másokkal kapcsolatos azonosságaikra és
különbözőségeikre, nyitottá tegye őket a többi ember iránt, tisztázza a sztereotípia, az előítélet fogalmát,
tudatosítsa a bennük élő előítéleteket, felkeltse bennük a tolerancia igényét, megalapozza a mások iránti
elfogadó attitűdöt, gyakoroltassa a szempontváltást, megalapozza, fejlessze az empátiát.
5. Mit tehetnék érted? – drogprevenciós,- és korrekciós csoportos foglalkozás szülők számára
2013 tavaszán új szolgáltatással bővítette tevékenységi körét a Gyermekjóléti Szolgálat.

Azokat a

tiszaújvárosi szülőket célozta meg a szolgálat az önsegítő csoport működtetésével, akik kamaszkorú
gyerekeket nevelnek, és tájékozódni szeretnének a drogfogyasztás megelőzéséről, valamint arról, mit tehet
a család, hogy sikerüljön elkerülni ezt a problémát. A programban részt vettek olyan szülők is, ahol már
létezik ez a probléma, és úgy érzik, nehezen birkóznak meg vele. A 6 alkalomból álló foglalkozássorozat a
gyermekjóléti szolgálat csoportvezetőjének és pszichológusának vezetésével került megrendezésre. Az
első alkalommal 11 szülő volt jelen, azonban a foglalkozások végéig 8 fő mutatott folyamatos aktivitást.
A programon egy alkalommal részt vett a Miskolci Drogambulancia vezetője is, akitől közvetlenül
kaphattak választ kérdéseikre gyermekük drogfogyasztásának felismerésével, kezelési lehetőségeivel
kapcsolatban a szülők.
6. „Miért nem bízol magadban?” – önbizalomépítő rendkívüli órák
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A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egészségnevelési munkaközösségének
felkérésére 2013. novemberben az iskolai „egészség hét” rendezvényének keretén belül a Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozói három 5. osztályos évfolyam egy-egy osztályfőnöki óráján tartottak interaktív,
játékos foglalkozást a tanulóknak a félelem, szorongás leküzdése témakörben.
Ifjúsági Járőrszolgálat
A jogszabályi változások 2013. januártól lehetővé teszik a rendőrség intézkedését a tanítási napon a
tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan
engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben. A Rendőrség megkeresésére a
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói 2013. április-május hónapban heti 1-2 alkalommal közös ifjúsági
járőrözésen vett részt, különösen a 14 éven aluli kiskorúak csellengésének megelőzését illetően, a
szolgálat segítőszándékát hangsúlyozva. A járőrözésbe két alkalommal bekapcsolódott a Tiszaújvárosi
Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola gyermek, - és ifjúságvédelmi felelőse is. A járőrözés
tapasztalatait koordinátori értekezleten beszélte meg a szolgálat és a rendőrség a helyi iskolák
képviselőivel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy Tiszaújvárosban nem jellemző a 14 éven aluli fiatalok
iskolakerülése. A járőrözések során inkább 16-18 éves korosztállyal találkoztak a szakemberek
iskolaidőben, akiknek többsége nem tiszaújvárosi lakos. Ezekben az esetekben a családgondozó írásban
értesítette a gyermek szülőjét, iskoláját, és az illetékes Gyermekjóléti Szolgálatot.
Szabadidős programok:
Városi Egészségnap – „Családi Nap”
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2013. évben is
közreműködött a „Játék és Egészség Gyermek és Családi Nap” városi szintű rendezvény szervezésében és
lebonyolításában, mely 2013. május 26-án került megrendezésre. Játszóházi kézműves foglalkozások,
egészség- TOTO, egészség puzzle és arcfestés várta a résztvevőket.
„Hétszínvirág” Nyári Napközi
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata a korábbi évekhez
hasonlóan 2013. évben is megrendezte e programját. 2013. július 29- augusztus 02. közötti időszakban a
Tiszaszederkény településrészben élő, nyári étkeztetésben részesülő, 10-14 éves korú gyermekeket a
családgondozók kézműves foglalkozásokkal, sportolási lehetőségekkel, tájház látogatással, vetélkedőkkel,
önismereti játékokkal várták, naponta 9-15 óra között. A gyermekek felügyeletét, ebédeltetését, valamint a
programokat 2 fő családgondozó és 2 fő diákmunkában résztvevő biztosította
Nyári táboroztatás
A Környezetvédő Kölykök Szabadidő Egyesület 2013. júniusban pályázatot hirdetett „7 nap/6 éjszakás
turnusban kedvezményes nyári táborozási lehetőség hátrányos helyzetű gyermekek, nagycsaládosok
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számára” címmel. A programra a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata sikeresen pályázott, így 15 fő tiszaújvárosi gyermek vehetett részt a bogácsi
táborozáson két fő családgondozó kíséretével. A pályázatban kiírt kedvezményes táborozási díjat és az
útiköltséget, továbbá két alkalommal strandbelépőt Tiszaújváros Önkormányzata átvállalta. A táborozáson
a Családsegítő Szolgálattal kapcsolatban álló családok gyermekei, és a Gyermekjóléti Szolgálat
ellátásában álló gyermekek a családgondozók javaslatai alapján vehettek részt. Jellemzően egyedülálló
szülők gyermekei, nagycsaládban élő gyermekek, továbbá rendszeres gyermekvédelmi támogatásban és
nyári étkeztetésben részesülő kiskorúakat célzott meg a szolgálat. A szülők örömmel fogadták a
felajánlást, többen elmondták, hogy gyermekük még nem volt nyaralni, és a jövőben a családnak nem is
lesz lehetősége, hogy hasonló programot biztosítson gyermeke számára. A táborozás hasznos szabadidős
alternatívákat (kirándulás, vetélkedők, strand, sportolás stb.) nyújtott a gyermekeknek.
Terveik a 2014. évre:
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 2013. őszén készített egy ingyenes drogprevenciós
kiadványt szülők számára „Érdemes beszélni róla..” címmel, mely tartalmazza az ország segítő helyeit, és
azok elérhetőségeit, így ebben fellelhető a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ drogprevenciós
tevékenysége is. A kiadvány elérhető a www.drogrolszuloknek.hu oldalon, melyről minden érintettet
tájékoztat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a kiadványban szereplő segítő
szervezetekről is információt kaphatnak a szolgálatnál.
A Gyermekjóléti Szolgálat továbbra is működteti iskolai prevenciós csoportfoglalkozásait. Cél:
folyamatos jelen lenni a helyi iskolákban prevenciós programokkal, felvilágosító tevékenységgel, a
szolgálat tevékenységének megismertetésével. A csoportfoglalkozásokat mind szélesebb körben, a város
összes iskolájára kiterjesztve szeretné a Gyermekjóléti Szolgálat a jövőben megvalósítani. Az egyes
programokon belül a KEF által rendelkezésre bocsájtott szóróanyagokat a gyermekek, és általuk a szülők
felé rendszeresen el tudják a családgondozók juttatni.
- A 2013. évben elindított drogprevenciós csoportfoglalkozás szülők számára 2014. évben is folytatódik
- A 2013 évhez hasonlóan, a jövőben is célszerű lenne a tanórán kívüli keretek között szervezett
egészség,- és közösségfejlesztési programok megrendezése (drogmentes disco, művészeti
tevékenységek, fiataloknak szóló színházi darabok, musicalek, előadások), melyre a diákok
önkéntesen mehetnének el, azért, hogy jól érezzék magukat, és egyben hasznos ismereteket is
kapnának.
- Drogprevencióval, és korrekcióval foglalkozó intézmények látogatása, tapasztalatcserék, jó
gyakorlatok megismerése a szakemberek számára.
- A szenvedélybetegséggel küzdő egyének és családok számára nagy segítség lehet egy önszerveződő
közösség. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nyitott ilyen jellegű szerveződések fogadására.
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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, amely az alábbiakat
tartalmazza:
„A Tiszaújvárost és térségét közvetlenül továbbra az alábbi tevékenységeink érintik:
1. Drogbetegek ambuláns ellátása
2. Elterelő kezelés
3. Szakmai tanácskozásokon való közreműködés
Drogbetegek ambuláns ellátása: a Tiszaújváros és térségére vonatkozó statisztikai adatait az alábbi táblázat
tartalmazza:

13
30-34 év
35 év felett
Összesen

Statisztikai kimutatás
Tiszaújváros 2013. nov. 22.
Nyilvántartott összesen: 213 fő
2006.06.10 - től megjelentek száma:
nő:
18 fő
férfi: 195 fő

Fő
171
34
3
1
4
213

Jelenleg használt szerek
Morfin
Heroin
Máktea
Kokain
Cannabis
Stimuláns
Gyógyszer (nyugtatók)
Politox.
Szerves oldószer
Hallucinogének
Egyéb : designer drog
ÖSSZESEN

Megjelenés oka:
Fiú

Lány

Megelőző - felvilágosító
Kábítószer – használatot
kezelő:

73
96

5
9

Saját elhatározásából:

26

4

Az összes kliensből jelenleg aktív: 6 fő
nő:
0 fő
férfi:
6 fő

Kor szerinti megoszlás:
18 év alatt
18-24 év
25-29 év

Fő
0
2
4

Fő
2
4
6

Jelenleg használt szerek
Morfin
Heroin
Máktea
Kokain
Cannabis
Stimuláns
Gyógyszer (nyugtatók)
Politox.
Szerves oldószer
Hallucinogének
Egyéb (pl.: játékszenv.)
ÖSSZESEN

Fő
3
134
54
21
1
213

Kor szerinti megoszlás:
18 év alatt
18-24 év
25-29 év
30-34 év
35 év felett
Összesen

0
0
6

Megjelenés oka:
Fiú

Lány

Megelőző - felvilágosító
Kábítószer – használatot
kezelő:

3
2

-

Saját elhatározásából:

1

-
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Szükséges kiemelni, hogy az utóbbi évben a klasszikus kábítószerek fogyasztása országosan is és
megyénkben is csökkent.
Nagymértékben csökkent a drogambulanciát felkereső kliensek száma, megyei és tiszaújvárosi
vonatkozásban is, ami szintén a designer drogok terjedésének lehet a következménye. A designer
drogok, míg a korábbi években többnyire másodlagos drogként jelentek meg, jelenleg már elsődleges
szerként van jelen a fiatalok életében

Tiszaújvárosban folyó drogprevenciós tevékenység kapcsán évek óta rendszeres kapcsolatot tartanak a
tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) tagjaival, szükség esetén szakmai segítséget
nyújtanak, meghívásukra előadásokkal, prezentációkkal járulunk hozzá a KEF rendezvényeinek
hatékonyságához. 2013. május hónapban Szakmaközi konferencián tartottak előadást szakemberek
részére, valamint részt vettek a családsegítő szolgáltat által működtetett hozzátartozói csoport
foglalkozásán.”

IV. Kínálatcsökkentés
Cél: Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét
Dr. Kalapos István r. alezredes kapitányságvezető nyújtott tájékoztatást a tiszaújvárosi
droghelyzetről, amelyből idézünk:
„Kábítószer-bűnözés helyzete a kapitányság illetékességi területén:
2013. évben, 23 ügyben indult eljárás visszaélés kábítószerrel és az új pszichoaktív anyaggal
bűncselekménye miatt, mely ügyek közül 6 ügyben még jelenleg is folyamatban van az eljárás, 5
ügyben szakértői véleményre várunk, egy ügyben feljelentés kiegészítés keretében vizsgáljuk, hogy
egyáltalán történt- e bűncselekmény.
A 23 ügy közül 7 ügyben váddal fejeztük be a nyomozást 4 ügy az új pszichoaktív anyaggal
visszaélés, 3 ügyben pedig visszaélés kábítószerrel bűncselekménye miatt. 5 ügyben a szakértői
vélemény megérkezését követően a nyomozás megszüntetésére került sor, mivel nem igazolódott be a
bűncselekmény gyanúja, és 5 feljelentés elutasítására került sor a cselekmény nem bűncselekmény
miatt.

Az ez évi statisztikai adatokat összehasonlítva 2012. teljes évi adataival csökkenés tapasztalható,
hiszen 2012-ben, 27 ügyben rendeltünk el nyomozást. A statisztikai adatokban látható csökkenése
mind a fogyasztás, mind a terjesztés területén tapasztalható, mely annak tudható be, hogy az új
pszichoaktív anyag fogyasztóit a törvény nem rendeli büntetni csak az átadót.
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A visszaélés kábítószerrel, illetve új pszichoaktív anyaggal való kereskedés miatt elrendelt eljárások mint azt a korábbi években is tapasztaltuk nagyrészt rendőri kezdeményezésre indulnak, illetve már
többször előfordult névtelen bejelentés, itt meg kell jegyeznem nem mindig igazolódott be a
bűncselekmény.
Az elkövetők jellemzői:
Az elkövetőkre jellemző, hogy a pszichoaktív anyag bevezetésével megnövekedett az olyan
fogyasztók száma, akik korábban nem kerültek a rendőrség látókörébe. Ennek oka, hogy ezen anyagot
fogyasztókat a törvény nem rendeli büntetni, csak az értékesítőjét.
Azonban továbbra is előfordul, hogy egy személy rövid időn belül többször kerül gyanúsítottként
kihallgatásra visszaélés kábítószerrel bűncselekménye miatt.
Konkrét számadatok 2013 évben az elkövetőkről:
Összes elkövető száma: 10 fő
- 1 fő tiszaújvárosi,
- 9 fő a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén lakik,
A bűncselekmények során megszerzett - terjesztett kábítószerek jellemzői:
A fogyasztás nem köthető egy helyhez, mivel a tapasztalat alapján bárhol előfordulhat:
szórakozóhelyen, lakáson, parkban, diszkóban.

Tiszaújvárosra jellemző, hogy még mindig

„slágerdrog” a marihuána, valamint az új pszichoaktív anyagok (a Kristály, „Herbár” „Potpuri” néven
ismert anyagok a fogyasztók körében az első helyen állnak).
A rendőrkapitányság drog-prevenciós tevékenysége:
2013-2014 tanévben kábítószer-bűnözéssel kapcsolatos előadás megtartására osztályfőnöki órák
keretében, Tiszaújváros középiskoláiban 3 alkalommal, összesen 80 fő részvételével került sor. A
tiszaújvárosi általános iskoláiban megkötésre került ez évben a 2013 -2014 tanévre a DADA oktatás, 5
osztály részvételével.
A vidéki általános iskolák egyre többet igénylik a bűnmegelőzési előadások megtartását, így például
Kesznyéten, Köröm, Hejőbába. Mezőcsáton, mint a középiskolában mind pedig az általános iskolában
megkötésre került a DADA oktatás, 2013-2014 tanévben 236 fő részére került és kerül megtartásra.
Fő célkitűzésünk között szerepel a kábítószer és pszichoaktív anyag kínálat csökkentése. Ennek
érdekében az évben megkezdett szórakozó helyek hétvégi ellenőrzését a jövőben is folytatni fogjuk.”
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Javaslatok a KEF 2014. évi tevékenységére, és az ezzel összefüggő elvárásokra
•

Kiemelt jelentőségű az elfogadott Nemzeti Drogstartégiában foglaltaknak megfelelően a helyi
drogstratégia aktualizálása, valamint adekvát cselekvési terv megalkotása.

•

Legfontosabb feladat továbbra is a droggal összefüggő preventív, felvilágosító tevékenység és
az ezzel kapcsolatos információ elérhetőségének biztosítása. Kiemelt fontosságot kell
tulajdonítani a Rendőrkapitányság tájékoztató, informáló munkájának a droghasználat, és jogi
hátterének változásai kapcsán, valamint az ezzel összefüggő információk széleskörű
közvetítésének nemcsak a fiatalok, hanem a szakemberek, és a családok, szülők felé

•

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

•

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, 2013. december 30.
Bozsikné Víg Marianna
KEF tanácsadó

