Beszámoló a tiszaújvárosi KEF 2008. évi tevékenységéről, és javaslat a
2009. 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 2008. évre tervezett
programját megvalósította, ehhez a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 2007. évben
1.355.000 Ft, 2008. évben 1.770.000 Ft, Tiszaújváros Önkormányzatától 1.100.000 Ft
támogatásban részesült. Emellett a kortárssegítők a Városi Rendelőintézet együttműködésével
szintén sikeres pályázatot nyújtottak be, melynek eredményeként a Szociális és Munkaügyi
Minisztériumtól 1.000.000 Ft támogatásban részesültek.

A 2008-ban 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.
Az Intézet érintett rendelései, az ott dolgozók, elkötelezettek az egészséges életvitel iránt.
Kampányszerűen és minden adott lehetőség szerint felvilágosító munkát végeznek a már
érintett populációban:
-

alkohol

-

drog

-

nicotin

-

kávé abusus ellen.

A hozzátartozóknak erről tájékoztatást adnak.
Civil szerveződések is alakultak ebben az évben, az Al-Anon családi csoport, valamint
kistérségi szinten a Biztos Támasz Alapítvány.
Részt vesznek továbbképzéseken, szerveznek helyi drogprevenciós egészségfejlesztő
programokat, ezekben aktívan közreműködnek.
Szakmai továbbképzés indult 2008. novembertől 2009. május-ig. A képzést Kály-Kullai
Károly tartja. Ezen két ifjúsági védőnő vesz részt.
2. A KEF által koordinált programok
- A szülői célcsoport prevenciós szemléletű ismereteinek bővítésére, 2007. december – 2008.
január hónapokban egy széleskörű ismereteket tömörítő zsebkönyvszerű kiadvány került
összeállításra.

A

kiadványban

az

olvasók

választ

kaphatnak

a

droghasználattal

összefüggésben felmerülő kérdéseikre, a beavatkozás lehetőségeire. Emellett az olvasók
tájékoztatást kapnak a kortárssegítők tevékenységéről, a kábítószerrel való visszaélés
büntetőjogi szabályozásáról, valamint összefoglalást ad a segítségnyújtás lehetőségeiről is.
- 2008. május 23.-24. között került megrendezésre a szervezetfejlesztéssel egybekötött
tapasztalatcsere látogatás Mátrafüreden, melyen a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum és a Tanácsadó Bizottság tagjai közül 15 fő vett részt. Lehetőség volt a szakmai
kapcsolatok erősítésére, konzultációra, a tapasztalatok, információk cseréjére, valamint a
különböző szakterületeken és intézményekben dolgozó szakemberek közelebb kerülhettek
egymáshoz, segítve ezzel a hosszú távú együttműködést és a KEF-en belüli egységes szakmai
szemlélet kialakulását.
- Kistérségi szintű szakmai találkozó került szervezésre 2008. április 29.-én a Derkovits Gy.
Művelődési Ház és Városi Könyvtár együttműködésével. A szakmai napra meghívást kaptak
a tiszaújvárosi és a kistérség oktatási, nevelési, szociális és egészségügyi intézményeiben
dolgozó szakemberek. A szervezésben és a program lebonyolításában jelentős segítséget
nyújtott a Többcélú Kistérségi Társulás Hivatala is.
- Szakmai elvárás, informatikai fejlesztés. Ennek keretén belül a korábbi szakmai
tevékenységet folytatva a fiatalok körében megvalósítandó kérdőíves felmérés informatikai
előkészítése is megtörtént 2008. évben.
- A 2008-as pályázat megvalósítása is elkezdődött ez év novemberében, melynek keretében
2008. november 27-én Kály-Kullai Károly megtartotta az első szakmai előadását. A szakmai

képzés keretében 2009. májusáig havonta egy előadáson kerül megszervezésre, melyen
minden intézményből 3-5 fő vesz részt.
- Emellett szintén a 2008-as pályázat megvalósításaként, annak 1. programelemeként
„Alternatív szabadidős programok fiatalok számára” elnevezéssel 2008. december 15.
napján megrendezésre került az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
diákjai számára az első kulturális program. Ezek a programok – 3 kulturális és három sport
program – szintén 2009. májusáig havi egy alkalommal kerülnek megrendezésre.
- KEF rendszeres képviseltette magát az NDI által szervezett szakmai programokon.

II. Keresletcsökkentés, prevenció
Cél: Az érintett populáció egészségfejlesztése, ezen belül a testi-, lelki-, szociális jólét
elősegítése
1. A rendőrkapitányság drogprevenciós tevékenysége:
DADA osztályfőnöki órák, amelyet 2008. évben, 12 esetben tartottak. Ezen túl 2008.
november hónapban igénybe vették a B.-A.-Z Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében
lévő bűnmegelőzési kisbuszt, és a rendelkezésre álló egy hét időtartam alatt naponta három
iskolát látogattak meg az illetékességi területünkön. A Police-Mobil bemutatása mellett a
kollégák a kábítószer kérdéskörére is kitértek a megtartott előadásokon, bemutattak az ehhez
kapcsolódó ismertető anyagot.
2. Az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató
Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat drogprevenciós tevékenysége
Rendszeresen részt vesznek a KEF által szervezett programokon.
Az iskolai prevenciós tevékenység folyamatosságát pályázati forrásokból tudták biztosítani
(1.488.000 Ft állt rendelkezésre). Ebből az összegből 930 felső tagozatos tanuló részére 37
osztályban, 5-5 órás interaktív foglalkozás valósult meg. 20 fő 6. évfolyamos tanuló kortársak
érzékenyítő programján vett részt. A szülők problémaérzékenyítése rendkívüli szülőértekezlet
keretében történt.
Egészségnevelési

munkacsoportjukat

a

drogügyi

koordinátor

vezeti,

intézményi

Drogstratégiájukat is aktivizálták.
Pedagógusaik napi tevékenységük során minden lehetőséget felhasználnak arra, hogy tanulóik
szemléletét pozitív irányba befolyásolják.
A szabadidő hasznos eltöltésének számtalan alternatíváját biztosítják a tanulók számára.

3. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban végzett drogprevenciós
tevékenység
Az osztályfőnöki órák és a kollégiumi csoportfoglalkozások tanmeneteibe beépített
drogprevenciós órák megtartása (néhány esetben a kortárssegítő csoport tagjainak
közreműködésével)
A Debreceni Egyetem orvostanhallgatóinak előadásában az osztályok igényei alapján az
ismeretterjesztő, felvilágosító órák 27 osztályban lettek megtartva. Egy héten keresztül,
naponta 2 hallgató
-

drogprevenciós,

-

dohányzás és alkohol egészségre kifejtett hatásairól,

-

tumorprevencióról, nemi úton terjedő fertőző betegségekről beszélt.

A Középiskolás tanulói rétegnek a KEF által szervezetett „Köztes Átmenetek” c. kiállítás
megtekintése - az intézmény osztályai 10-15 fős csoportokban látogatták a kiállítást egy
hónapon keresztül.
Az iskola minden esetben képviseltette magát a KEF ülésein.
KEF által szervezett továbbképzésen az intézmény 5 fővel képviseltette magát. A
továbbképzést Káli-Kullay Károly által szervezett tematika szerint november 27.-én
megkezdődött.
A Tiszaújváros Rendőrkapitányság munkatársainak segítségével az osztályfőnöki órák
keretében a 9. évfolyam osztályaiban a tervezett témában az előadások az E és B épületben
egyaránt meg lettek szervezve. Interaktív felvilágosítás volt a szakképző osztályokban tanuló
diákoknak, a DROG-BUSZ adta lehetőségekkel.
KEF által szervett diákoknak szóló előadásra tanulókat szerveztek.
4. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Tiszaújvárosi, Mezőcsáti,
Mezőkövesdi Városi Intézete által végzett drogprevenciós tevékenység
2008.-ban tovább folytatódtak az egészségfejlesztő, drog-prevenciót tartalmazó programok.
Az évre meghatározott irányelveknek, és elvárásoknak megfelelően, a kiemelt célcsoport az
érintett fiatal korosztályt és a szülőkre irányuló programokat szerveztek.
Főleg megelőző tevékenységet folytattak.
Folyamatos a kapcsolattartás a Miskolci Drogambulancia munkatársaival. Szóróanyagok,
kiadványok iskolákba való eljuttatásában működtek közre.
Május 18.-án a Tiszaújvárosi Strandfürdő területén tartott Városi Egészségnapon nagy
hangsúlyt helyeztek a drog-prevencióra, és a dohányzás mentes életre nevelésre. Szakorvosi

tanácsadást, CO mérést végeztek. Alternatív dohányzás leszoktató módszereket mutattak be.
A Drogambulanciával közösen bemutatták a drogfogyasztásra felhívó jeleket, eszközöket,
anyagokat a gyermek környezetében.
Augusztus hónapban két kiállítást szerveztek.
Az első kiállítást a Városi Könyvtárban szervezték meg.
Címe: Mit kell tudni az AIDS-ről!
Célja volt, hogy az odalátogatók minél több információt kapjanak az AIDS-ről és az
anonim szűrés

lehetőségeiről tájékozódjanak. Az ÁNTSZ egészségfejlesztő

munkatársa személyes tanácsadását vehették igénybe, és szóróanyagokat vihettek el.
A második kiállításukat a Tiszaújvárosi Strand aulájában rendezték meg.
Címe: A dohányzás veszélyei
Ezen a rendezvényen a Tiszaújvárosi Rendelőintézet szakasszisztensével közösen CO
mérést és COPD szűrést végeztek.
Célja volt a leszoktató programokra való felhívás, az egészséges életmódért, a
füstmentes életért.

5. KEF által szervezett drogprevenciós programok
- Az általános iskola 5.- 6. osztályos diákjainak szülei, valamint a 10.- 11. évfolyamos
középiskolai diákok szülei számára drog-prevenciós célú előadások kerültek megrendezésre
(2008. január 29., 2008. január 30., 2008. január 31.) Az interaktív előadásra a félévet záró
összevont szülői értekezletek keretében került sor, az általános iskolában 3, a középiskolában
2 helyszínen.
- 2008. évben a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Fórum két kiállítást tervezett.
- Egyrészt a tiszaújvárosi általános és középiskolások részére „Alternatívák a drog
ellen” elnevezéssel rajz, fotó és plakátpályázat drog-prevenciós témában, 2008.
január és április hónapja között. Legnagyobb számban (46 db) plakátokat készítettek a
gyerekek. A legjobban sikerült munkák alkotói díjazásban részesültek, melyeket a
nyertesek a 2008. május 18-án megtartott városi egészségnapon ünnepélyes keretek
között vettek át. A rendezvényen a legjobban sikerült alkotásokat szintén
megtekinthették az érdeklődők, ezzel útnak indult a tervezett vándorkiállítás.
- Másfelől az elsősorban középiskolásoknak szóló, témájában és eszközeiben
rendhagyó, „Köztes Átmenetek” című kiállítás, mely 2008. március 6.-a és április
4.-e között, a Kazinczy Ferenc Közösségi Ház tornatermében került megrendezésre.
Célja, hogy új aspektusból, újszerű eszközökkel elérjük a leginkább veszélyeztetett

korosztály ismereteinek bővítését, és attitűd formálását. A kiállítást Forgó Györgyné a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára és Koscsó Lajos polgármester
nyitotta meg. A tárlat elsősorban a középiskolás korosztálynak szólt, de emellett a
kistérség szakemberei számára is lehetőség nyílt a drog-prevenciós tárlat
megismerésére.
- A 12-18 éves fiatalok számára elindított kortárssegítő-képzés is tovább folytatódott 2008ban. A nyáron számukra Tiszalökön szerveztek egy 4 napos tábort, amelyen 12 tanuló vett
részt.
- A kortárssegítők a Városi Rendelőintézettel közösen benyújtott pályázata 5 elemből épül
fel, amelyek közül az első elem, a gyerekek képzése már elkezdődött. A 2. elem egy
önismereti képzés, ami 7x4 órában kerül megrendezésre. A 3. elem filmklub megszervezése, a
4. egy fotópályázat, és az 5. egy szakmai tapasztalatcsere, ami Salgótarjánban és Kassán kerül
megtartásra.

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:
„Kérésüknek megfelelően tájékoztatom Önöket Tiszaújvárosban és térségében
folytatott tevékenységünkről.
2008. január 1.-jétől a miskolci drogambulancia működtetését a Drogambulancia
Alapítvány végzi, e tevékenységéhez Tiszaújváros Önkormányzata is hozzájárul,
melyet ezúton is szeretnék megköszönni.
A 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 2008. november 30.-ig 2358 fő
Tiszaújváros és környékéről a kliensek száma: 138 fő

Életkor szerinti megoszlásuk:

15-19 év között: 75 fő

20-24 év között: 59 fő
25-29 év: között: 4 fő
Elsődlegesen használt szerek: marihuána, extasy, speed.
A kliensek 18 %-a tűhasználó
Új jelentkezők száma Tiszaújváros és környékéről 2008. január 01.- november 30.-ig
20 fő, akik közül 3 fő jelentkezett önként, a többiek hatósági eljárás miatt keresték fel
az ambulanciát.
Elterelő kezelés:
Az elterelő kezelésre jelentkező 17 főből 6 fő megelőző-felvilágosító szolgáltatáson
vesz részt, 11 fő kábítószer-használatot kezelő gyógykezelésen.
Ártalomcsökkentés:
2008. szeptember 15.-től újra beindítottuk mobil tűcsere szolgáltatásunkat. Jelenleg az
alapítvány tulajdonában lévő személygépkocsival biztosítjuk a szolgáltatást.
Folyamatban van egy mikrobusz beszerzése, mely tanácsadásra is alkalmas lesz. A
helyszín biztosításában, felhívásunk, szórólapjaink kihelyezésében nagy segítségünkre
volt Kovacsik Judit a Szociális és Egészségügyi Hivatal vezetője. Segítségét ezúton is
köszönjük.
Mobil tűcsere szolgáltatásunkat Tiszaújvárosban 2 fő veszi igénybe. Általános
tapasztalat, hogy a kliensek nem csak saját használatra visznek steril eszközt, hanem
barátaik részére is.
Általánosságban elmondható, hogy csak kismértékben emelkedik a drogfogyasztók
száma. A kipróbálás egyre korábbi életkorra tehető. A kipróbálók körében a
fűhasználat jellemző.”
2. A tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet tevékenysége a gyógyítás – rehabilitáció terén:
-

Újra beindul a tűcsere program

-

Újabb drogbetegeket ellátó intézményekkel való kapcsolat tartása (pl.: Leo Amici
Alapítvány Komló, Dr. Funk Sándor Budapest)

-

A Drogambulanciával Miskolcon a kapcsolatfelvétel kifejezetten jó.

-

Alkohol,

játékszenvedély

problémákkal

küzdő

egyének

ellátása

Rendelőintézetben történik, ha szükséges van lehetőség tovább küldeni őket.

a

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:
2008. évben 6 ügyben indult eljárás kábítószerrel visszaélés elkövetése miatt, mely
ügyek közül kettőben még jelenleg is folyamatban van a nyomozás.
Az ügyek jelenlegi állása szerint 25 olyan bűncselekmény gyanúja került
megállapításra, mely kábítószer jogellenes megszerzésével valósult meg, és 2 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 2007. teljes évi adataival csökkenést
tapasztalhatunk, hiszen 2007-ben, 10 ügyben 27 megszerzéssel, 18 terjesztéssel
megvalósított bűncselekmény történt. A statisztikai adatokban látható csökkenés
azonban nem jelenti azt, hogy jelentősen csökkent volna a kábítószer iránti érdeklődés
az illetékességi területünkön.
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 2008-as évben kapitányságunk személyi állománya a Határőrség integrációja
folytán jelentős átalakuláson ment át, új kollégák érkeztek, több tapasztalt kolléga
nyugállományba vonult, így idén a 2007-es év hatékonyságát nem sikerült elérnünk.
II./ Az elkövetők jellemzői:
A bűncselekményeket elkövető személyek között tovább nőtt a visszaesők aránya,
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.
Érdekességként említem meg, hogy az egyik tiszaújvárosi gyanúsítottat éppen azon a
napon érték tetten, amint gépkocsijában kábítószert szállított, amikor az előző ügyében
a nyomozás lezárult.
Konkrét számadatok a 2008. évben az összes elkövetőkről:

- 10 fő tiszaújvárosi ebből 6 fő visszaeső, mindegyik fogyasztó és terjesztői
magatartást is elkövetett
- 3 fő tiszapalkonyai lakos
- 1 fő mezőcsáti lakos
- 3 fő más, nem a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén lakik
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, keményebb drogok még nem jelentek meg.”

Javaslatok a KEF 2008. évi tevékenységére, és az ezzel összefüggő
elvárásokra
Továbbra is a helyi drogstratégia alapján kell folytatnunk a tevékenységünket, az elvárásokat
ehhez kell igazítanunk, minden területre egyaránt hangsúlyt helyezve.
•

Fontosnak tartjuk a szülők és a pedagógusok együttműködését, szükséges, hogy minél
hamarabb felismerjék az árulkodó jeleket.
Programokat kell kidolgozni a hátrányos helyzetű gyermekekre, így különösen az
iskolából kimaradó, lemorzsolódó, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalokra
más pszicho-szociális okból veszélyeztetett korcsoportokra.

•

Továbbra is támogatni kell a kábítószer-kérdéssel kapcsolatos képzéseket, amelynek
célcsoportja a háziorvosok, iskolaorvosok, védőnők, általános iskolai és középiskolai
tanárok, a gyermekvédelem rendszerében, illetve a foglalkozás-egészségügyben
foglalkoztatott szakemberek.

•

A kortárssegítők képzésének támogatása, fontos a mindennapos kapcsolattartás
kiépítése a képzett segítőkkel.

•

A drogprevenciós elemek elérjék a közoktatási intézmények minden évfolyamát, az
életkori sajátosságokat figyelembe véve.
A középfokú képzési rendszerben egy egységes, átfogó szemlélettel kell kezelni az
áldozattá válás, a bűnözés, a droghasználattal kapcsolatos visszaélés kérdésköreit.

•

Elvárásokat kell megfogalmazni a szórakozó helyekkel szemben. Fontos a rendszeres
ellenőrzés, akár társadalmi szervezetek bevonásával is.

•

A felnőtt lakosság körében fel kell mérni a droghasználattal kapcsolatos ismereteket,
sztereotípiákat, a tapasztalatokat összegezni.

•

Az iskolán kívüli programok szervezése más szervezetekkel összefogva
(közművelődési intézményeket is bevonva), minél több és szélesebb programok
kidolgozása, hogy értékes szabadidő eltöltéséhez segítsük a fiatalokat.

•

Rendszeres, friss információk, adatok, szóróanyagok terjesztése, az információs
eszközök további fejlesztése.

•

A jövőben szükséges volna akár KEF segítségével is a lakossági támogatottság
erősítése, mivel a rendőrség szinte egyetlen érdemi bejelentést nem kap ezen a
területen. Javasoljuk megvizsgálni egy telefonos zöldszám - KEF általi létrehozásának
- lehetőségét, amin a lakosság tehetne bejelentéseket, majd ezen információk
eljutnának a rendőrséghez.

Tiszaújváros, 2008. december 15.
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