2. számú melléklet
A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015-re vonatkozó cselekvési
terve

A 2015-ös esztendőben a cselekvési terv megvalósítása során az egyik kiemelt feladat
a korábban jól működő kortárssegítő csoport megszervezése, újra indítása. A másik, a
KEF a drogprevenciós tevékenységével a szülői csoportot célozza meg és szeretné
hatékonyabban elérni. Ez utóbbi megvalósításában a társintézményekben folytatott
drogprevenciós tevékenységre számít..

2015 január-március
•

A Nemzeti Drogellenes Stratégia és a Tiszaújvárosi KEF helyi stratégiájának
ismertetése a társintézményekben a pályázati program előzetes tervezete alapján.
Együttműködő szakember: KEF elnök

A KEF feladata a kortárssegítő csoport létrehozása, működtetése. A
kortárssegítő csoport képzésének megszervezése, A csoport tagjainak egységes
fellépésének és segítő munkájuknak a támogatása folyamatos az év során.
•

A képzés szervezéséért felelős: Bodnár Tünde a Tanácsadó Bizottságelnöke,
Pálnokné Pozsonyi Márta KEF elnök

2015 április-június
•

Szakmai ismeretek gazdagítása, más KEF-ek és a drogellenes stratégia
megvalósításában résztvevő szervezetek munkájának megismerése az NDI által szervezett
szakmai konferencia keretében.
Résztvevő szakemberek: Nagyné Kántor Judit: társelnök (Tiszaújváros Városi
Rendelőintézet), Dr. Juhász Julianna: társelnök (Tiszaújváros Városi,
Rendelőintézet), Bodnár Tünde: Tanácsadó Bizottság elnöke (Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ), Pálnokné Pozsonyi Márta elnök (Tiszaújváros
Városi Rendelőintézet)

•

A KEF részvétele a városi rendezvényeken. A már jó gyakorlatként nevezhető

Show-tánc-fesztivál és a Családi nap lehetőséget biztosít arra, hogy az érintettek
megszólításra kerüljenek személyes beszélgetés, tájékoztatás, szórólapok átadása által.
A megcélzott csoport a fiatalok és a szülők köre.
Résztvevők köre: KEF tagok és a KEF tanácsadó bizottságának tagjai

Éjszakai járőrszolgálat szervezése a Városi Rendőrkapitányság, a KEF és a
kortárssegítő csoport együttműködésével.
•

Résztvevők köre: KEF tagok és a KEF tanácsadó bizottságának tagjai,
kortárssegítők

•

A KEF 2015-ben is segíti, támogatja a városban az intézmények kábítószerellenes tevékenységét.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság drogprevenciós előadást szervez a
tiszaújvárosi iskolások és pedagógusok részére.
•

Együttműködő szervezetek: Városi Rendőrkapitányság és a KEF tagok

•

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ az „Élet labirintusa” bemutatásával
városi szintű drogprevenciós programot szervez elsősorban a tiszaújvárosi tanulók,
pedagógusok és a KEF tagok számára.
Együttműködő szervezetek: Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ és a KEF
tagjai

•

A KEF ismertségét vizsgáló szakmai dokumentum megismerése,
megtárgyalása. Amennyiben szükséges a jövőre vonatkozó módosító javaslatok
megfogalmazása.
Együttműködő szakember: Mezei István szociológus,
Térségfejlesztési Kutatások Osztálya- tudományos munkatárs
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2015 július-szeptember
A KEF a nyári időszakban is felhívja a figyelmet a szermentes, tiszta élet
fontosságára. A városban megrendezésre kerülő rendezvényeken szervezett megjelenést
tervez. Kiemelten a Triatlon nagyhét programjaiba való bekapcsolódás által.
•

Együttműködő szakemberek: KEF tagok, kortárssegítő csoport tagjai.

•

Az egészségügyi rehabilitáció megismerése céljából a Miskolci
Drogambulanciával a kapcsolat fenntartása szakmai konzultáció, intézménylátogatás
keretében.
Együttműködő szakemberek: KEF elnök, társelnökök, TB elnöke

2015 november - december
A KEF az őszi időszakban nyílt ülést tervez, amelynek célja, a KEF
társintézményeiben folyó drogprevenciós programok, tevékenységek bemutatása.
•

Együttműködő szervezetek: valamennyi KEF tagintézmény, valamennyi állami,
illetve egyházi fenntartású intézmény

•

A 2015-ös év szakmai tevékenységének értékelése. Az eredmények
megfogalmazása. A következő évre vonatkozó tevékenységek, javaslatok tervezése. A
2016-os cselekvési terv előkészítése.
Résztvevők köre: KEF tagok és a KEF tanácsadó bizottságának tagjai,
kortárssegítők

