Beszámoló a tiszaújvárosi KEF 2009. évi tevékenységéről, és javaslat a
2010. 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 2009. évre tervezett
programját megvalósította, ehhez a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 2008. évben
1.700 E Ft, 2009. évben 1.300 E Ft, Tiszaújváros Önkormányzatától 300 E Ft támogatásban
részesült. Emellett a kortárssegítők a Városi Rendelőintézet együttműködésével szintén
sikeres pályázatot nyújtottak be, melynek eredményeként a Szociális és Munkaügyi
Minisztériumtól 2008. évben 1.000 E Ft, 2009. évben pedig 800 E Ft támogatásban
részesültek.

A 2009-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.
A Drogstratégiában megfogalmazott célok elérésére elkötelezett az egészségügy, különösen
kiemelkedő

szerepe

van

a

védőnőknek,

gyermekorvosi,

személyzetének és a pszichiátriai rendelő munkatársainak.

háziorvosi

rendelők
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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.
A még nagyobb hatékonysághoz további képzések szükségesek.
2009 évben megnőtt a drog miatt szakrendelésre kerülők száma.
- két esetben azoknak intézetbe szállítása következett be
- hat esetben tovább lett irányítva a drogambulanciára
- négy esetben a szakrendelésen ambuláns kezelést kapott a kapcsolódó egyéb pszichés
problémák miatt
Integrált ellátás szükséges a megelőzéshez, a kezeléshez és a rehabilitációhoz.
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. A
megyei kórház pszichiátriája nagy nehézségekkel küszködik.

2. A KEF által koordinált programok
Szakmai képzés, szakkönyvbeszerzés
2009 januárjától májusáig havi egy alkalommal tovább folytatódott a 2008 novemberében
megkezdődött szakmai képzéssorozat. A képzés célja a drogkérdéssel leginkább érintett
szakemberek ismereteinek bővítése volt. A résztvevők elsősorban a pedagógusok, védőnők
és a családsegítők köréből kerültek ki, mivel ők vannak mindennapi kapcsolatban a
leginkább veszélyeztetett korosztály tagjaival. A képzés tematikája az azt vezető szakember,
Kály-Kullai Károly által összeállított anyag, illetve a résztvevők igényei szerint alakult ki.
Így központi téma a függőség, a szenvedélybetegségek egyes formái, valamint a
szenvedélybetegek és a család kapcsolata volt. Emellett az egészségfejlesztés és
természetesen a megelőzés egyes lehetőségiet is megismerhették a résztvevők. Az általuk
legfontosabbnak ítélt kérdések a fiatalok függőségének formái, a felismerés lehetőségei, a
pedagógusok kompetenciájának határai, valamint a hatékony prevenció és a tájékoztatás
megfelelő módjai. Speciális kérdésként pedig felmerült továbbá a média szerepe, és az
internet témaköre is, mint a fiatal korosztályt jelentős mértékben befolyásoló tényezők. A

3
szakmai

képzés

2009.

szeptember

28-án

egy

konferenciával

és

szakmai

tapasztalatcserével zárult le.
A szakmai képzéshez kapcsolódóan szakmai kiadványok beszerzése is a pályázat részét
képezte. A könyvek a KEF házi könyvtárába kerültek, ahol bármely érdeklődő kolléga
könnyen hozzáférhet.

Szülői kérdőíves felmérés
A Tiszaújvárosi KEF tapasztalatai szerint a szülői célcsoport nehezen vonható be a drogprevenciós programokba. A szülői kérdőíves felmérés célja az volt, hogy képet kapjunk a
drogkérdéssel kapcsolatos tájékozottságukról, gyermekeik veszélyeztetettségéről, illetve
lehetőséget kaptak a KEF munkájával kapcsolatos javaslataik megfogalmazására. A
kérdőívek a leginkább veszélyeztetett 13-18 éves korosztály - azaz az általános iskola 7-8.
osztályos, valamint a középiskola diákjainak - szülői számára a félévzáró szülői értekezletek
keretén belül kerültek kiosztásra. A felmérés papír alapú kérdőívek felhasználásával készült.
Az így nyert adatok alapján Bozsikné Víg Marianna és Görcsös Tamás pszichológus
készített összefoglaló tanulmányt, mely részletesen, grafikus elemek segítségével mutatja be
a szülők megoszlási arányait az egyes kérdésekre adott válaszaik alapján.
Fiatalok körében készült kérdőíves felmérés
Tiszaújvárosban a fiatalok körében már két alkalommal készült kérdőíves felmérés 2001. és
2004. évben. A jelenlegi felmérés célja a fiatalok legális és illegális drogfogyasztási
szokásainak felmérése volt, és azok összevetése a korábbi eredményekkel. Ezáltal
megfigyelhető a fiatalok hozzáállásának, érintettségének változása. A felmérések adatairól
egy összefoglaló tanulmány készült, melyet Pálnokné Pozsonyi Márta, a kérdőívet
összeállító klinikai szakpszichológus készített.
A felmérés a leginkább veszélyeztetett korosztály tagjai között készült, az általános
iskola 7-8. osztályos, és a középiskola tanulóinak bevonásával. Kapcsolódva a szülői
felméréshez, minél szélesebb körű képet alkotva a tájékozottságról, a tényleges
veszélyekről, és ezek alapján a megelőzés lehetséges formáiról.
A kérdőívek kitöltése anonim és önkéntes módon, elektronikus formában, az Interneten
keresztül történt. Ennek előfeltétele volt az informatikai fejlesztés, melyet önkormányzati
támogatásból valósított meg a KEF. A fiatalok személyenként kaptak egy kódot, mely
egyszeri belépésre és a kérdőív egyszeri kitöltésére jogosított.
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Szakmai kiadvány
A két célcsoportban készült kérdőíves felmérések adatainak megismertetése az érintett
szakemberekkel, egy szakmai kiadvány formájában valósult meg. Ennek segítségével a
drog-kérdéssel érintett szakemberek több információt kaphatnak a településen élő fiatalok és
szüleik tájékozottságáról, a témával kapcsolatos érintettségről, és hatékonyabban,
célzottabban tudnak fellépni a drog-probléma megelőzésével, az egyes esetek kezelésével
kapcsolatban. A kiadvány egy sorozat részét képezi, így amellett, hogy a benne szereplő
tanulmányok közül az egyik maga is összehasonlító jellegű, lehetőséget biztosít a korábbi
évek tapasztalatainak, a bekövetkezett változásoknak a vizsgálatára.
A felmérések tanulmányaiból készült kivonatok mellett a tájékoztató kiadvány tartalmazza a
KEF 2008. évi munkájának bemutatását, részletezve a helyi stratégia szerkezetének
megfelelően az egyes intézmények, szervezetek által megvalósított programokat. A
kérdőíves felmérések adatainak összehasonlítására, az áttekinthető elemzésre az ábrák,
táblázatok és grafikák teremtenek lehetőséget.
A kiadvány összeállításában a két felmérést készítő pszichológus Pálnokné Pozsonyi Márta
és Bozsikné Víg Mariann közreműködött.

Kiadvány családok számára
A KEF célja volt, hogy a szülők és fiatalok körében készült kérdőíves felmérések
eredményeit, a szakemberek mellett a családok is megismerjék. Ezért annak összefoglalását
egy kiadvány formájában juttatjuk el a leginkább veszélyeztetett – 13-18 éves – korosztály
családjai számára. A zsebkönyv a felmérések összefoglalása mellett tájékoztatást nyújt a
család szerepéről a szenvedélybetegségek kialakulásával kapcsolatban, gyakorlati
tanácsokat adva a megelőzés, a kezelés lehetőségeire. Megtalálhatóak benne az egyes káros
szerek leírásai, melyek szintén segítséget nyújthatnak a probléma korai felismerésében.
Emellett a kérdés aktualitása okán külön részletezésre került az internet- és játékfüggőség
témája. A kiadvány tartalmazza a segítségnyújtás helyi lehetőségeinek elérhetőségeit is.
A KEF rendszeres képviseltette magát az NDI által szervezett szakmai programokon. Emellett
több alkalommal került sor tapasztalatcsere látogatásra, melynek során más KEF-ek
tevékenységébe nyerhettünk bepillantást. Az orosházi és a miskolci KEF tagjai látogattak el
hozzánk.
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A KEF továbbá valamennyi városi szintű rendezvényen tájékoztatást és szóróanyagokat
biztosított minden érdeklődő számára, továbbá lehetőséget teremtett a fotópályázat, és korábbi
pályázatok nyertes alkotásainak megtekintésére.

II. Keresletcsökkentés, prevenció
Cél: Az érintett populáció egészségfejlesztése, ezen belül a testi-, lelki-, szociális jólét
elősegítése
1. A rendőrkapitányság drog-prevenciós tevékenysége:
D.A.D.A. osztályfőnöki órákat 2009 évben 14 esetben tartottak. Ezen túl 2009 évben a
„Családi napon” vettek részt, a KEF által szervezett „Tánc a drog ellen”, valamint a
„Biztonság napján”. Ezen kívül, a tiszaújvárosi általános iskolák nyolcadik osztályos
tanulóinak, valamint a középiskolák 10-11. osztályaiban, bűnmegelőzési előadások
megtartására került sor, melynek során a drog-prevencióról is szó esett.
2009 évben a Mezőcsáti Gimnáziumban is megkezdték az osztályfőnöki órák megtartását 3
osztály részére.
2. Az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató
Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat drog-prevenciós tevékenysége
Rendszeresen részt vesznek a KEF által szervezett programokon.
2008. május 29-én pályázatot nyújtottak be a SZMM és az OKM iskolai egészségfejlesztésidrogmegelőzési tevékenység támogatására kiírt pályázatára. Ennek sikere következtében
1.618.200.-Ft állt rendelkezésükre. Ebből az összegből 899 felső tagozatos tanuló részére, 35
osztályban 5-5 órás interaktív foglalkozás valósult meg. Ezeket az órákat – a pályázati kiírás
szerint – nagyobb részben az együttműködő szakmai szervezetek szakembere tartotta, 13
osztályban pedig a megfelelő végzettséggel rendelkező osztályfőnökök. A pályázat keretében
42 tanuló két csoportban diákönkormányzat vezetők érzékenyítő programján vett részt.
Minden épületben egy délután szabadidős diákprogramot szerveztek a megelőzés alternatív
módszerének alkalmazásával.
A szülők problémaérzékenyítése rendkívüli szülői értekezlet keretében történt: 25 szülő
fogadta el a meghívást. Ezeket a foglalkozásokat a 2P Oktatási Bt. szakemberei tartották, a
megvalósítás 2009. május 15-én zárult.
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2009. május 20.-án ismét pályáztak, és 1.684.800.- Ft-ot nyertek a 2009/2010-es tanévre. A
programban minden felső tagozatos tanulónk 5-5 interaktív osztályfőnöki órán vesz részt,
ezen kívül klubfoglalkozás, munkaközösségi foglalkozás és szülői értekezlet tartására kerül
sor. A kiírásnak megfelelően elkezdték a megvalósítást.
Az Egészségtan modul, valamint a minden tantárgy tanmenetébe beépített egészségnevelési
feladatok folyamatosan az egészséges, drogmentes élet alternatíváját preferálják. Munkájuk
során az elsődleges prevencióra helyezik a hangsúlyt, mivel tanulóik ahhoz a populációhoz
tartoznak, akik még nem droghasználók. Az érintettség az alkalmi dohányzás és
alkoholfogyasztás területén jelentkezik. Ilyen esetben a szülő bevonásával keresik a
megoldást – változó sikerrel.
A

szabadidő

hasznos

eltöltéséhez

szakkörök,

sportfoglalkozások,

kirándulások,

színházlátogatások szervezésével járul hozzá az intézmény.
A szülők tájékoztatása, bevonásuk a szabadidős keretben zajló egészségnevelési
programokba (családi túrák, kirándulások, vetélkedők) folyamatosan történik.
Saját erőforrásaik mellett építenek az együttműködés lehetőségeire is.
A KEF szervezésében zajló rendezvényeken folyamatosan részt vesznek:
-

15 tanuló kortárssegítő képzésben részesült, melynek részeként fotópályázat anyagát
készítették el a gyerekek, az összeállított kiállítás intézményünk valamennyi épületében
bemutatásra került.

-

A szülők körében végzett kérdőíves felmérésben 267 szülő vett részt. A gyerekek
elektronikus úton történő megkérdezéséhez minden segítséget megadtak.

-

A Kály-Kullai Károly vezette képzésben 5 pedagógus vett részt.

-

Az októberben újra szerveződő kortárssegítő csoportban 10 tanuló kezdte el a munkát.

-

Az év során rendezett KEF üléseken, szakmai találkozón delegáltjaik képviselték az
intézményünket.

A Rendőrkapitányság segítségével működött a D.A.D.A. program, szeptembertől beindult az
Iskola rendőre program.
Prevenciós munkánkban számíthatunk az ÁNTSZ, a Védőnői Szolgálat és a Gyermekjóléti
Szolgálat segítségére is.

7
3. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban végzett drogprevenciós
tevékenység
-

Az osztályfőnöki órák tanmenteibe beépített drog-prevenciós órák megtartása az
osztályfőnökök által.

-

Kály-Kullai Károly által tartott előadássorozaton 5 fő vett részt tavasszal, valamint
szeptemberi záró előadáson is képviselték intézményüket.

-

Beccaria iskolai bűnmegelőzési program keretében. a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
munkatársainak előadásában, a tavaszi hónapokban a 7., 8. valamint a 10., 11. évfolyamok
osztályaiban, 2009. november – december hónapokban pedig a 9. évfolyam osztályfőnöki
óráin lettek a prevenciós órák megtartva.

-

2009. évben folytatódtak a KEF által szervezett szabadidős programok.2 kulturális és 3
sportrendezvény megszervezésére került sor. (3 fordulós floor-ball házibajnokság,
koncert, kiállítás, előadás). Novemberben már az új pályázat keretében sportversenyre
került sor.

-

Március-április hónapokban lettek megtartva a DE orvostanhallgatóinak előadásai az
osztályok igényeinek megfelelő témakörökben.

-

Az iskolában tanuló Kortárssegítő Csoport tagjai prevenciós órákat tartottak a saját
osztályukban.

-

Minden esetben képviselték intézményüket a KEF üléseken.

-

Közreműködtek a KEF által kezdeményezett szülők, és diákok körében végzett
felmérések megvalósulásában, kivitelezésében.

-

KEF

által

készített

felmérések

–

szülői,

diákság

–

kiértékeléséből

és

a

helyzettanulmányból készült füzeteket szétosztották az osztályfőnököknek és eljutatták
a szülői munkaközösségek tagjainak.
-

Helyben megrendezett tapasztalatcsere látogatáson vettek részt: az Orosházi KEF és a
miskolci KEF munkatársaival közös fórumokon.

-

Részt vettek a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ nyári programjain, illetve azok
népszerűsítésében.

-

A városban működő Ifjúsági Lelki Segély Szolgálat tevékenységét ismertették diákjaik
körében.

8
4. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Tiszaújvárosi, Mezőcsáti,
Mezőkövesdi Városi Intézete által végzett drog-prevenciós tevékenység
Az ÁNTSZ 2009-ben is, hasonlóan az előző évekhez egészségvédelmi tevékenysége
keretében

szervezte,

irányította

a

népbetegségek

megelőzését

szolgáló

feladatok

végrehajtását, az egészségügyi ismeretek terjesztését.
2009-ben

is

elvárásoknak

folytatták

egészségfejlesztő

megfelelően

kiemelt

és

drog-prevenciós

célcsoport

az

érintett

tevékenységüket.

fiatal

korosztály

Az
volt.

Egészségfejlesztő munkatársukkal és a szakfelügyeletet ellátó kolléganőkkel közösen a
megelőzésre fektették a hangsúlyt. Programjaikat meghatározták a helyi feladatok és az
országos irányelvek.
Fontosnak tartották továbbra is a kapcsolattartást a Miskolci Drogambulanciával.
Közreműködtek szórólapok, kiadványok iskolákba való eljuttatásában. Támogatták a
kábítószer kérdéskörrel kapcsolatos képzéseken való részvételt.
Az immár hagyományossá vált városi egészségnapon is kiemelten foglalkoztak a káros
szenvedélyek kérdésével.
Különösen a dohányzásmentes életre nevelésre helyeztek nagy hangsúlyt. Munkatársuk
lehetőségeik szerint CO mérést végzett az érintett korosztály körében, melyet személyes
tanácsadással kapcsolt össze, valamint szóróanyagok átadásával segítette a tanácsadást.
E témában nagysikerű rajzpályázatot hirdettek meg az oktatási-nevelési intézményekben,
ezt az érdeklődők a Művelődési Központ kiállításán tekinthették meg. Eredményhirdetés a
Városi Egészségnapon történt.

5. KEF által szervezett drogprevenciós programok
Alternatív szabadidős programok fiatalok számára
2008-ban indult el az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium tanulói
számára szervezett programsorozat, melynek során havi egy alkalommal került
megrendezése kulturális és sport-rendezvény. Minden programon részt vett egy
meghívott vendég, mint referenciaszemély, aki életpályájának bemutatásával követendő
példát mutatott a fiataloknak. A sport programok keretében a diákok körében népszerű
floor-ball házibajnokság zajlott, három alkalommal. A sportprogram előtt tartották meg
előadásaikat a meghívott személyek, filmvetítéssel, az érmek, díjak bemutatásával
egybekötve. A kulturális programok keretén belül sor került egy irodalmi felolvasó est, egy
koncert

és

egy

kiállítás

megszervezésére.

A

felolvasás

során

a

fiatalok
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szenvedélybetegséggel, drogfüggőséggel kapcsolatos témában készült irodalmi művekkel
ismerkedhettek meg, ami után lehetőség nyílt a színművésznővel történő beszélgetésre is.
A koncert során a diákoknak is lehetőségük nyílt tehetségük bemutatására, a kiállítás során
pedig megismerhették Síró Lajos munkásságát.
A fiatalok az előadások és beszélgetések során megismerhették a céltudatos értékrend, a
szenvedélymentes életforma előnyeit, az ebben rejlő lehetőségeket.

Tombol a nyár
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2007től rendezte meg a Tombol a nyár elnevezésű programsorozatot, mellyel a szünidő alatt
biztosított heti egy alkalommal tartalmas elfoglaltságot a gyermekek számára. A programok
során megszervezésre kerültek kézműves és sportfoglalkozások, melyek során minden
szükséges eszközt az intézmény biztosított a KEF által elnyert pályázati forrásból.
Kortárssegítők képzése
A kortárssegítők Városi rendelőintézettel közösen benyújtott pályázata 5 elemből épült fel.
A programok között szerepelt önismereti képzés és szakmai képzés, melynek záró
tréingjére 2009. február 20-án került sor. A tiszaújvárosi KEF kortárssegítő csoportjának
ismeretfejlesztése céljából annak tagjai két tapasztalatcsere látogatáson is részt vettek
Salgótarjánban és Kassán. Meghirdetésre került egy fotópályázat is, melynek alkotásait
vándorkiállítás formájában valamennyi oktatási intézményben bemutatták. Továbbá
filmklub is megrendezésre került.
A 2009. évi pályázat programjai közül egy kétnapos csapatépítő tréning Kékeden, és
önismereti foglalkozások kerültek megrendezésre.

Házibajnokság
A 2009-es pályázat megvalósítása során 2009. november 14-én került megrendezésre az
Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai számára egy football
házibajnokság. A program célja megegyezett a 2008. november és 2009. május hónap
között megszervezett programsorozat céljával, vagyis alternatív szabadidő eltöltési
lehetőséget kívántunk biztosítani a fiatalok számára. Ezen a rendezvényen meghívott
vendégként Száraz László tartott előadást sportéleti múltjáról. A fiatalok a tartalmas
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időtöltés mellett díjazásként értékes sport ajándéktárgyakkal is gazdagodtak. A
rendezvény a helyi TV ifjúsági magazinjának témája is lett, így még inkább felhívta a
figyelmet a drog-prevenció ezen formájára, az egészséges, mozgással teli életmód
jelentőségére.
6. A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő– és Gyermekjóléti Szolgálat
drog-prevenciós tevékenysége
Családi Nap
2000. óta évente egy alkalommal megrendezésre kerül városi szintű rendezvényük, a
Családi Nap, mely egész napos szórakozást, kikapcsolódást nyújt a résztvevő családoknak,
fiataloknak.
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata ez
évben is megrendezte a hagyományos „Családi Nap” elnevezésű városi szintű programját a
Városi Egészségnap keretén belül 2009. május 30-án.
Játszóházi kézműves foglalkozások, tea-kóstoló, Etka jóga, arcfestés non-stop lehetőség
várta

a

résztvevőket.

A

Kábítószerügyi

Egyeztető

Fórummal

és

a

Városi

Rendőrkapitánysággal közös információs sátorban a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai, és a KEF tagjai szórólapok, drogprevenciós kiadványok révén
tájékoztatták a résztvevőket az intézmény és a Fórum szolgáltatásairól, tevékenységéről,
elérhetőségéről. A Kortárssegítők Tiszaújvárosi Csoportja, valamint önkéntesek is segítették
munkánkat, részt vettek programjainkba.
„Tombol a nyár”-Kulcsos gyermekek élményszerző szabadidős programja
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2007 nyarán szervezett először élményszerző
szabadidős programot „Tombol a nyár” néven, a városlakó gyermekek, fiatalok részére.
A programsorozat az idén is megrendezésre került.
Célcsoport volt a 7-14 éves korosztály. Különös tekintettel a hátrányos helyzetű és
veszélyeztetett gyerekekre, fiatalokra, akik a vakáció jelentős részét szülői felügyelet és
szervezett programok nélkül töltenék (pl. bevonva a nyári szociális gyermekétkeztetésben
részesülőket, illetve belőlük szervezve csoportokat).
A program célja az értékközvetítés, mintanyújtás, közösségépítés, valamint a nyári
szabadidő strukturált, hasznos eltöltése volt.
Programok voltak:
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Páros héten a Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat helyiségeiben, kreatív, illetve
kézműves foglalkozásokkal és játszóházi programokkal,
Páratlan héten sportprogramok (pld: asztalifoci, darts, ping-pong bajnokság, tollaslabda,
aszfaltrajz, váltóverseny) szervezésével biztosította a szolgálat a szabadidő hasznos
eltöltését.
A programsorozatról a helyi médián (Városi Televízió, Tiszaújvárosi krónika) keresztül is
tájékoztattuk a városlakókat.
A program várható eredménye beigazolódott:
-

mintát nyújtott, hogy a gyermekek, szülők hogyan tehetik színesebbé és tartalmasabbá
az egymásra és feltöltődésre szánt időt.

-

a kézműves foglalkozások, sporttevékenységek, szórakoztató szabadidős programok
révén a gyerekek aktívan és tartalmasan töltötték el nyári szabadidejüket, a
professzionális és civil segítők valamint a célcsoport közötti kapcsolat elmélyült.

-

a nyitott programokon keresztül a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
szolgáltatásairól, tevékenységi köréről szélesebb körű és pontosabb ismereteket
kaptak.

-

a játszóházat szociálpedagógus és mentálhigiénikus végzettséggel rendelkező
családgondozók vezették, így lehetőség adódott a szakemberekkel kötetlen
beszélgetésre, tanácsadásra, ezáltal a gyerekekben kialakult, illetve nőtt az
intézménnyel szembeni bizalom.

-

a szervezésnél fontos szempont volt a megelőzés, mely magába foglalja a drogprevenciós és egészségmegőrző, egészséges életmódra nevelő tevékenységeket is,
azáltal, hogy a program egyik helyszíne az Ifjúsági Információs Pont helyisége volt,
ahol rendelkezésre állnak a fiatalok részére készített kiadványok, szórólapok a kultúra,
a sport és az oktatás területeiről, valamint internetes elérhetőség is biztosított.

-

a programon résztvevők köréből továbbá kialakulhat egy olyan aktív közösség, akik a
későbbiekben alanyai lehetnek a szakemberek által célzottan vezetett kamasz klubnak,
vagy önkéntes tagjaivá válhatnak a kortárssegítők csoportjának.

Szociális készségfejlesztő tréning:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazságügyi Hivatal a Gyermekjóléti Szolgálattal
közösen szociális készségfejlesztő tréninget szervezett pártfogó felügyelet alatt álló és
hátrányos helyzetű fiatalok számára.
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A csoport összetétele vegyes, zárt csoport volt. A tréningen 12 fő vett részt, ebből 6 fő
pártfogó felügyelet alatt áll, 7 fő pedig a Gyermekjóléti Szolgálat kliense is.
A trénerek:2 fő hivatásos pártfogó, és1 fő gyermekjóléti szolgálatos családgondozó volt.
A tréning sikeres volt – a különböző élethelyzetű fiatalok működőképes, csoportbizalmon
alapuló közösséget alkottak és érdeklődővé és nyitották váltak a Szolgálat egyéb
rendezvényei és szolgáltatásai felé is (pl.: „Tombol a nyár”, diákmunka, stb.)
Folyamatosan működő szolgáltatások:
1. Ifjúsági információs pont
A szolgáltatások mindenki számára, mindennemű megkülönböztetés nélkül elérhetőek.
Mindezek figyelembevételével az ifjúsági információs pont elsődleges célcsoportja a 1429 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
nyújtunk).
A szolgáltatás kiterjed a drog-prevenciós szóróanyagok, valamint olyan információk
(telefonszám, elérhetőségek) közvetítésére, mely segítséget nyújt az esetleges droggal
kapcsolatos ismeretek elmélyítésére.

2. 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.
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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, amelyből idézünk:
„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 2009. november 30-ig 2481 fő
Tiszaújváros és környékéről a kliensek száma: 148 fő
Életkor szerinti megoszlásuk:

15-19 év között: 79 fő
20-24 év között: 63 fő
25-29 év: között: 6 fő

Elsődlegesen használt szerek: marihuána, extasy, speed.
A kliensek 18 %-a tűhasználó.
Új jelentkezők száma Tiszaújváros és környékéről 2009. január 01.-november 30.-ig 9 fő,
akik valamennyien hatósági eljárás miatt keresték fel az ambulanciát.
Alapítványunk a drogbeteg ellátás mellett számos egyéb szolgáltatást is biztosít
Tiszaújvárosban:

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 több fő veszi igénybe Tiszaújvárosban.
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Reszocializációs tevékenységünk nemcsak a szenvedélybetegeket érinti. 2009. októbernovemberében az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ felkérésére
álláskeresők részére Álláskeresési technikák tréninget tartottunk 5 csoport részére 5 x 18
órában

Tiszújvárosban folyó drogprevenciós tevékenység kapcsán évek óta rendszeres kapcsolatot
tartunk a tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) tagjaival, munkájukhoz
szükség esetén szakmai segítséget nyújtunk.”
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

a

Rendelőintézetben történik, ha szükséges van lehetőség tovább küldeni őket.

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:
2009. évben 14 ügyben indult eljárás kábítószerrel visszaélés elkövetése miatt, mely ügyek
közül 4 ügyben még jelenleg is folyamatban van a nyomozás.
Az ügyek jelenlegi állása szerint 31 olyan bűncselekmény gyanúja került megállapításra,
mely kábítószer jogellenes megszerzésével valósult meg és 6 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 2008. teljes évi adataival növekedés
tapasztalhatunk, hiszen 2008-ben 10 ügyben 27 megszerzéssel, 18 terjesztéssel megvalósított
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bűncselekmény történt. A statisztikai adatokban látható növekedés a fogyasztás területén
emelkedett.
Mint azt 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 2009-as évben kapitányságunk személyi állományában jelentős változás nem történt az
előző évhez képest, a fiatal állomány ellenére sikerült több ügyet felderíteni a 2008-as évhez
képest.
Az elkövetők jellemzői:
A tavalyi évben is 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.
Érdekességként említem meg, hogy az egyik tiszaújvárosi gyanúsítottal szemben 6 hónapon
belül négyszer indítottunk büntetőeljárást visszaélés kábítószerrel bűncselekménye miatt.
Konkrét számadatok a 2009 évben az összes elkövetőkről: 32 fő
- 20 fő tiszaújvárosi ebből mind a 20 fő visszaeső, ezen elkövetők közül fogyasztó és
terjesztői magatartást is elkövettek.
- 8 fő tiszapalkonyai lakos
- 1 fő mezőcsáti lakos
- 3 fő nem a Tiszaújváros Rendőrkapitányság illetékességi területén lakik.
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, igaz a „Gina” néven ismert
anyag már itt is jelen van.”
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Javaslatok a KEF 2010. 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 tájékoztatását a drogfogyasztási magatartás-formák időben
történő felismerése érdekében. Rendszeres, friss információk, adatok, szóróanyagok
terjesztése.

•

A kérdőíves felmérések alapján aktuális problémaként jelentkezik a helytelen internethasználat kérdése, ezért erre a témára külön hangsúlyt kell helyezni a médiumokban,
kiadványokban és a tájékoztató előadások során.

•

A pedagógusoknak tovább kell erősíteni a szülőkkel való együttműködést a probléma
iránti érzékenység és aktivitás fokozása érdekében.

•

Továbbra is támogatni kell az érintett szakemberek kábítószer-kérdéssel kapcsolatos
ismereteinek bővítését konferenciák, előadások szervezése és tapasztalatcsere
látogatás keretén belül.

•

Fontos a kortárssegítők képzésének támogatása, a mindennapos kapcsolattartás
kiépítése a képzett segítőkkel, a témával kapcsolatos pályázati lehetőségek folyamatos
figyelemmel kísérése.

•

A drog-prevenciós elemek érjék el a közoktatási intézmények minden érintett
évfolyamát, az életkori sajátosságokat figyelembe véve. Az eddigi gyakorlatnak
megfelelően folytatni kell a megelőzéshez kapcsolódó programokat.

•

Ajánlásokat

kell

megfogalmazni

a

szórakozóhelyekkel

szemben,

hogy

megvalósuljanak a drogmentes, biztonságos szórakozás keretei. Tovább kell keresni
fiatalok szórakozóhelyeken történő alkoholfogyasztása, illetve az alkohollal történő
kiszolgálása ellenőrzésének és korlátozásának lehetőségeit,
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•

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. A hétvégi
szabadidő eltöltés lehetőségeit bővíteni kell (éjszakai teremfoci, asztali tenisz).
•

Különböző élethelyzetekre fókuszáló, szülőket támogató csoportok működtetése,
melynek célja a gyermekeket nevelő felnőttek szülői attitűdformálása, önismeret és
információszerzés révén nevelési hatékonyságuk növelése. Ennek keretében
tájékoztathatjuk 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.

•

Az új Nemzeti Drogstratégiában foglalt irányelveknek megfelelően szükséges a helyi
stratégia felülvizsgálata, új célkitűzések, irányvonalak megfogalmazása.

Tiszaújváros, 2009. december 22.

Bozsikné Víg Marianna
KEF tanácsadó

Dr. Forgó Eszter
KEF koordinátor

