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Javaslatok
a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum népszerűsítésére
vezetői összefoglaló

Egy szervezet ismertségének fokozásához két út áll rendelkezésünkre. A közvetett út a
szervezet tevékenységének fölülvizsgálatához, javításához kapcsolódik, a közvetlen út pedig a
kommunikáció megszervezésén, javításán keresztül vezet.
Ezt a két szempontot figyelembe véve a következő javaslatok tehetők a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ismertségének fokozására, népszerűsítésére:
Javaslatok a KEF szervezetének módosítására
1. A 2013-as Nemzeti Drogellenes Stratégia megfogalmazott elgondolása szerint
2020-ig minden járásban létre jönnek a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok. A
járásokban az állami feladatellátás területén jelentős változások történtek, amelyek
során megerősödtek az állami-kormányzati szereplők. A KEF-ek
újjászerveződésében emiatt a helyi önkormányzatok eddigi domináns szerepét
fölváltja a jövőben egy több szereplős rendszer. Ehhez a városok úgy
alkalmazkodhatnak, hogy a KEF elnökének, vagy társelnökének politikai súllyal
bíró szereplőt, pl. alpolgármestert választanak meg.
2. A KEF titkára jó szervezőképességű, intézményvezetőkkel tárgyalni képes
személy legyen, aki az ügy iránti elkötelezettsége okán mindent elkövet a
szervezet sikeressége érdekében.
3. A szakképző iskola képviseletét közvetlenül lenne szükséges megoldani.
4. A KEF tagjai sorába javasolt a sporttal foglalkozó intézmények, szervezetek
képviselőjének beválasztása, mert a Nemzeti Drogellenes Stratégia az
egészségfejlesztésre teszi a hangsúlyt.
5. A KEF tagjai sorába javasolt fölkérni a média, a hírközlő szervek képviselőjét,
közülük is azt a személyt, aki a leginkább jártas a fiatalokat elsősorban érdeklő
számítógépes világban.
6. A KEF Tanácsadó Bizottságát javasolt bővíteni pedagógusok (gyermekvédelmi
felelősök) és az iskolapszichológusok képviselőjével.
7. Megfontolandó a helyi cigány kisebbségi önkormányzat meghívása a KEF-be,
amennyiben alkalmas személyiség található körükben.
Javaslatok a KEF tevékenységének módosítására
8. A KEF mint szervezet alkalmas előadások szervezésére, (önkéntes) előadók
meghívására, fölkérésére fiatalok és szülői közösségek számára.
9. A KEF jelöljön ki felelőst, aki a városi rendezvények szervezésében részt vesz,
képviselve a KEF „érdekeit”, szemléletét.
10. A KEF tartson meghallgatást (esetmegbeszélést) a kábítószer-használat ellenes
tevékenységekben érdekelt, felelős munkatársak számára. Tapasztalataikat építse
be éves munkatervébe.
11. A KEF továbbra is keresi az alkalmat, hogy tagjai, szakértői képzéseken,
továbbképzéseken vegyenek részt.
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12. A KEF törekszik arra, hogy a kortárs-segítők tevékenységét – a személyi és a
pénzügyi háttér biztosítása esetén – újból segít megszervezni. Ennek legfontosabb
eleme a megfelelő pedagógusok kiválasztása.
13. A KEF eljár az illetékes intézményvezetőknél, hogy az önkéntes munkát végző
bizottsági tagok ellentételezésként szabadnapot, alkalmanként jutalmat kapjanak.
14. A KEF vállalja, hogy szakmai segítséget ad minden kábítószer-ellenes
tevékenységet tervező, vagy végző civil szervezetnek, egyházi közösségnek.
15. A KEF törekszik arra, hogy – a pénzügyi lehetőségek függvényében – ismét
bevezeti az alacsony küszöbű szolgáltatásokat (telefonos lelki segély szolgálat,
tűcsere).
16. A KEF vállalja, hogy részt vesz a város civil szervezetei részére kiírt pályázatok
népszerűsítésében, elbírálásában, tevékenységük támogatásában, ellenőrzésében.
17. Járási szintű megoldást kell találni a kapcsolatteremtésre a bejáró tanulók
családjával. Megoldást jelenthet a megelőzésben jártas tiszaújvárosi szakemberek
kiutazása a vidéki, „helyi szülői értekezletre”.
18. A KEF vállalja, hogy a kínálatcsökkentésben jártas szakemberek lépéseket
tesznek az internet-alapú bűnelkövetés felderítésére.
Javaslatok a KEF kommunikációjának javítására
19. A KEF tevékenységének lényege, hogy érzékennyé tegye a helyi társadalmat a
káros függőségek, szenvedélyek kezelése iránt.
20. A KEF célja, hogy fölébressze a helyi társadalom felelősségérzetét a közös
cselekvés, az együttes cselekvés iránt.
21. A KEF célja, hogy a városban és a vonzáskörzetben élők egyaránt álljanak a
szervezet mögé, segítsék munkáját.
22. Központi üzenet: A város elkötelezett az egészséges életmód mellett.
23. A KEF gondosan mérlegeli, mely célcsoportokra van lehetősége hatást
gyakorolni.
24. A KEF megfogalmazza az egyes célcsoportoknak szánt fontos üzeneteket.
25. A KEF minden célcsoportnak a számára szükséges üzenetet közvetíti.
26. A város egészségfejlesztéssel, sporttal kapcsolatos rendezvényei alkalmat
adhatnak kábítószer-megelőzési céllal szervezett programoknak is.
27. A KEF vállalja, hogy a jövőben is terjeszti kiadványait (szórólapok, ismertető
füzetek, stb. diákok, felnőttek, családok számára).
28. A KEF vállalhatja civil szervezetek és egyházak kábítószer-megelőzési céllal
szervezett cselekvéseinek népszerűsítését.
29. A KEF vállalja, hogy kapcsolódik a polgármesteri hivatal és az egészségügyi
intézményrendszer kommunikációs stratégiájához. Ennek szellemében tart
kapcsolatot a helyi médiumokkal, ennek figyelembevételével használja a saját
hírközlő felületeit.
30. A KEF vállalja, hogy az egyéb alkalmakat is fölhasználja a szervezet
tevékenységének ismertetésére (népszerűsítésére): önkormányzati bizottságok
üléseit, sajtótájékoztatókat, stb.
31. A KEF vállalja, hogy egészségmegőrzéssel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos
álláspontját a város dokumentumaiban segít megjelentetni (pl. városfejlesztési
tervek, intézményfejlesztési tervek, stb.).
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1. Bevezetés
Egy intézmény, egy szervezet népszerűsítése, ismertségének fokozása két módon
valósítható meg. Az egyik egy közvetett módszer, ami magának az illető szervezet
tevékenységének a fejlesztését, javítását, korszerűsítését, az igényekhez való alkalmazkodást
jelenti. Ez a módszer tulajdonképpen a szervezet tevékenységének felülvizsgálatát, bizonyos
módosítását jelenti. A másik módszer a közvetlen népszerűsítés, ami kommunikációs
technikák fokozott alkalmazását jelenti.
A dolgozat emiatt két részből áll.
Az első, hosszabb rész a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum eddigi tevékenységét
mutatja be, természetesen a teljesség igénye nélkül. A feladat pusztán az, hogy példákat
mutasson fel, a főbb tevékenységi körök elemzése segítségével keressen, találjon olyan
példákat, olyan tevékenységi formákat, amelyeknek a változtatása a szervezet
tevékenységének javítását eredményezi, ezáltal az ismertségét is fokozza.
A másik, a rövidebb rész a közvetlen kommunikációs stratégia elemeit mutatja be,
szoros kapcsolatban a város már meglévő egészségügyi és polgármesteri hivatali
kommunikációs stratégiáival.
2. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – szervezeti kérdések
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – mint ahogyan azt a Nemzeti stratégia a
kábítószer-probléma visszaszorítására című országgyűlési határozat kimondta, – a kábítószerellenes tevékenység helyi szintű megvalósulásának koordinálásáért felelős szakmai
munkacsoport. Létrehozása és működésének biztosítása a 20 ezer főnél népesebb helyi
önkormányzatok, vagyis a városok feladata volt a 96/2000-es országgyűlési határozat
értelmében, egészen a 2013-as drogellenes stratégia megjelenéséig. A 2000-es határozat
rendelte el, hogy az egyes önkormányzatok állítsák fel ezt a testületet. Ebből következően a
városi drogellenes politika alakítása a KEF, valamint az önkormányzat közös felelőssége volt.
A KEF szakmai tanácsadó és javaslattevő testületként funkcionált az önkormányzatok mellett.
Folyamatosan tájékoztatta az önkormányzatot a helyi sajátosságokról. Elvégzett
tevékenységéről meghatározott rendszerességgel beszámolt a területért felelős szakbizottság
és/vagy a közgyűlés előtt. Szakmai javaslatokat fogalmazott meg a kábítószer-probléma
visszaszorítása érdekében, elkészítette a városi stratégiát. A KEF javaslattevő szerepe a helyi
(városi önkormányzati) drogpolitika érdekérvényesítésének egyik legfontosabb eszköze volt.
Különösen fontos volt, hogy a 20 ezer főnél nagyobb létszámú települések döntéshozói
részére szakmailag megalapozott előterjesztéseket fogalmazott meg. Stratégiai jelentőségű
volt, hogy a KEF rövid, közép-, valamint hosszú távú célkitűzéseket is megjelenített annak
érdekében, hogy a döntéshozók számára a településen a konkrét feladatok megvalósítása
tervezhető legyen.
Tiszaújváros – annak ellenére, hogy népessége nem érte el a 20 ezer főt – már az
országgyűlési határozat hatálybalépése után, 2001-ben megszervezte és attól kezdve
hatékonyan működtette is a város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumát. Sőt – több más
önkormányzati tevékenységhez hasonlóan – ezt az önként vállalt feladatot is térségi szinten
valósította meg, felelősséget vállalva a térség (kistérség) lakosainak jólétéért. Ezt a
felelősségtudatot a környező településekről bejáró munkavállalók és bejáró, valamint
kollégista tanulók erősítették.
A térbeli feladatellátás fölvállalásának oka az, hogy a szakmai szervezetek és a
különböző szolgáltatók tevékenysége nem köthető csupán egy településhez, nem zárható egy
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település, város körzethatárai mögé. A nagyobb földrajzi egységek – eltérő elnevezések
felsorolásával: a városkörnyék, a kistérség, a vonzáskörzet, jelenleg a járás – lefedése a
drogprobléma megelőzése és kezelése tekintetében is indokolt. Tiszaújváros körül lévő kisebb
települések nem tudnak önállóan fenntartani olyan szolgáltatásokat, melyek megléte a
drogprobléma megelőzése és kezelése területén elengedhetetlen. Korábban a kistérségi
társulások keretében oldódott meg ez a kérdés, a jelenlegi járási rendszerben még nincs
kiérlelt megoldása a feladatellátásnak. Mindez a feladatellátás teljes tartalmát érinti, beleértve
a környező települések bevonását a javaslattételbe, a döntéshozásba, esetleg a
szervezetfejlesztésbe is. Ez fölveti a megyei KEF szükségességének kérdését is.
A KEF tevékenysége a 2013-as Nemzeti Drogellenes Stratégia szerint is megmarad a
szakmai együttműködést segítő fórumnak, de az állami feladatellátás területén bekövetkezett
szerkezeti és szervezeti változások új helyzetet teremtettek a helyi együttműködések területén.
Az egészségügyi és a szociális ellátórendszer, a köznevelés szervezésének, irányítási és
felügyeleti rendszerének változása, a kormányhivatalok és az egészségügy tervezésért és
ellátás-szervezésért felelős struktúrák szerepének erősödése, az együttműködés új formáinak
kialakulását teszi szükségessé. A helyi önkormányzatok feladatkörének változása új keretbe
helyezi a helyi kábítószerügyi együttműködést is. A megnövekedett állami felelősségvállalás
megnyilvánulása, hogy járási szinten kell megszervezni 2020-ig a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumokat, eltekintve a 20 ezres létszámhatártól, ami járási szinten ennél is nagyobb
létszámot jelent. A stratégia szerint minden járásban működnie kell a jövőben helyi
kábítószerügyi egyeztető fórumnak, a kormányhivatalok, helyi önkormányzatok, egyházi és
civil szereplők, valamint a köznevelési intézmények, az érintett egészségügyi és szociális
ellátók részvételével1. A közigazgatás átalakulásának idejét élve most a kulcsmozzanat a
kormányhivatalokkal való együttműködés kialakítása, akár készek már a jogi keretek, akár
hiányosak.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) az elmúlt bő évtizedben
(Tiszaújvárosban 2001-2014 között) a helyi közösség fontos szervezeteivé váltak. Alkalmasak
helyi programok és akciók tervezésére, kezdeményezésére, értékelésére, a helyi közösség
valós szükségleteire épülő kábítószer-használatot megelőző tevékenység összehangolására. A
2013-as új országgyűlési stratégia az egészségfejlesztésre helyezi a hangsúlyt, ami szintén
megvalósítható feladat a helyi KEF-ek számára.
A KEF tagságát, összetételét a 2000-es országgyűlési határozat szerint az
önkormányzat határozta meg. Ideális esetben a KEF tagjai a következő intézmények,
szervezetek képviselőiből álltak:
 önkormányzati szervezetek képviselői,
 prevenciós színtérről érkezett szakemberek,
 kezelő-ellátó intézmények képviselői,
 a kínálatcsökkentési terület szakemberei,
 a civil szervezetek és az egyházak képviselői,
 az ifjúságvédelem szakemberei.
A KEF-ek összetétele több dokumentumban is szerepelt, nagy szabadságot adva a
helyi önkormányzatnak a döntésben, kiket hívjon meg, kiket jelöljön ebbe az egyeztető
fórumba. Meg kell jegyezni, hogy a tiszaújvárosi KEF kezdetektől fogva reprezentatív volt,
azaz a város legfontosabb önkormányzati intézményeinek első számú vezetői adták tagságát,
illetve tetézték még azzal, hogy a kistérség számára rendkívül fontos városi rendelőintézet
főigazgató főorvosát kérték fel az elnöki teendők ellátására. Ez a választás azt üzente, hogy az
1

Nemzeti Drogellenes Stratégia, 2013. IV. 4. és VIII. 3. fejezetek
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egészségügy teljes rendszere segítő hátteret biztosít a szenvedélybetegségek leküzdésében,
illetve a rendelőintézet betegköre miatt minden korosztály rendelkezésére tud állni.
A gyakorlati feladatok megoldás érdekében a város létrehozott egy belső, egy KEF-en
belüli szervezeti egységet is, a Tanácsadó Testületet. A két szerv között párhuzamosság volt,
mert a KEF tagjai és a tanácsadó testület tagjai ugyanabból az intézményi körből származtak,
csak a KEF tagjait elsősorban az intézmények első számú vezetői adták, míg a tanácsadó
testület tagjait többnyire az intézményvezetők delegálták. Ennek az volt az értelme, hogy a
KEF Tiszaújvárosban nem pusztán egyeztető fórumként létezett, amihez elegendő lett volna a
reprezentatív testület megléte, hanem gyakorlati, mondhatni napi cselekvéseket vállalt a
kábítószerek elleni tevékenységben. A napi feladatok elvégzését pedig a kérdéshez legjobban
értő, az érintettekkel foglalkozásuk révén közvetlen kapcsolatot tartó belső munkatársaik
közül választották az intézetvezetők. Így a tervezés és a végrehajtás között az út rendkívül
lerövidült, hatékonnyá, könnyen követhetővé, ellenőrizhetővé vált.
A hivatalos dokumentumok (országgyűlési határozatok és helyi, tiszaújvárosi SZMSZek) alapján a KEF tagjait csoportokra, mintegy munkabizottságokra bonthatjuk. A belső
tagolás a közigazgatási elvek alapján a következőképpen végezhető el:
1. Az első csoportba a rendőrség, a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat munkatársait
sorolhatjuk. Ők képviselik a drogjelenség jogi-igazgatási oldalát. Ők rendelkeznek azokkal az
ismeretekkel, hány fiatal van eljárás alá vonva, hányan vannak elterelésre utalva a
kistérségben.
2. A második csoportba az egészségügyi ellátórendszer képviselői tartoznak: a városban
dolgozó pszichiáter, az ÁNTSZ egészségfejlesztési munkatársa, iskolapszichológus, ifjúsági
védőnő és iskolaorvos. Ez a szakmai kör ismeri az ellátórendszer minőségi sajátosságait, a
kapacitásokból adódó problémákat és lehetőségeket. Emellett ők tudnak fontos felvilágosítást
adni a problémák kezelésére vonatkozó szakmai álláspontról is. A városban nincs
addiktológus, nincs szenvedélybetegek ellátására szakosodott gondozási központ.
3. A harmadik csoportba a fiatalokkal napi kapcsolatban álló pedagógusokat,
iskolaigazgatókat, gyermekvédelmi felelősöket, a szülői munkaközösség vezető tagjai
tartoznak. Elsősorban az iskola és a pedagógusok feladatait, lehetőségeit képviselik a
megelőzés területén.
Tiszaújvárosban nincs drogproblémával küzdő betegeket kezelő és ellátó intézmény
(drogambulancia), de a meglévő többi szakértői kör képviseli magát a KEF-ben.
Más csoportosítás is lehetséges, amely az elvégzett tevékenységek alapján sorolja be
az intézményeket:
1. a megelőzés elsődleges szervei az oktatási-nevelési intézmények és annak
különböző szakmákhoz tartozó munkatársai, a családsegítő- és a gyermekjóléti
szolgálat, a gyermekvédelmi felelősök, a szülői munkaközösség vezetői, stb.,
2. az ártalomcsökkentés, gyógyítás, rehabilitáció intézményei hiányosak, de
tanácsadással több intézmény is szolgál: a Humánszolgáltató Központ, a városi
rendelőintézet, az ÁNTSZ.
3. a kínálatcsökkentés intézménye elsősorban a rendőrség. Az ügyészségnek
nincs külön csoportja a városban.
Egy harmadik felosztás a célcsoportok szerint lehetséges. Ez esetben azt vizsgáljuk,
hogyan tudnak az egyes intézmények a célcsoportokhoz közel kerülni.
1. A legszélesebb érzékeny csoport a tanulóké. Őket az óvoda és az iskola tudja
elsősorban elérni.
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2. A kábítószer-használat szempontjából is, mint minden lelki-mentális nehézség
esetében a család a tágabb célcsoport, amihez a családsegítőknek és a
gyermekjóléti szolgálatoknak vannak kapcsolódásai.
3. Minden város jellemzője, hogy vonzáskörzet központjaként létezik, ezért a
környező települések adják a következő célcsoportot, akik bejárókként,
szolgáltatások igénybevevőiként (munkahely, iskola, egészségügy) vannak
jelen a központi elhelyezkedésű város életében. A tiszaújvárosi tapasztalatok2
szerint közülük kerülnek ki a városban csellengő fiatalok is, akik a
veszélyeztetett csoportokba sorolhatók. Az ő kezelésük azonban már térségi
feladatellátást igényelne. A térségi feladatellátás azonban nem teljes körű. Az
egészségügy és az oktatás ellátja a környéket szolgáltatásaival, a családsegítőés a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekvédelmi felelősök, stb. azonban már
csak a város ellátásáért felelősek. Az is valószínűsíthető, hogy az iskolai szülői
munkaközösség vezetői sem vidékiek, nem tudják emiatt bekapcsolni a más
településen élő bejáró tanulók képviseletét.
4. A kábítószerek elleni küzdelemben külön célcsoportként szerepelnek a cigány
közösségek, a roma lakosság. A kisebbségi önkormányzatok segítő részvétele
a KEF munkájában azonban csak akkor hatékony, ha a cigány közösség
tekintélyes vezetői vannak jelen a kisebbségi önkormányzatban. Vagyis
nagyon függ a cigány kisebbségi önkormányzatok képviselőinek, elsősorban
vezetőinek személyi összetételétől, vezetői alkalmasságától. Ha alkalmas
vezetője van egy cigány kisebbségi önkormányzatnak, akkor annak helye van a
KEF-ben. Ő tud szót érteni legjobban a település cigány lakosságával, ő tud
olyan kedvező hatással lenni a közösségre, hogy tanácsait meghallgatva,
elfogadva alkalmazkodnak a többi intézmény által képviselt értékrendhez.
Javaslatok a KEF összetételének megváltoztatására
1. Az elnök és a társelnök személye. A javasolt változtatások elsősorban a megváltozott
közigazgatási feltételekre keresnek választ. Olyan megoldást kell keresni, amely a
KEF szervezeti változtatásával alkalmazkodik a megváltozott közigazgatási
körülményekhez. A közigazgatás jelenlegi átszervezése, a járási rendszerre való átállás
során megoldást jelentene, ha a társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármester is
tagja, esetleg társelnöke lenne a KEF-nek. Ezzel az önkormányzat lenne jelen a járási
rendszerű KEF vezető testületében.
2. A titkár személye. Az elemzésekben, ajánlásokban nem szokott szerepelni a titkár
személye. Tiszaújváros önkormányzatának jóvoltából a szociális osztály egy
munkatársa szokta ezt a feladatot ellátni, munkaidejének egy részében. Tevékenysége
központi jelentőségű a szervezet szempontjából. Összefogja a KEF két ágát,
kapcsolatot tart minden taggal. Az ügyek intézésében nagy gyakorlattal kell
rendelkeznie, mert a KEF tagjai hivatali munkájuk mellett kevés energiát tudnak a
napi szervezési feladatokra fordítani. A rendezvények, a kiadványok, a pályázatok,
stb. szervezésének, rendezésének, bonyolításának sok időt igénybe vevő feladatát
veszi át a KEF vezetőségének a válláról. Amennyiben az önkormányzat továbbra is
biztosítja ezt a fontos szerepet betöltő munkatársat, akkor a leírtaknak megfelelő,
talpraesett, tárgyalóképes, jó szervezőkészségű személyre van szüksége a KEF-nek.
3. A tagsági összetétel. A KEF akkor tud a kábítószer, és minden egyéb káros függőség
elleni lépéssorozat fő szervezője, ösztönzője lenni, ha a tagjai között közösség és
2

Az ifjúsági járőrszolgálat tapasztalati szerint a vidéki 16-18 éves korosztály csellengése a jellemző. In.: A
Humánszolgáltató Központ KEF-beszámolója a 2013-as évről.
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együttműködés van. Ezért fontos a tagok helyes kiválasztása. Ebből a szempontból a
város arra törekedett, hogy a város legfontosabb intézményeinek vezetői alkossák a
KEF testületét. A közigazgatás változása miatt azonban nehéz helyzetbe került az
önkormányzat, mert eddigi saját intézményei az államhoz kerültek. A függőségi
betegségek visszaszorítása szempontjából ez elsősorban az iskolák esetében emelt
gátat. Az önkormányzat azt a megoldást választotta, hogy az intézményfenntartó
kerületi igazgatókat kérte föl a KEF-tagságra.
a. Ez a tiszaújvárosi tankerület esetében szerencsés döntés volt, mert itt lakó,
korábban is itt dolgozó, a várost és intézményeit jól ismerő igazgató került be a
KEF-be, aki közismert, neves szervezője volt a káros függőségek elleni városi
tevékenység-láncolatnak. Így a városban található általános iskolák, valamint a
gimnázium megfelelő képviselővel rendelkezik.
b. Nem szerencsés viszont, hogy a szakképzésben fokozatosan egyedi szerepet kapó
szakközépiskola a miskolci tankerülethez került, akinek az igazgatónője a földrajzi
távolság és a felügyeletéhez tartozó magas intézményszám miatt nem fog tudni –
minden személyes jó szándék ellenére sem – elég időt és energiát szentelni ennek a
fontos testületnek és feladatnak. Érdemes lenne egy „állandó megbízással”,
„szerződéssel” tisztázni a helyzetet annak érdekében, hogy a szakképző iskola
mindenkori igazgatója lehessen a KEF tagja. Természetesen ez nem zárja ki, sőt a
szerződésben biztosíthatja is, hogy minden KEF-ben végzett tevékenységéről
beszámol a tankerületi igazgatónak. Ez a megoldás segítené a KEF-tagok közötti
működőképes közösség és hatékony együttműködés kialakulását.
c. Ugyancsak megfontolandó, hogy egy ilyen mértékig a sportnak elkötelezett
városban legyen a KEF-tagok között képviselője a sportnak is. Ez egy fontos és
példamutató városi társadalmi csoport bekapcsolását jelentené a KEF munkájába,
biztosítva így az intézményes együttműködésüket is.
d. A KEF-ben munkálkodó médiaszakember „természetes továbbképzést” kap azáltal,
hogy részt vesz a fórum munkájában, megismeri a megfelelő összefüggéseket,
szakmai kontextusokat. Ezáltal önkéntelenül is valamiféle rendszerezett szakmaiság
jelenik meg a kábítószer-problémára vonatkozó média munkájában. Jobban,
hatékonyabban tájékoztat, a szenzációkeresés helyett a megelőzés vagy a terápia
szempontjából lényeges tényekre hívja fel a figyelmet, képviselni tudja a
megelőzést, az ártalomcsökkentést, stb.
e. A város általános- és középiskolái mindegyikében van hivatásos pszichológus. A
gyermekvédelmi szakemberekkel és a védőnőkkel együtt ők adják a veszélyeztetett
csoportokhoz legközelebb álló szakemberállományt. Megfontolandó képviselőjük
meghívása a testületbe, még inkább a Tanácsadó Bizottságba.
f. Megfontolandó a helyi cigány kisebbségi önkormányzat meghívása a KEF-be,
amennyiben alkalmas személyiség található körükben.
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A KEF-ek összetétele különböző dokumentumokban
Nemzeti stratégia
2001.

Tiszaújváros
KEF – 2005

Kézikönyv a KEF-ek
számára, 2008.

Tiszaújváros
KEF – 2012

helyi állami szervezetek

 a prevenció világának szereplői

 a gyermekjóléti szolgálatok
képviselői
 önkormányzati szervezetek

Nemzeti Drogstratégia,
2013
kormányhivatalok által
felügyelt szervezetek
o köznevelési szervezetek
o szociális ellátó
szervezetek
o népegészségügyi
szervezetek

 Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola, Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója
 ÁAMIPSZ Mérei Ferenc
Logopédiai, Pedagógiai és
Pszichológiai Szakszolgálat
Intézmény egységének vezetője
 ÁAMIPSZ gyermek- és
ifjúságvédelmi felelőse
 Eötvös József Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium
igazgatója,

 Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ
vezetője

 oktatási intézmények

 szociális intézmények
(családsegítés, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, utcai
szociális munka, közösségi
szenvedélybeteg ellátás)

 Napközi Otthonos Óvoda
vezetője
 Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola, Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója
 ÁAMIPSZ Mérei Ferenc
Logopédiai, Pedagógiai és
Pszichológiai Szakszolgálat
Intézmény egységének
vezetője
 ÁAMIPSZ gyermek- és
ifjúságvédelmi felelőse
 Eötvös József Gimnázium,
Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatója,
 Eötvös József Gimnázium,
Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatója által
kijelölt gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős
 Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ
vezetője

Nemzeti stratégia
2001.

Tiszaújváros
KEF – 2005

az önkormányzat szakosított
szerveinek képviselői
civil szervezetek
egyházi szervezetek
ÁNTSZ
a terápia világának szereplői

az Ifjúsági Tanácsadó Testület
vezetője által delegált személy
 ÁNTSZ tisztifőorvosa
 Városi Rendelőintézet igazgató
főorvosa
 Városi Rendelőintézet
pszichiátere

Kézikönyv a KEF-ek
számára, 2008.
önkormányzat és szakosított
szervei (oktatási, kulturális, sport,
stb. bizottságok)
civil szervezetek
egyházi szervezetek
ÁNTSZ
egészségügyi intézmények (járóés fekvőbeteg ellátás)

közösségfejlesztés szervezetei
a rendőrség képviselői

Tiszaújváros
KEF – 2012

A kínálatcsökkentés intézményei
(rendőrség, vám- és
pénzügyőrség, határőrség,
büntetés-végrehajtás, polgárőrség
helyi nyilvánosság, média
egyéb intézmények, szervezetek

kiemelt célcsoportok: honvédség,
roma lakosság
az igazságszolgáltatás képviselői
a büntetés-végrehajtás képviselői
Forrás:
 országgyűlési határozatok
 a tiszaújvárosi KEF szervezeti és működési szabályai
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Nemzeti Drogstratégia,
2013
önkormányzati szervezetek
helyi társadalmi szervezetek
civil szervezetek
egyházi szervezetek

tisztifőorvos
 Városi Rendelőintézet
igazgató főorvosa
 Városi Rendelőintézet
pszichiátere
Derkovits Kulturális Központ
vezetője
a Tiszaújvárosi Városi
Rendőrkapitányság
kapitányságvezetője

bűnmegelőzési és
bűnüldözési szervek

Az egyes tevékenységek megnevezése, a mögöttes szakmai tartalom időközben
változott, ezért az egyes időszakok, dokumentumok közötti pontos párhuzam fölállítása nem
mindig lehetséges. A pontatlanságok ellenére látszik, hogy kezdettől fogva jelen volt az a
törekvés mind az országos, mind a helyi szinteken tevékenykedő döntéshozók részéről, hogy
minél szélesebb körű együttműködést alakítsanak ki. Erre azért van szükség, mert igen nehéz
megtalálni és különösen nehéz kezelésbe vonni a kábítószer-használók társadalmi csoportját.
Ez a társadalmi csoport ugyanis meglehetősen marginális helyzetű.
Az elemzések tanúsága szerint3 a teljes népesség átlagos iskolázottságához viszonyítva
alacsonyan képzettek a kábítószer-használók. A rendszeres drogproblémával küzdők között a
legfeljebb 8 általánost végzettek aránya 39% volt, a felsőfokú végzettséggel mindössze 4%-uk
rendelkezett. A másik jellemzőjük pedig az, hogy a munkanélküliek aránya kiugróan magas
körükben. Ez az arány az évek során fokozatosan nőtt a 2013-as szintre. Ennek ellentéteként
pedig a foglalkoztatottak aránya fokozatosan csökkent körükben.
Mivel ez a felmérés a szenvedélybetegekkel foglalkozó intézmények ügyfeleiről
készült, adatai, következtetései közvetlenül nem alkalmazhatóak Tiszaújvárosra. Egyrészt,
mert ilyen betegeket ellátó intézmény nincs a városban, másrészt a másutt kezelt tiszaújvárosi
betegek adatai nem alkalmasak az általánosításra kis létszámuk miatt. Arra viszont
felhasználható az elemzés, hogy érzékeltesse ennek a társadalmi csoportnak a társadalomban
betöltött peremhelyzetét.
Ez a peremhelyzet úgy mutatkozik meg Tiszaújvárosban, hogy a kábítószer-használat
során érintett népesség elsősorban középiskolai korosztályba tartozó tanulókból áll, de
közülük is a bejárók, azaz a környező falvakban lakók az érintettek, akiknek a döntő többsége
szakiskolai, szakközépiskolai tanuló. Ez a tanulói csoport inkább gyenge tanulmányi
teljesítményt tud elérni, sokat hiányzik („lógósok”), és a felnőttekkel kialakult
kapcsolatrendszerük igen ellentmondásos, ütközésekkel teli. Kevés az az általuk megnevezett
felnőtt, akivel gondjaikról beszélni tudnának, ezért magukra hagyottak, magányosak. Ezzel
készen is áll az a bennük fölhalmozódott feszültséghalmaz, ami a kábítószerezés irányába löki
őket, ahol „azonnali örömökben” van részük.

3

2014-es éves jelentés (2013-as adatok) az EMCDDA számára. Nemzeti Drog Fókuszpont. Budapest, 2014.
118.pp.

A KEF által létrehozott Tanácsadó Bizottság
A bizottság vezetője:

Tanácsadó Bizottság, 2005.

Tanácsadó Bizottság, 2012.

A KEF elnöke által felkért pszichológus
- a Városi Rendőrkapitányság megbízott
szakembere,
- ifjúsági orvos,

A KEF elnöke által felkért pszichológus
- a Városi Rendőrkapitányság megbízott
szakembere,
- ifjúsági orvos,
- iskolaorvosok
- ifjúsági védőnők,
- a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató
Központ vezetője által kijelölt
munkatársak,
- Napközi Otthonos Óvoda gyermek és
ifjúságvédelmi felelőse
- az Eötvös József Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium
gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei,

A bizottság tagjai:
- ifjúsági védőnők,
- a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató
Központ vezetője által kijelölt
munkatársak,
- az Eötvös József Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium gyermek és
ifjúságvédelmi felelősei,
- a Vásárhelyi Pál Általános Művelődési
Központ gyermek- és ifjúságvédelmi
felelőse,
- a római katolikus egyház képviselője,
- a görög katolikus egyház képviselője,
- a református egyház képviselője,
- az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat vezetője által
kijelölt munkatárs,
- a szülői közösség vezetője,
- az iskolaszék szülői választmányának
delegáltja.

-

a római katolikus egyház képviselője,
a görög katolikus egyház képviselője,
a református egyház képviselője,
BAZ megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Népegészségügyi Intézetének vezetője
által kijelölt munkatárs,

- a szülői közösség vezetője,
- az iskolaszék szülői választmányának
delegáltja
- a diákönkormányzatok vezetője

A KEF tanácsadó testülete igen gyakorlatiasan bevonja az összes szakembert, akik
azokkal a családokkal, gyermekekkel, fiatalokkal foglalkoznak, akik abba az érzékeny
társadalmi csoportba tartozhatnak, akik a kábítószer-használat vonzáskörébe kerülhetnek. Új
tagokként várható (és javasolható) az iskolapszichológusok, illetve azoknak a
pedagógusoknak a bevonása, akikben van vonzódás, hajlam a kortárs-segítő csoportok
létrehozására, működtetésére.
A bizottság tagjai által elvégzett önkéntes munka többnyire munkaidőn túli, sokszor
szombati feladatellátást vesz igénybe. A hivatalos munkaadók – a KEF kérésére – akár
szabadnap, akár jutalom formájában ellentételezést nyújthatnak a végrehajtásban jeleskedő
szakértőknek.
Minden iskola esetében külön gondot jelent a szülők részvétlensége, távolmaradása,
érdektelensége. A szülők bevonása, érzékenyítésük a kábítószerezés jelenlétének
fölismerésére, a vele járó felelősség fölvállalására, szinte megoldhatatlan feladatnak tűnik. A
jelenség mögött a bejárók és a városiak ki nem mondott társadalmi különbségeit
érzékelhetjük. Ezért kell megoldást találni a kapcsolatteremtésre a bejáró tanulók családjával.
Megoldást jelenthet a megelőzésben jártas tiszaújvárosi szakemberek kiutazása a vidéki, helyi
szülői értekezletre. A fölmerülő költségeket a járás, ill. a KEF pályázata vállalhatná kifizetni.
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3. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – tartalmi kérdések
Tiszaújvárosban a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2001 és 2013 között arra
törekedett, hogy összhangot teremtsen a drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú
négy terület között:
1.
2.
3.
4.

közösség és együttműködés:
megelőzés:
gyógyítás, rehabilitáció:
kínálatcsökkentés:

van
van
tűcsere program (2008)
van

A KEF maga teljesítette formailag és tartalmilag is cselekvéseiben a közösség és
együttműködés elvét, támogatott programjaival pedig hozzájárult a megelőzés sikeréhez. Az
alacsony küszöbű ellátások közül a tűcsere programot vállalták egy időben, azonban a
szakismeret fontossága miatt a miskolci drogambulancia vette át ezt a feladatot.
A 2013-as Nemzeti Drogellenes Stratégia a korábbi négy helyett három téma köré
csoportosítja a kábítószer-ellenes tevékenységet.
1. Az első fő tevékenységnek az egészségfejlesztést jelöli, ami egyben a kábítószerhasználat megelőzését is jelenti. Ez a szemléletváltás a KEF-ek tevékenységét is
érinti, mert fő feladatuk emiatt az egészségfejlesztési és megelőzési
tevékenységek összehangolása lett. Ennek részei a köznevelési intézményekben
folyó egészségfejlesztés, a személyek közötti kapcsolati kultúra fejlesztése, a
közösség iránti felelősségvállalás, a szülői szerepre való felkészülés, felkészítés, a
családi élet iránti elköteleződés, a generációk közötti pozitív mintaadás segítése.
A kábítószer-megelőzés szűkebb értelmezése helyett a programok középpontjába
az egészségfejlesztés, az átfogó testi, lelki, szellemi, társadalmi jólét kerül. Ennek
a széles tevékenységhalmaznak sok színtere van:
a. a helyi közösségek színtere
b. családi színtér
c. a köznevelési intézmények terei
d. gyermekvédelmi intézményrendszer
e. kortárscsoportok, ifjúsági közösségek színtere
f. a média terei
g. munkahelyi színtér
A veszélyeztetett csoportok színtereit vizsgálva arra a következtetésre kell
jutnunk, hogy a gyermekjóléti szolgálat tevékenysége kiemelkedően fontos, mert
a társadalmilag, kulturálisan hátrányos helyzetű szülők jelentős része a szokványos
színtereken alig vagy egyáltalán nem érhető el, bevonásuk megelőzésbe a védőnőicsaládsegítői- gyermekjóléti hálózaton keresztül valósítható meg. Azonban
nagyobb gyerekek, tanulók, főleg középiskolások esetében mondhatjuk, hogy ők
már igyekeznek a hivatalos gyermekjóléti hálózat figyelő tekintete elől elrejtőzni.
Ennek a csoportnak a szemmel tartására alkalmas az iskolai gyermekvédelmi
rendszer, illetve az erre támaszkodó kortárs-segítő hálózat.
A közösségi színterek azonban nem szűkülnek le a város intézményi- vagy
köztereire, mert a bejáró tanulók a városhoz kötik, a városba hozzák saját
közösségük, családjuk, falujuk belső problémáit. Ezek viszont nagyobb
valószínűséggel terheltek olyan gondokkal, amelyek fokozott figyelmet
érdemelnek. Az ő esetükben is közvetítő szerepet játszhatnak a kortárs-segítők.
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2. A második csoportba a kezelés, ellátás, felépülés hármasa kerül, a felépülésközpontú szemlélet szerint. A felépülés-központú szemlélet alapján működő teljes
kezelési láncnak a különböző alacsonyküszöbű, illetve ártalomcsökkentő
programok is részei.
3. A harmadik elem továbbra is a kínálatcsökkentés. Kiemelendő, hogy az egyik
legnehezebben ellenőrizhető terület az internet alapú bűnelkövetés.
A megelőzés, valamint a kezelés, ellátás, felépülés keretében léteznek un. alacsonyküszöbű szolgáltatások, ártalomcsökkentő programok:





megkereső szolgálatok (utcai szociális munka):
telefonszolgálatok:
tanácsadás, jogsegély:
tűcsere:

nincs
szünetel
van
szünetel

A kábítószerezés elleni tevékenységeket csoportosíthatjuk tartalmi értelemben úgy,
hogy vannak olyan tevékenységek, elsősorban a megelőzés területén, amelyek a városban
működő intézmények alaptevékenységébe tartoznak, és amely tevékenységeket a város
intézményei el is végeznek. Ezeken kívül vannak az önként vállalt feladatok, amelyekhez már
a KEF segítsége, támogatása szükséges. Ez pályázati bevételekből és önkormányzati
támogatásból fedezhető.
A következő felsorolás számba veszi az alaptevékenységeket végző intézményeket és
a tevékenységi körükbe tartozó teljesített feladatokat, egyúttal pár szóval jelzi a gondozási
eseményeket:
1. oktatási intézmények
a. alsó fokú oktatás (előadások, filmek, gyermekvédelmi felelős megbízása)
b. középfokú oktatás (előadások, filmek, gyermekvédelmi felelős megbízása)
2. egészségügyi intézmények
a. pszichiátria
i. szórólapok
ii. tanácsadás személyesen, telefonon
iii. betegút megnevezése, továbbirányítás
b. Népegészségügyi Intézet
i. felvilágosító munka
3. Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti szolgálat
a. egyéni esetkezelés
i. tanácsadás (gyermeknevelés, életvezetés, mentálhigiénés, egészségügyi
ismeretek, szenvedélybetegség és deviáns karrier megelőzése)
ii. továbbirányítás
b. pszichológiai tanácsadás
c. jogi tanácsadás
d. veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszer működtetése
i. gyermekeket érintő szociális helyzet feltérképezése
ii. családgondozás
iii. tájékoztatás, felvilágosítás
iv. ügyintézés segítése
e. csoportszervezés (értékközvetítő, szocializáló, támogató csoport)
i. folyamatos csoportmunka
1. „Mocorgó” Baba-mama Klub
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ii. alkalmi csoportmunka
1. szociális készségfejlesztési tréning
2. Kis Kamasz Csoport
3. rendkívüli osztályfőnöki órák
(„Azonosság/Másság”, avagy mindenki másképp egyforma)
4. önbizalom-építő rendkívüli órák („Miért nem bízol
magadban?”)
f. csoportos foglalkozás szülők számára („Mit tehetnék érted?”)
adománygyűjtés, közvetítés
g. szabadidős programok szervezése
i. Városi Egészségnap – Családi Nap, vetélkedők, sátras kivonulás
ii. nyári napközi
iii. nyári táboroztatás
4. közművelődési intézmények
a. közösségfejlesztés
b. rendezvények, köztük színházi előadások szervezése
A felsorolt négy fő intézménycsoport alaptevékenysége, hogy a gyermek-, az ifjú- és a
felnőtt korú tiszaújvárosi polgárok életének fontos területein segítő szerepet vállaljanak.
Legyen ez oktatás, közművelődés, egészségügy, családsegítés. Ebbe a tevékenységbe tartozik
az egészséges, magabiztos, a saját útját felelősséggel járó fiatalok és felnőttek nevelése,
oktatása, szórakoztatása, esetleges egészségi károsodásuk gyógyítása, stb. Ez a széles körű
tevékenységhalmaz magában hordozza azt a lehetőséget is, hogy a fiatalok, vagy a felnőttek a
közelébe se kerüljenek a kábítószer-használatnak. Viszont vannak olyan családok, ahol ez a
sajnálatos eset bekövetkezik. A négy intézménycsoport szakemberei arra is képzettek, azt a
munkát is fölvállalják alaptevékenységükben, hogy tanácsokkal szolgáljanak ezekben a kirívó
esetekben.
Viszont ennél többet, az alaptevékenységnél többet, a kábítószer használatának
megelőzésére, a használat miatt szükséges gyógyításra összpontosító, több időt, energiát,
szakértelmet kívánó tevékenységre már nincsenek fölkészülve. Erre külön erőfeszítésre van
szüksége az egyes intézményeknek, amely erőfeszítéseket a KEF segítségével, szervezésével,
külön fölvállalhatnak. Ehhez külön pénzügyi források kellenek. Ezt segíti a KEF és a város
önkormányzata a pályázatok segítségével.
A KEF pénzügyi forrásai
A tiszaújvárosi KEF a városi intézmények és szakemberek közti együttműködés
szervező munkája mellett sokféle egyéb tevékenységet is végez. A feladatkörébe tartozó helyi
ismeretek megszerzése mellett (fölmérések, kérdőívezés, elemzés) ki kellett formálniuk a
helyi cselekvések rendszerét. Ez jelent meg a helyi drogellenes stratégiában, annak rendszeres
megújításaiban. Emellett még más helyi tevékenységeket is vállaltak, hogy minél közelebb
kerülhessenek a kábítószerezésben veszélyeztetett csoportokhoz. Ezekhez a tevékenységekhez
azonban pénzre volt szükségük. A fölmerülő költségeket egyrészt pályázatok útján szerezték
meg, másrészt részesültek a városi önkormányzat támogatásából. A pályázati rendszerek
sajátossága miatt azonban az évek során változtak a forráshoz jutás lehetőségei, illetve a város
bevételeinek és kiadásainak változásai miatt a városi támogatások lehetőségei is változtak. Ez
a két tényező a városi KEF működési feltételeit is befolyásolta.
A pályázati összegeket tekintve a következő sajátosságokat láthatjuk.
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A kábítószer-ellenes tevékenység pénzügyi támogatása Tiszaújvárosban
2008-2014 között
Ft
2008
2009
Pályázati forrás
4 218 200
3 784 800
Önk-i önrész
288 000
245 000
Önk-i támogatás
1 100 000
300 000
Összesen
5 606 200
4 329 800
Forrás: KEF-jegyzőkönyvek, Tiszaújváros

2010
1 500 000
45 000
560 000
2 105 000

2011
1 595 000
55 000
300 000
1 950 000

2012
1 495 000
55 000
300 000
1 850 000

2013
495 000
455 000
300 000
1 250 000

2014
500 000
500 000

A kábítószer-ellenes tevékenység pénzügyi támogatása Tiszaújvárosban
2008-2014 között, Ft
4 500 000
Pályázati forrás

Önk-i önrész

Önk-i támogatás

4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A város honlapján 2008-tól rendelkezésre álló KEF-jegyzőkönyvek tanúsága szerint
az elmúlt hét évben mindig volt pénzbeli támogatása a kábítószer-ellenes tevékenységnek. A
források három helyről származtak. Országos pályázatokból, a városi önkormányzat
önrészéből, amit a pályázati kiírások követeltek meg, illetve az önkormányzat további
önkéntes támogatásából. A táblázat számsoraiból látszik, hogy kezdetben egy bizonyos
állandó összeggel szándékozott támogatni a kábítószer-ellenes tevékenységet a kormányzat,
amit kiegészített a város saját támogatásával. A várakozás mögött az a számítás húzódott meg,
hogy egy állandóan meglévő jelenséget kellett volna pályázati támogatások változó-hullámzó
bevételeiből állandóan magas színvonalon kezelni. A válság beköszöntével azonban ez a
várakozás nem teljesült. Először az önkormányzat törekedett arra, hogy egy állandó, 300 ezer
forintos összeggel támogassa ezt a tevékenységet, remélve, hogy az állami pályázati rendszer
kezdeti bőkezűsége csak ideiglenesen csappant meg. Ez a helyzet arra készteti az
önkormányzatot, hogy a legszükségesebb tevékenységek támogatásával igyekezzen
fönntartani, sőt, a rendkívül megcsappant pénzösszegeket tekintve legalább megtartani ezt a
szervezetet, várva a kedvezőbb lehetőségek eljövetelét.
A pénzügyi támogatások tartalmi elemeit mutatja be a következő két táblázat. Először
a megnyert pályázatok megnevezései alapján, majd a második táblázatban a tényleges
tevékenységek bemutatásával. A kábítószer-ellenes tevékenység sok önkéntes munkával is
jár, ezeket a harmadik táblázat mutatja be.
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Támogatott kábítószer-ellenes tevékenységek Tiszaújvárosban
a pályázatok tevékenység-megnevezése alapján
2008 -2009
 iskolai
egészségfejlesztésidrogmegelőzési
tevékenység támogatása
 kortárssegítők
képzésének támogatása
 a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum
működésének
fejlesztése, és a
drogprobléma kezelését
célzó helyi stratégia
megvalósulásának
előmozdítása

2010
 iskolai
egészségfejlesztésidrogmegelőzési
tevékenység támogatása
 a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum
működésének
fejlesztése, és a
drogprobléma kezelését
célzó helyi stratégia
megvalósulásának
előmozdítása

2011
 iskolai
egészségfejlesztésidrogmegelőzési
tevékenység támogatása
 kortárssegítők
képzésének támogatása
 a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum
működésének
fejlesztése, és a
drogprobléma kezelését
célzó helyi stratégia
megvalósulásának
előmozdítása

2012
 iskolai
egészségfejlesztésidrogmegelőzési
tevékenység támogatása
 internet használat és
energiaital fogyasztás
veszélyeire
figyelmeztető spotfilmek
készítése
 a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum
működésének
fejlesztése, és a
drogprobléma kezelését
célzó helyi stratégia
megvalósulásának
előmozdítása

2013
 "Zsákutca 2012" drogprevenciós musical
 a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum
működésének
fejlesztése, és a
drogprobléma kezelését
célzó helyi stratégia
megvalósulásának
előmozdítása

2014
 Mit tehetnék érted?” –
drogprevenciós és
korrekciós csoportos
foglalkozás szülők
számára

Támogatott kábítószer-ellenes tevékenységek Tiszaújvárosban
a KEF jegyzőkönyvei alapján
2008
 szakmai
továbbképzés
szervezése
 zsebkönyv
szülőknek
 tapasztalatcsere
látogatás
Mátrafüreden
 kistérségi szintű
szakmai találkozó
 kérdőíves felmérés
 alternatív
szabadidős
programok fiatalok
számára
 részvétel az NDI
által szervezett
szakmai
programokon
 általános iskolai
megelőző
tevékenység
 „Alternatívák a
drog ellen” – rajz,
fotó és
plakátpályázat
 „Köztes átmenetek”
c. kiállítás a
középiskolákban
 kortárssegítőképzés Tiszalökön

2009
 szakmai
továbbképzés
szervezése
 konferencia és
szakmai
tapasztalatcsere
(Salgótarján, Kassa)
 szakkönyvek
beszerzése
 szülői kérdőíves
felmérés
 fiatalok kérdőíves
felmérése
 szakmai kiadvány
készítése
 kiadvány családok
számára
 részvétel az NDI
által szervezett
szakmai
programokon
 interaktív
osztályfőnöki órák
tartása
 klubfoglalkozás
 munkaközösségi
foglalkozás
 szülők
érzékenyítése
rendkívüli szülői
értekezlet keretében
 kortárssegítő képzés
 kétnapos

2010
 kistérségi szakmai
konferencia
 tapasztalatcsere
intézménylátogatással
(Orosháza), szakmai
tréning
 riportfilm, újságcikk
 936 felső tagozatos
tanuló részére 5-5 órás
interaktív foglalkozás
 klubfoglalkozás
diákoknak
 interaktív pedagógiai
foglalkozás
 szülők érzékenyítése
rendkívüli szülői
értekezlet keretében
 kiállítás az áldozattá
válás megelőzésére
 a kortárssegítő csoport
teaházat szervezett a
kollégiumban
 filmklub
 gyermek- és
ifjúságvédelemi felelős
résztvett a Miskolcon
megtartott drogügyi
koordinátorok részére
szervezett egynapos
továbbképzésen
 Ifjúsági Lelki Segély
Szolgálat
 kortárssegítők képzése

2011
 kiadvány az új helyi
stratégiáról és a 20052010. között hatályban
lévő régi helyi stratégia
értékelésének
összefoglalásáról
 tapasztalatcsere
intézménylátogatással
(Hatvan), szakmai
tréning
 870 felső tagozatos
tanuló részére 5-5 órás
interaktív foglalkozás
(áthúzódó)
 klubfoglalkozás 10
iskolai csoportnak (58. oszt.) - (áthúzódó)
 szülők érzékenyítése
rendkívüli szülői
értekezlet keretében
(áthúzódó)
 kortárssegítők képzése
 csapatépítő tréning
Debrecenben a kortárssegítők részére
 önismereti tréning,
elméleti képzés
kortárssegítők részére
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2012
 kiadványok
(szórólapok)
készítése tanulók
részére
 kutatás a
tiszaújvárosi
fiatalok
drogfogyasztási
szokásairól
 kiadvány az
internet
veszélyeiről
 870 felső
tagozatos tanuló
részére 5-5 órás
interaktív
foglalkozás
(áthúzódó)
 szülők
érzékenyítése
rendkívüli szülői
értekezlet
keretében
(áthúzódó)

2013
 térségi konferencia
a gyermek- és
ifjúságvédelemmel
foglalkozó
szakemberek
számára
 konferencia az
eddig meglátogatott
KEF-ek számára
 ötperces kisfilm a
kábítószerekről és a
KEF
tevékenységéről
 filmek az
internethasználat és
az energiaital
fogyasztás
veszélyeiről
 stúdióbeszélgetés 2
alkalommal
 "Zsákutca 2012"
drog-prevenciós
musical
 „Mit tehetnék
érted?” –
drogprevenciós és
korrekciós
csoportos
foglalkozás szülők
számára

2014
 „Mit tehetnék
érted?” –
drogprevenciós és
korrekciós
csoportos
foglalkozás szülők
számára (áthúzódó)
 Erzsébet nyári tábor
10 gyermekjóléti
ellátásban
gondozott hátrányos
helyzetű gyermek
számára (közülük 2
fő védelembe vett
gyermek volt)

csapatépítő tréning
Kékeden
 Ifjúsági Lelki
Segély Szolgálat
 eszközbeszerzés
szabadidős
programokhoz

 csapatépítő tréning
Kékeden a kortárssegítők részére
 erőszakmentes
kommunikáció tréning
kortárs-segítőknek
 kortárs-segítők
kommunikációs
tréningje, szupervízió
 sportdélután – sporttal
a drog ellen
 elégedettségi kérdőív a
kortárssegítők
véleményéről
 akkreditált képzés
pedagógusok részére
,,Életvezetési ismeretek
és készségek” címmel

19

Önkéntes kábítószer-ellenes tevékenységek Tiszaújvárosban
a KEF jegyzőkönyvei alapján
2008
 civil szerveződések
alakultak: Al-Anon
családi csoport, Biztos
Támasz Alapítvány
 egészségnevelési
munkacsoport az
általános iskolában
 szabadidős programok
szervezése
 drogprevenciós órák a
középiskolákban
 orvostanhallgatók
ismeretterjesztő
előadásai
 szóróanyagok,
kiadványok eljuttatása
felnőtteknek és
iskolásoknak
 diákok szülei számára
drog-prevenciós célú
előadások
megrendezése
 felvilágosítás
szakképző osztályokban
tanuló diákoknak a
DROG-BUSZ adta
lehetőségekkel
 DADA osztályfőnöki
órák

2009
 bűnmegelőzési
előadások
 szabadidős
programok
szervezése
(kulturális és
sportrendezvény)
 drogprevenciós órák
a középiskolákban
 Beccaria iskolai
bűnmegelőzési
program
 orvostanhallgatók
ismeretterjesztő
előadásai
 szóróanyagok,
kiadványok
eljuttatása
felnőtteknek és
iskolásoknak
 Városi Egészségnap
 információs sátor a
családi napon
 alternatív szabadidős
programok fiatalok
számára (irodalmi
felolvasó est, foci
házibajnokság,
kiállítás)

2010
 „A tiszta életért” –
előadás szülők és
nagyszülők részére
 drogprevenciós órák a
középiskolákban
 orvostanhallgatók
ismeretterjesztő
előadásai
 Városi Egészségnap –
„Családi Nap”
 D.A.D.A. program
 iskola rendőre program
 szociális
készségfejlesztő
tréning „Humani-társ”
címmel
 mentálhigiénés hetek a
kollégiumban
 ifjúsági információs
pont működtetése
 közös ifjúsági
járőrszolgálat-utcai
szociális munka
 mobil alacsonyküszöbű
szolgáltatás keretében
tanácsadás,
felvilágosítás,
addiktológiai
konzultáció
 tűcsere program

2011
 szóróanyagok,
kiadványok
eljuttatása
felnőtteknek és
iskolásoknak
 Városi Egészségnap
– „Családi Nap”
 az új helyi stratégia
bemutatását, és a régi
helyi stratégia
értékelését célzó
szakmai kerekasztal
 D.A.D.A. program
 iskola rendőre
program
 Beccaria iskolai
bűnmegelőzési
program
 középiskolai fórum
pedagógusoknak a
feltételezett
tudatmódosító
szerekről
 mentálhigiénés hét a
kollégiumban
 közös ifjúsági
járőrszolgálat-utcai
szociális munka
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2012
 a tiszaújvárosi
fiatalok
droghasználati
szokásait több
előadás alkalmával
ismertette a szerző
 Városi Egészségnap
– „Családi Nap”
 iskola rendőre
program
 az AHA program
keretében
orvostanhallgató
tartott előadásokat
 mentálhigiénés hét
a kollégiumban
 gyógyult drogos
előadása iskolai
osztályokban

2013
 Városi
Egészségnap –
„Családi Nap”
 show-tánc
fesztivál
 ismeretterjeszt
ő előadások
 szabadidős
programok

2014
 gyógyult drogos
előadása iskolai
osztályokban
 részvétel
addiktológiai
prevenció
elnevezésű
akkreditált
továbbképzésen
 Beccaria iskolai
bűnmegelőzési
program
 D.A.D.A. program
 a „sulizsaru”
program keretében
készült rajzokból
plakát készült

A három táblázatban bemutatott számos tevékenységet érdemes csoportosítanunk,
hogy lássuk, milyen tevékenységtípusokkal találkozhatunk a kábítószer-ellenes cselekvések
során.
Támogatott tevékenységek:
1. Szakmai foglalkozások.
a. Szakmai akkreditációt eredményező továbbképzések. Ezeken a város
intézményeiben dolgozó szakemberek vesznek részt, hogy ismereteiket
bővítsék, kiterjesszék erre a betegség-körre is.
b. Kortárs-segítők képzése. A kábítószer-ellenes tevékenységre fölkészítő
tanfolyamok, képzések, személyiség-fejlesztő, csapatépítő táborozások, stb.
c. Szakmai találkozók. Konferenciák, megbeszélések, tapasztalatcserék, stb.
d. Kutatások. A városban tanuló diákok és a szülők kérdőíves fölmérése a
drogfogyasztási szokások megismerése céljából.
2. A célcsoportokat érintő foglalkozások.
a. Iskolai foglalkozások a tanulók tájékoztatására.
b. Foglalkozások a kortárs-segítők szervezésében (filmklub, sportnap, teaház).
c. Színházi előadás.
d. Rendkívüli szülői értekezletek.
e. Drogprevenciós- és korrekciós csoportos foglalkozás szülőknek.
3. A városlakók tájékoztatása.
a. Kiadványok. Szórólapok, ismertető füzetek diákok, felnőttek, családok
számára. A drogstratégia kiadása, plakátok készítése, stb.
b. Hírközlés. Tévés műsorok, újságcikkek, rádiós beszélgetések, stb.
c. Kiállítások. Rajz-, fotó-, képkiállítások szervezése.
4. Eszközbeszerzés szabadidős programokhoz.
Más intézmény szervezésében, vagy önkéntesek által végzett költségmentes
tevékenységek
1. A rendőrség szakemberei által tartott foglalkozások (DADA osztályfőnöki órák,
Beccaria iskolai bűnmegelőzési program, iskola rendőre program, stb.).
2. Meghívott előadók tanulóknak, szülőknek tartott előadásai (kutató, szakértő,
orvostanhallgató, gyógyult drogos, stb.).
3. Városi rendezvények szervezése (Városi Egészségnap – „Családi Nap”, információs
sátor, táncos rendezvények, szabadidős programok, stb.)
4. Civil szervezetek tevékenysége (Al-Anon családi csoport, Biztos Támasz Alapítvány)

Javaslat a tevékenységek rangsorolására
A város és a KEF az évente változó pénzügyi lehetőségek figyelembevételével
sorrendet állíthat, mely tevékenységekre helyezi a hangsúlyt. Szűkösebb években az önkéntes
tevékenységek kerülnek előtérbe, különösen, ha a benne résztvevők tiszteletdíj nélkül, vagy
más szerv költségén tudnak előadást, tájékoztatót tartani, kiállítást szervezni, stb. Az ilyen
rendezvények szervezését, vagy a különböző rendezvények összehangolását, előadók,
kiállítások ajánlását, stb. a KEF fölvállalhatja.
Önkéntes, költségmentes tevékenységek



önkéntes előadók fölkérése, közvetítése
esetmegbeszélések a város témában érdekelt szakemberei között
o iskolapszichológus, gyermekvédelmi felelős,
o családsegítő, gyermekjóléti szakember,
o védőnők, iskolaorvos, gyermekorvos, háziorvos,
o az egyházak képviselői, stb.

Költségekkel járó tevékenységek
1. A költségekkel járó tevékenységek esetében újabb sorrendre van szükség. Érdemes
elsősorban továbbképzésekre összpontosítani, közülük is elsősorban a kortárs-segítséggel
kapcsolatos képzésekre.
 A kortárs-segítő diákokat szervező, összetartó tanár (gyermekvédelmi felelős)
képzése.
 A kortárs-segítő tanulók képzése. Ez a befektetés tűnik a leghatékonyabbnak a
célcsoport megtalálása (megkereső tevékenység) és hatékony befolyásolása
(korai kezelésbe vétel, szakemberhez terelés) szemszögéből. Ebben a
cselekvési formában a legerősebb a személyesség varázsa, mert a
veszélyeztetett tanulóval saját iskolatársa veszi föl a kapcsolatot, terelgetve őt
családsegítőhöz, gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szakemberhez.
 Az alap- és középfokú oktatásban a tanulókkal közvetlenül foglalkozó, illetve
kapcsolatba kerülő felnőttek képzése (iskolaorvos, iskolapszichológus,
gyermekvédelmi felelős).
2. Tanácsadás. Kábítószer-használóknak tanácsadással szolgál (pszichológiai tanácsadás,
jogi tanácsadás) és egyéni esetkezelést is nyújt a tiszaújvárosi családsegítő- és
gyermekjóléti szolgálat. Alaptevékenységükbe tartozik a gyermek- és ifjúságvédelmi
drogprevenció. Igény esetén a KEF szükség szerint akár anyagi támogatással, akár
szakszemélyzet biztosításával, ajánlásával segítséget nyújthat a Humánszolgáltató
Központnak. Ezt a tanácsadó tevékenységet érdemes összehangolni a kortárs-segítők
tevékenységével. (Költséget a tanácsadó szakember meghívása, munkadíja jelent.)
3. Konzultációs lehetőség, szupervízió a függő helyzetben élőkkel foglalkozó szakemberek
részére (pszichológusok, gyermekvédelmi felelősök, a háziorvosok, iskolaorvosok,
védőnők, a gyermekvédelem rendszerében, illetve a foglalkozás-egészségügyben
foglalkoztatott szakemberek). (Költséget a szupervíziót vezető szakember meghívása,
munkadíja jelent.)
4. „Kihelyezett szülői értekezlet”. Amennyiben a járási rendszer és a KEF közötti
együttműködés kialakul, érdemes pénzt áldozni arra, hogy a nagyobb létszámú bejáró
tanulót kibocsátó környező településeken bizonyos rendszerességgel legyenek olyan
szülői értekezletek, ahol az iskola, illetve a KEF is átadja a szülőknek azokat az
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életvezetési ismereteket, amelyek a drogmentes (káros függőségektől mentes) élethez
szükségesek. Ha van mód rá, lehet támaszkodni az illető település helyi önkormányzatára,
gyermekvédelmi felelősére. (Költséget a tiszaújvárosi szakember utazása jelent.)
5. Alacsonyküszöbű szolgáltatások újraindítása. A városban korábban már időszakosan
létezett szolgáltatások újraindításáról van szó.
a. telefonos lelki segély szolgálat,
b. tűcsere program.

Összefoglalóan a következő elemzést állíthatjuk fel a helyi KEF tevékenységével
kapcsolatban:
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

gyakorlati szakemberek jelenléte

változó arányú az intézetvezetők és a gyakorlati
szakemberek tagsága (pl. kevés pedagógus van a
KEF-ben)

elméleti szakemberek jelenléte (stratégia készítés)
a város rendelkezik drog-stratégiával
a város jól teljesítő intézményhálózattal rendelkezik

a sportolóknak, a sport-intézményeknek nincs
képviselete a KEF-ben

a városban 2001 óta folyamatosan működik a KEF
a korábbi kistérségi rendszer előnyös volt a
tevékenység szervezésében
erős pályázati aktivitás
a város önkormányzata támogatja a KEF
tevékenységét
a kortárssegítők kiemelkedő jelentőségű
tevékenységet végeztek

a jelenlegi járási rendszerben még nem sikerült
zökkenőmentessé tenni a közös cselekvést
beszűkült pályázati lehetőségek
beszűkült a város pénzügyi lehetősége költségek
vállalására
jelenleg szünetel a kortárssegítők tevékenysége
nincs önkormányzati tisztviselő, képviselő a KEF
tagjai között
a járási kormányhivatalnak nincs képviselete a KEFben

VESZÉLYEK

LEHETŐSÉGEK

pénz híján a szakmai programok (képzés, tanácsadás,
stb.) elmaradnak
a kábítószer-fogyasztók rejtőzködő magatartásuk miatt
nem veszik igénybe a szolgáltatásokat

pályázati lehetőségek megnyílása
a KEF - helyismeretét kihasználva - alkalmas, azaz
semleges helyszínt választ a szolgáltatás nyújtására
a járási közigazgatás (járási kormányhivatal) több új
szereplőt hoz a rendszerbe
a járási közigazgatás (járási kormányhivatal)
rendszeres pénzügyi támogatásban részesíti a KEF
munkáját
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4. A KEF tevékenységének népszerűsítése
4.1. Bevezető megfontolások
A KEF egy reprezentatív testület.
A KEF tagjai egyénenként és különösen szervezetbe tömörülve tekintélynek
számítanak a városban. Képviselik a város szellemiségét, amely minden porcikájában a
munkához kötődik. Tiszaújvárost munkahelyteremtés céljából hozták létre, és a mai napig
megtartotta ezt a sikeres alapító célt. A hozzá hasonló, korábban szocialistának nevezett
városok, amelyeket szándékosan, pártállami akaratból építettek, többségükben tönkrementek,
összeomlottak. Erre a mi megyénkben Ózd a legszomorúbb példa, ahol a gyár fölszámolása
összeroppantotta a helyi társadalmat, ahol a munkanélküliség szétrágta a társadalmi
együttműködését. Miskolc hosszú évek óta tartó, kínkeserves kikapaszkodását a mély
gazdasági-társadalmi válságból közvetlen közelről láthatják a tiszaújvárosiak.
Tiszaújvárosban csak olyan szervezetek tudnak maguknak ismertséget szerezni,
amelyek munkával, teljesítménnyel szolgálnak rá. A KEF-nek is a helyi társadalomban
ténykedve kell kivívnia saját fontosságát, hitelességét, elismertségét, jó hírnevét. Ez az
alapvetés, ez a magatartás az alapja a KEF minden üzenetének. Ehhez hozzá kell vennünk
néhány, közvetlenül a kábítószer-ellenes küzdelemben használatos alapelvet (a tények
elsőbbsége a vélekedésekkel szemben, valós helyi igényekből, szükségletekből való kiindulás,
az elrettentés módszerével való szembefordulás a megelőzés területén). Ezek együtt hatékony
elméleti hátteret adnak a KEF munkájának.
A KEF működésében az eddigi helyes megoldásokat meg kell tartani, tovább kell
erősíteni.
a. a meglévő intézményrendszer, és főleg a benne dolgozók tudása, tapasztalata a
legfőbb kincs, amit meg kell őrizni
b. biztosítani kell az intézmények közötti kapcsolati háló fennmaradását
c. biztosítani kell a KEF további zavartalan működését, hogy tekintélyével segítse az
intézmények együttműködését
d. a KEF továbbra is használja ki kapcsolatrendszerét annak érdekében, hogy minél
több ismeretet szerezzen mindazoktól az intézményektől, szervezetektől, amelyek
kapcsolatban állnak a veszélyeztetett csoportokkal.
e. A KEF-képviselőknek egyenként, valamilyen módon közvetlen hatást kell
gyakorolniuk arra az intézményre, amelyet reprezentálnak a KEF-ben. A KEF-ben
megfogalmazódó szakmai vélemények, ajánlások terjesztéséről ugyanis a KEFképviselőknek részben személyesen kell gondoskodniuk, és ennek egyik
legkézenfekvőbb módja az, ha a KEF-képviselő személyes, illetve
munkakapcsolatait kihasználva győzi meg az intézménye vezetését arról, hogy a
KEF által megfogalmazott elveket, útmutatásokat is alapul vegye az intézményi
stratégia vagy feladatkör kialakításakor.
f. A KEF másik érdekérvényesítő útja egy tágabb körre hat (azokra az
intézményekre is, amelyek esetleg nem képviseltetik magukat a KEF-ben). Ennek
során a KEF mint a városban, kerületben működő kvázi független szervezet ad
követendő szakmai ajánlásokat. Azonban tisztában kell lenni azzal, hogy egy
ilyen típusú szervezet döntései nem hatnak kényszerítő erővel az egyes
intézményekre. Ezért szükség lehet a helyi önkormányzat megnyerésére, mely
hatást gyakorolhat az együttműködő intézmények egy részére. Ezért elsősorban az
önkormányzatot kell meggyőzni a KEF fontosságáról, mindenekelőtt nála kell
kivívni az elismertséget, és törekedni kell a vele való állandó együttműködésre.
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g. Az önkormányzattal együttműködve a KEF-képviselők megpróbálják elérni, hogy
az egyes tagintézmények építsék be saját szakmai munkájukba a helyi stratégia
egyes elemeit, hiszen az azért készül, hogy az autonóm módon működő
szervezetek is koherens lépéseket tegyenek a drogprobléma kezelése érdekében.
4.2. A KEF népszerűsítésének szintjei
Egy szervezet, jelen esetben a KEF népszerűsége – az elemzett tartalmi elemeken túl –
függ a kommunikációjától is. Ennek a kommunikációnak a következő elemeit kell figyelembe
venni:
1. A kommunikáció szereplői:
a. Az üzenetek megfogalmazói a KEF tagjai. Ők a szervezők, a segítők
csoportjába tartozó szakértők. Ez a KEF szintje. Itt formálódik viták során
az üzenetek tartalma.
b. Az üzenet fogadói a célcsoportok. A célcsoportok a városlakók eltérő
társadalmi csoportjai, jelen esetben a kábítószerekhez való viszonyuk
szerint sorolhatjuk őket szintekbe.
i. a városlakók szintje (az egészségesek szintje)
ii. az alkalmi szerhasználók szintje
iii. a rendszeres, tartós szerhasználók szintje
2. Az üzenetátadás, az üzenetáramlás módszere, technikája, ahogyan az üzenet
elérkezik a kommunikációs szintekhez. Lehet szóbeli, írásbeli, kötődhet közvetítő
eszközökhöz (újság, rádió, tévé, telefon, számítógép, stb.)
3. Az üzenetek tartalma. Az üzenetet a KEF szakértői fogalmazzák meg. Elsősorban
jól célzott, hatásosan megfogalmazott tartalmakból kell állnia, hogy könnyen
terjeszthető legyen és a célcsoport számára könnyű legyen megérteni,
megjegyezni. Megfogalmazásuk, terjesztésük engedélyezése a KEF döntési körébe
esik.
Az üzenetek célcsoportjának, a városlakóknak a szintje egy bonyolult társadalmi
képlet, tartalmazza a város teljes társadalmát. A kábítószerekhez való viszonyuk alapján belső
csoportokat tudunk képezni az életkor, a családi állapot, a munkához való viszony szerint.
Ebben a felosztásban szerepel a tanulók, iskolai, baráti közösségek után a fiatal felnőttek
csoportja. A fiatal felnőttek csoportjának értelmezéséhez ahhoz a társadalmi jelenségre kell
mutatni, amely jelen van már minden fogyasztói társadalomban. Vannak olyan fiatalok, akik
iskoláikat elvégezték ugyan, de munkába még nem álltak, a szüleikkel laknak. Közülük sokan
egyszülős háztartásban, azaz főleg az édesanyjukkal élnek. Ez a sajátos, kitolódott
gyermekkor veszélyekkel jár, mert a szülővel (elsősorban az anyával) megosztott felelősség
megakadályozza, hogy saját lábán álló, önálló döntéseket hozó felnőtté váljon, ő maga is
(szülőjével együtt, de más okból) függő viszonyba, ebből a szempontból nézve káros függő
viszonyba sodródik. Ez az állapot sokukat terel a veszélyeztetett fiatalok csoportjába. A róluk
való gondoskodás, a káros függőségektől való elterelésük épp nagykorúságuk miatt szinte
lehetetlen.
A hatékony megelőzésnek mindenképpen tekintetbe kell vennie az alkalmi és a tartós
szerhasználó célcsoport életvezetési, előtörténeti sajátosságait, egyén- és társas-lélektani
jellemzőit. Része ennek a fiatalok egészségi állapotának és közérzetének megismerése,
magatartásuk értelmezése, elemzése. Ezek ismeretében van remény magatartásuk kedvező
irányú befolyásolására.
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Első kommunikációs szint: a KEF mint az üzenetek megfogalmazója
Célcsoport
a KEF-tagok között:
a KEF és a KEF tagintézményei között:
a KEF és az önkormányzat között:
egy adott régióba tartozó KEF-ek között:
a KEF és a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet:

Módszer
rendszeres ülések, megbeszélések, személyes kapcsolattartás,
írásos dokumentumok készítése
a tagintézmények saját jelentései, éves beszámolói
tartalmazzák a KEF-ben végzett munkát
éves jelentések, éves beszámolók készítése, az önkormányzat
írja a KEF nevében a pályázatokat, pályázati beszámolók,
kapcsolattartás a KEF-ek között
pályázati beszámolók, részvétel országos programokban,
pl. képzések, konferenciák,

a KEF és az egyéb intézmények, személyek,
közösségek képviselői között (pl. egyházak,
sportszervezetek, szülői szervezetek):

döntéshozók és szakemberek alkalmi, esetleg rendszeres
meghívása a KEF üléseire, bevonásuk a közös munkába,

a KEF és a közvélemény között:

 nem kötelező, informális üzenetek,
 rendszeres üzenetek, megjelenések a helyi és esetenként a
nagyobb (megyei, esetleg országos) nyilvánosság előtt.

Üzenet.
Mi lehet a KEF tevékenységében az a középponti elem, ami csak rá jellemző, ami a
fontosságát, társadalmi hasznát megadja?
1. A KEF tevékenységének lényege, hogy érzékennyé tegye a helyi társadalmat a káros
függőségek, szenvedélyek kezelése iránt.
2. A KEF célja, hogy fölébressze a helyi társadalom felelősségérzetét a közös cselekvés, az
együttes cselekvés iránt. Ne elfordulással válaszoljanak a kábítószer rabjaivá vált
embertársaik gondjaira, hanem keressék a kiutat, a megoldást az együttes cselekvés
módszerével. Ne kiközösítéssel, hanem segítő szándékkal találkozzanak a káros
szenvedélyek rabjai.
3. A KEF célja, hogy a városban és a vonzáskörzetben élők – a városban dolgozó
szakemberek, az itt tanuló fiatalok, a bejáró tanulók, a helyi és a vonzáskörzeti
lakóközösség – egyaránt álljanak a szervezet mögé, segítsék munkáját.
4. A város közösségéért és tagjaiért felelősséget vállaló polgárok, közösségek és testületek
arra törekednek, hogy jó pásztorként a helyes úton tartsák, illetve a helyes útra tereljék az
onnan letérő városlakókat életkortól függetlenül. Az a feladat, hogy ezt a célt minél
hatékonyabban tudják elérni.
Második kommunikációs szint: a teljes városi népesség (városlakók, bejárók, stb.)
Célcsoport
tanulók, iskolai, baráti közösségek
fiatal felnőttek
család (szülők)
munkapiacon dolgozó felnőttek
munkára váró (munkanélküli) felnőttek (szülők)
hajléktalanok

Módszer





szórólapok, felhívások
tájékoztató előadások
szülői értekezletek
hírközlő szervek
közlései
 városi honlap
 a KEF honlapja

Segítők
pedagógusok
pszichológusok
gyógyult betegek
nem megoldott
pedagógusok
pszichológusok
nem megoldott
nem megoldott
ellátó szervezetek szakértői

Üzenet.
Mi lehet az az üzenet, ami a városlakókat az egészséges életmód mellett tartja?
1. A város elkötelezett az egészséges életmód mellett.
2. A város a munka és a szabadidő eltöltésének sportos városa.
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3. A város az összetartó, egymáson segítő közösség formálása érdekében cselekszik.
4. A város keresi azokat az eszközöket, megoldási módokat, amelyekkel sérült, károsodott
városlakókat megsegítheti.
5. A város rendelkezik drogstratégiával.
6. A város rendelkezik jól működő intézményekkel.
Harmadik kommunikációs szint: alkalmi szerhasználók (városlakók, bejárók, stb.)
Célcsoport

Módszer

tanulók, iskolai, baráti közösségek
fiatal felnőttek
alkalmi szerhasználók családja
munkapiacon dolgozó felnőttek
munkára váró (munkanélküli) felnőttek
hajléktalanok

Segítők
iskolai szakértők
 gyermekvédelmi felelős
 pszichológus
 kortárs-segítők

tanácsadás
családsegítő közösségi programjai

Üzenet.
Mi lehet az az üzenet, amivel az alkalmi szerhasználókat el lehet téríteni a tartós függőségtől?
1. Vannak segítők, akik értenek a család gondjainak megoldásához.
2. Vannak segítők, akik értenek az egyéni életvezetési kérdések megoldásához.
3. Vannak, akik segítenek közösségbe kerülni.
4. Vannak, akik segítenek értelmes tevékenységet találni.
5. Vannak, akik segítenek értelmesen eltölteni a szabadidőt.
6. Vannak, akik segítenek nemet mondani a szerhasználatra.
Negyedik kommunikációs szint: tartós szerhasználók (városlakók, bejárók, stb.)
Célcsoport
tanulók

Módszer
 tanácsadás

fiatal felnőttek
szerhasználók családja
munkapiacon dolgozó felnőttek (szülők)
munkára váró (munkanélküli) felnőttek
hajléktalanok

 önsegítő közösségek
 egészségügyi
kezelések

Segítők
 A tartós szerhasználóknak a
miskolci drogambulancia
fölkeresését tanácsolják a
tiszaújvárosi szakemberek.
 a családsegítő szolgálat önkéntes
csoportokat szervez a
drogproblémával küzdő
családtag szüleinek
 a járulékos betegségek kezelését
ellátja a városi rendelőintézet

Üzenet.
1. Nem vagy egyedül.
2. Vannak nehéz döntések, amiket egyedül nehéz meghozni.
3. Érdemes szakemberhez fordulni.
4. Segítünk barátokat, közösséget keresni.
5. Tégy mindig egy lépést előre, de azt tedd is meg!
6. Kezdj törődni az egészségeddel!
7. Kezdj szabályok szerint élni!
8. Célozd meg a legnehezebbet, a szermentes életet!
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Kapcsolódás a város polgármesteri hivatalának kommunikációs tervéhez
A kommunikáció eszközei
Az üzenet: a KEF vallja, hogy számára is fontos érték a lakosság bizalmának megtartása.
A módszer: a folyamatos tájékoztatás. A tájékoztatás eszközei a kommunikációs
szintekhez alkalmazkodnak.
1. A KEF szintje: a KEF tagjai közötti kommunikáció (szóbeli, írásbeli, telefonos,
elektronikus)
a. ülések, megbeszélések negyedévente
i. a saját ügyek megvitatása szükség esetén zárt ülésen
ii. eset-megbeszélési alkalmak biztosítása saját munkatársak számára
b. ülések, megbeszélések alkalmanként meghívottak részvételével
i. meghívott szakértők, szupervízorok részvétele eset-megbeszélési
alkalmakon
ii. meghívott lakossági csoportok (pl. szülői munkaközösségek vezetői, stb.)
iii. meghívott szervezetek képviselői (civil szervezetek, droghasználók
képviselői)
c. nyílt ülések, fórumok
2. Üzenetek a többi szintnek: a szakértőknek, a lakosságnak, az alkalmi- és tartós
droghasználóknak.
a. éves beszámolók közzététele (önkormányzati honlap)
b. a KEF által elfogadott tartalmak közvetítése a nyilvánosság felé
 saját honlap
 hírközlő szervek eszközei
(Tisza TV, Tiszaújvárosi Krónika, Rádió 35, stb.)
 hirdetőtáblák, szórólapok, plakátok
 saját kiadványok, tájékoztató füzetek, közvélemény-kutatások
A kommunikáció területei
1. A helyi médiumokkal való kapcsolattartás területei
 A KEF tájékoztatja a helyi hírközlő szerveket a közvélemény érdeklődésére is
számot tartó üléseinek időpontjáról, napirendjéről (pl. a nyilvános ülések
tartalmáról, a lakossági fórumok tartásáról, meghívott szervezetek, szakértők
részvételéről, stb.)
 Az éves tevékenység (beszámolók) ismertetése.
 A lakosság rendszeres tájékoztatása a KEF munkájáról, az elvégzett vagy tervezett
fontosabb tevékenységekről.
 A tanácsadási, segítségszolgáltatási alkalmak helyszíneinek, szakértőinek,
időpontjának hirdetése.
 Sajtótájékoztató szervezése fontos esemény kapcsán (pl.: rendezvény,
konferencia).
 A KEF közreműködik az önkormányzat által kialakított városi arculat
megjelenítésében.
2. Saját hírközlő felület használata
 Saját számítógépes honlap működtetése. Tartalomszerkesztés.
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A saját honlap kapcsolatteremtő rajzolatának (link) elhelyezése a város honlapján.
A tanácsadási, segítségszolgáltatási alkalmak helyszíneinek, szakértőinek,
időpontjának hirdetése a saját és a város honlapján.
Lakossági tájékoztatók megjelentetése a honlapon.
Lakossági tájékoztatók megjelentetése (szórólapok, plakátok, hirdetések, stb.).
Saját számítógépes honlap, és a városi honlap nevének föltüntetése minden
hírvivő anyagon.

3. Egyéb megjelenés
 A KEF vállalja, hogy az önkormányzat egyes, számára fontos bizottságaiban
bemutatja munkáját, elvégzett és tervezett tevékenységeit.
 A KEF vállalja, hogy számára fontos alkalmakkor közös sajtótájékoztatót tart az
önkormányzattal.
 A KEF vállalja, hogy meghívásokkal, közös munkában való részvétel
felajánlásával kapcsolatot tart civil szervezetekkel, egyházakkal.
 A KEF vállalja, hogy egészségmegőrzéssel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos
álláspontját a város dokumentumaiban segít megjelentetni (pl. városfejlesztési
tervek, intézményfejlesztési tervek, stb.).
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