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egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 153/2015. (VII.02.) szekszárdi
önkormányzati határozatával fogadta el a kábítószer visszaszorítására vonatkozó városi
stratégiát.
Az elmúlt évben a pályázati források segítségével és az önkormányzat támogatásával a
Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF) megtartotta üléseit és
folytatta koordinatív munkáját.
A 2017. évre az alábbi feladatok lettek tervezve:
-

2016/2017 és 2017/2018. évi munkaterv elkészítése,
Rendszeres KEF ülések megtartása,
Városi Prevenciós programok megvalósításának támogatása, szervezése és
lebonyolítása,
Kábítószer-ellenes Világnap megszervezésének támogatása,
Epszilon Friday nyári program megszervezésének támogatása.

A Fórum működése és a stratégia megvalósulása érdekében koordinációs feladataink 2017ben is a szakmai konzultáció, a tagok konferencián, képzésen való részvételének
támogatása és a korábbi évekhez hasonlóan folyamatos ülések és munkacsoport
megbeszélések szervezése volt, meghívott előadókkal, tematikus előadásokkal:
- Szakmai előadások
- Pályázatok koordinálása
- Munkacsoport ülések.
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Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2017. évi munkájáról
I.

A KEF városi koordinatív feladatai a drogstratégia megvalósítása érdekében

KAB-ME-16-C-25509 pályázat
Az Önkormányzat 2016. szeptemberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt KAB
kódjelű pályázaton (KAB-ME-16-C-25509) „Többszínű, többszintű, többcélú megelőző
programok Szekszárdon” címmel 2.000.0000-, Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült. A pályázat önrésze 234.000-, Ft, melyet az Önkormányzat biztosított. A
programnak több eleme is 2017. tavaszán zárult. A KEF, mint megvalósító, vagy támogató a
Prevenciós Paletta 2017. programban, a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából szervezett
túra szervezésében segített, illetve az „Így látjuk mi” KEF kiadvány szerkesztésében vállalt fő
szerepet. Ezeknek a részletes tájékoztatója a beszámolóban külön fejezetben olvasható. Az
Önkormányzat támogatásával azonban az alábbi programok zárultak le 2017-ben:
Roma program – Megvalósító: Lelki Egészségünkért Alapítvány
A Lelki Egészségért Alapítvány gondozásában a Tolna Megyei Balassa János Kórház
Pszichiátriai Osztálya fogadta a szenvedélybeteg pácienseket, addiktológiai osztály
hiányában. Az állapotuk miatt ambuláns ellátásban nem kezelhető betegek ellátása volt az
alapvető cél. A pályázatban kapott támogatást egyfajta osztályos modell kialakítására
használták. Cél, hogy ezt a modellt tartósan működtessék az osztályon, tapasztalataik alapján
továbbfejlesszék, és a tervezett addiktológiai osztály, vagy részleg létrejöttével már szeparált
ellátásba ültessék át.
Konkrét cél volt a pályázati program megvalósításával, hogy tudatosabban, célcsoportként
figyeljenek a drogkarrierjük különböző állomásán tartó, osztályra kerülő páciensekre. A
célcsoport helyzetének feltérképezésével az adekvát beavatkozási formák kialakítása,
hatékonyságuk felmérésére törekedtek. A kialakítandó modell működtetésével a betegeket
érő ártalmak csökkentése, betegségbelátásuk elősegítése, változásra történő motiválásuk
valósulhatott meg. Emellett fontos volt, hogy egyéni és csoportos keretek között zajló
önismereti munkába vonják be az érintetteket. Céljaik közé tartozott a hozzátartozók
bevonása, a családi háttér megismerése és a hozzátartozók szemléletének formálása is.
A program megvalósítása során megismerték a megyében élő illegális szerhasználók azon
körét, akik drogkarrierjük jelen állomása kapcsán már rossz állapotba kerültek, szociálisan
ellehetetlenült helyzetben vannak. Közülük sokan kerültek az osztályra pszichotikus
állapotban. A kezelés első szakaszának ezért gyakran a beteg gyógyszeres terápiájáról,
realitásba történő visszatéréséről kellett szólnia. Ezután kezdődhetett meg az egyéni
állapotfelmérés, csoportba delegálás. A páciensek jellemzően alacsony státuszú családokból
érkeztek, ahol a hozzátartozókkal való kommunikáció is nehezített volt.
A csoportalkalmakat heti rendszerességgel tartották, az osztályon megfelelő állapotban lévő
betegek létszámától függően.
Az illegális szerhasználat büntetőjogi következményeinek és a páciensek betegjogainak
figyelembe vételével, a csoportalkalmakról időpontok szerint nyilvántartást vezettek,
melyben a csoportvezetőt, a témát és a csoport összlétszámát jelölték meg, felsorolva a
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betegek nevét. Ebből a nyilvántartásból látható, hogy több olyan betegük is volt, aki éves
szinten legalább négy alkalommal visszakerült az osztályra.
A programban összesen 38 pácienst vontak be. Kivétel nélkül illegális szerhasználókat.
Közülük 12 olyan páciens volt, aki a pályázati időszakban több alkalommal is felvételre került
az osztályra. A pályázati időszakban 71 alkalommal tudtak csoportfoglalkozást tartani. A
hozzátartozókkal, 25 alkalommal konzultáltak.
Veszélyeztetett fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozó szakemberek támogatása –
Megvalósító: Szent Erzsébet Caritas RÉV, Kály-Kullai Károly vezetésével
A szakemberek támogatásának egyik módja a rendszeres szupervízió biztosítása volt. A
szupervíziós támogatás tágabb célja, hogy a szociális, ill. addiktológiai szakmában dolgozók
„kiégését” megelőzze, valamint elősegítse a szakmai szerep- és kompetencia fejlesztését. E
mellett konkrét cél a hatékonyabb esetkezelés, az érzelmi távolságtartás, a belső lelki
egyensúly megőrzése.
Az addiktív betegekkel való segítői munka érdekében a RÉV-nél dolgozó szakemberek
számára szupervíziós támogatást biztosítottak fél éven keresztül, havi egy alkalommal 4x45
percben. A szupervíziós üléseket a stábtól független szupervizor Kály-Kullai Károly végezte. A
szupervíziós ülések alatt a szakemberek pszichodinamikai összefüggésekre láttak rá a stáb, a
kliens, és a személyes életükből. A munka okozta stressz csökkent, és a kliensek ellátása
stabilabbá vált.
Kamasz és szülőcsoport – Megvalósító: Humánszolgáltató Központ, Fábián Anita
vezetésével
A foglalkozások elsődleges számú célcsoportja a gyermekek, és családjaik voltak. Jellemzően
már csak akkor kerültek velük és családjaikkal kapcsolatba, amikor már hosszabb ideje
fennálló krízissel, illetve problémával küzdöttek, és a gyermekek/fiatalok veszélyeztetve
voltak. A Humánszolgáltató Központtal kapcsolatban álló családok közel 70%-nál található 1218 év közötti fiatal.
A prevenciós programok – kézműves foglalkozások, tavaszi és nyári napközi- főképp a 8-12
éves korosztályt érte el, így a kamaszcsoport megszervezése hiánypótló jelentőségűnek
bizonyult. A csoportfoglalkozáson résztvevő 9 gyermek életkora 14- 17 év közé tehető. A
fiatalok közül volt, aki védelembe vétel alatt, illetve megelőző pártfogás alatt áll.
A kamaszcsoport a pályázat teljes időtartama alatt került lebonyolításra, havonta egy, illetve
kettő alkalommal. A foglalkozások időtartama 2x45 perc volt, kettős csoportvezetéssel.
A kamaszcsoportban résztvevő fiatalokról szinte kivétel nélkül elmondható, hogy számos
kapcsolati kudarc nehezíti életüket. A Központ által gondozott fiatalkorú ügyfelek többnyire
úgy kerültek a szakemberekhez, hogy más intézmény, segítő szakember vagy szülő delegálta.
A fentiek tükrében talán érthető, hogy a csoport megalakulásakor a résztvevő kamaszok igen
kis részénél volt megfigyelhető az erőteljes motiváltság, a változás iránti belső igény.
A csoportfolyamatok elején nagyfokú ellenállással, passzivitással és bizalmatlansággal
szembesültek, amely ugyanakkor a beinduló pozitív csoportfolyamatok hatására igen
könnyen oldódott. Azt tapasztalták, hogy a résztvevők ugyanolyan intenzitással vágynak és
képesek befogadni a pozitív visszacsatolásokat, megerősítéseket, mint amilyen magas
intenzitással zárnak be egy-egy negatív behatás során. Bizalmuk igen sérülékeny és nem
tartós. Az egyes foglalkozások alkalmával – bár csak két hét telt el az alkalmak között – újra és
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újra nagy figyelmet kellett arra fordítani, hogy a már korábbiakban kiépített bizalmi szintről
folytathassák a foglalkozásokat. Nehezen és csak részben voltak bevonhatók a bizalomra
épülő játékokba. Többségük jobban preferálta azokat a helyzeteket, ahol ők irányíthattak,
mint azokat, ahol a másikra hagyatkozva kellett a feladatokat végezni.
A szülőcsoport keretein belül a szülők olyan készségeket, nevelési tanácsokat, valamint
módszereket sajátíthattak el, amivel szülői feladataikat könnyebben és tudatosabban
láthatják el. A csoportok lehetővé teszik a kommunikáció elősegítését, a tudatosabb és
egészséges életmódra nevelés elsajátítását, alkalmassá téve ezáltal a szülőket kamasz
gyermekeik tudatosabb és könnyebb neveléséhez, megakadályozva, hogy gyermekeik testi
és lelki fejlődése veszélybe kerüljön. A szülők ez által meg tudják valósítani azt, hogy
gyermekeik tudatosabb életvitelt alakítsanak ki, és személyiségfejlődésük egészséges
formában menjen végbe.
A szülőcsoport keretein belül az alábbiak megvitatására, ismertetésére került sor:
-

szülői szerepek tisztázása, annak kialakításának technikái
tévhitek tisztázása
kompetenciák elsajátítása, szülői attitűd minták kialakítása
készségfejlesztési, kommunikációs technikák elsajátítása
nevelési módszerek megismertetése, valamint annak átadása
coping stratégiák megerősítése
konfliktus kezelési technikák
Gordon módszer megismerése, átadása
sajátélmény megosztásának lehetősége
szülői címer készítése
ajánlott irodalmak, cikkek, ismertetése,
az ajánlott olvasmányok feldolgozása.

A csoportok előre meghatározott időpontban összesen 10 alkalommal kéthetente kerültek
megtartásra. A csoport nyitott csoport formájában valósult meg, azzal a céllal, hogy az
érdeklődő szülők később is csatlakozhassanak a csoporthoz.
Hozzátartozó csoport – Megvalósító: Szent Erzsébet Caritas Alapítvány, Halász Gabriella
vezetésével
A családi rendszer megerősítése, valamint a szülői készségek fejlesztését szolgáló javallott
programként pár- és családkonzultációkat, valamint hozzátartozói csoportot működtetett a
szerhasználattal érintett családok számára a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat.
A csoportfoglalkozások általános célja volt, a szerhasználatból fakadó családot érintő
pszichés terhek (bűntudat, szégyen, szorongás, stb.) enyhítése, megosztása, ventilláció
biztosítása, a családi és egyéni működésmód felismerése, felismertetése. Tapasztalatcsere,
nevelési tanácsok (határok szabása, szabályok állítása, következetesség) megosztása, egymás
támogatása, megerősítése, a közösség, sorstársiasság élményének átélése, amely segíti a
problémával való megküzdést.
A hozzátartozói csoport a pályázati időszak alatt havonta minden hónap első szerdáján,
15.00-16.30 óráig működött. A csoportot főállású viselkedéselemző (pszichológia BA),
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családterapeuta-jelölt szakember vezette, esetmegbeszélő és szupervíziós támogatással. A
csoport helyszíne, a RÉV Szolgálat csoportszobája volt.
A hozzátartozó csoportot a kezdetektől összesen 26 fő szülő/hozzátartozó látogatta. A
pályázati időszak alatt összesen 7 fő látogatta a csoportot, átlagosan alkalmanként 4 fő vett
részt. Összesen 11 hozzátartozói csoportfoglalkozást bonyolítottak le, ennek során a
csoporttagok 47 eset/alkalommal vettek részt.
Az év fő témája a kodependens viselkedéselemekre, különösen a negatív irányú
visszarendeződést fenntartó bűntudatra vonatkozó tudatosabb rátekintés, és az ehhez
kapcsolódó érzelmi nehézségek feltárása, feldolgozása volt. A csoport tagjai társfüggőséghez
és ciklikus családi működéshez kapcsolódó érzéseiket, a szégyent, a haragot is meg tudták
osztani egymással. Mindez a közös munkafolyamat során feldolgozásra került, igyekeztek
adekvát eszközöket találni a problémák hatékony kezeléséhez.
A 2017-es évben szinte minden csoporttag esetében kialakult krízisszituáció, amely nagyfokú
érzelmi melléállást, támogatást kívánt. Jellemzően szomatikus/pszichoszomatikus problémák
is ismét nagyobb számban jelentkeztek. Az éppen krízisbe került csoporttársat a csoport
többi tagja segítette a nehéz életszakasz átvészelésében. A csoporttagok gyakran és adekvát
módon adtak visszajelzéseket, érzelmi támogatást egymásnak. Több alkalommal
megfogalmazódott a csoporttagokban, a mélyülő bizalmat és intimitást jelezve, a csoport
„családias” jellege, a csoporthoz tartozás fontossága. A csoportdinamikára egyre inkább a
kevésbé tematizált, önsegítő jellegű működés jellemző, amely moderálási funkciót kíván a
csoportvezetőtől.
A csoportban a résztvevők számára fontos, hogy találtak egy helyet, ahol nyíltan
beszélhetnek problémáikról, megoszthatják azt egymással. Egy-egy csoportalkalom után
látványosan csökkent a belső feszültségük, oldódtak a szorongásaik, bűntudatérzésük, a
problémával való egyedüllét (szeparálódás) érzése.
A csoport tagjai személyesebb módon is megismerhették a RÉV Szolgálat munkatársait,
munkájukon keresztül a szolgáltatásaikat. Az új pszichoaktív szerhasználattal kapcsolatos
információk tájékozottabbá tették a csoporttagokat, segítette a szerhasználó családtag
működésére való rálátást. Krízishelyzetben érzelmi támogatást nyújtott a csoport a tagok
számára. A döntési helyzetek közös megbeszélése erőt, támogatást ad a szabályok, keretek
családon belüli betartásához. Az egymást támogató kapcsolati háló tovább erősödött, a
csoport tagjai csoporton kívüli időben is kapcsolatot tartanak, támogatják, segítik egymást.
A csoporttagok értékelése szerint; számukra konkrét információt, tanácsot, a kitartáshoz
erőt, érzelmi támogatást tudott nyújtani a csoport.
Család- és párkonzultáció – Megvalósító: Szent Erzsébet Caritas Alapítvány, Halász
Gabriella vezetésével
A családkonzultációk célja a szerepek tisztázása, a szülők egymás közötti elköteleződésének
megerősítése, a fiatal szülőkről való leválásának megerősítése, az elengedési folyamat
segítése, büntetőügyek elkerülése, új családi szabályrendszer kialakítása, szerhasználói
magatartás kialakulásának megelőzése, leállítása, a családtagok pszicho-edukációja volt.
A párkonzultációk a szülők egymás közötti konfliktusainak tisztázását, hatékonyabb
együttműködést, a háromszöghelyzetek feloldását, a szülői alrendszer megerősítését,
helyreállítását tűzték ki célul.
A programelem megvalósítása során összesen 17 család, illetve pár részére 27 alkalommal
tartottak pár- és családkonzultációt, ez 58 esetalkalom/főt jelentett. A konzultációkat Halász
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Gabriella szociális munkás, egészségfejlesztő-mentálhigiénikus, családterapeuta-jelölt
munkatársunk
végezte,
esetmegbeszélő
és
szupervíziós
támogatással.
A
család/párkonzultációkról feljegyzés készült. A családkonzultációs időpontok egyeztetése a
kliensek telefonos segítségkérése, valamint intézményi delegálás során történt. A
konzultációkra nyitvatartási időben került sor, illetve a családok igényeihez igazodva a
nyitvatartási időn kívül is lehetőséget biztosítottak.
A pályázati időszak alatt 10 pár- és 17 családkonzultációt végeztek, ebből 3 pár kivételével,
megállapodással folyamatban lévő, vagy befejezett család- és pár konzultációról
számolhattak be. Havi lebontásban jelenítették meg a konzultációs alkalmakat.
A családok főként illegális szert használó hozzátartozóik viselkedészavarai, problémái miatt
kértek segítséget. Egy pár és egy család esetében alkoholproblémák miatti történt a
segítségkérés.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szerhasználattal küzdő párok, és családok közös
jellemzőkkel bírnak az alábbiak tekintetében:
- túlzottan engedékeny, elnéző, következetlen szülői nevelés, attitűd;
- elfoglalt, munkába temetkező szülők;
- veszteség/válás/hűtlenség feldolgozatlansága a családban;
- a bizalom, a nyílt kommunikáció hiánya;
- több generációt érintő szerhasználati minta;
- indulati kontroll zavarok;
- a pár- és családi életciklus elakadásai, korai leválás;
- a szerhasználati problémával kapcsolatos szégyen, bűntudat, tehetetlenség érzése.
A konzultációk során tanácsadás, információnyújtás, motiváció felkeltése egyéni
konzultációra, családterápiás folyamat elindítására, valamint ventilláció lehetővé tétele és a
folyamatok moderálása zajlott.
Érzékenyítő tréning – Megvalósító: Humánszolgáltató Központ

Az „Élmény a Játék” nevű társulás azzal a céllal jött létre, hogy közelebb hozza az embereket
a játékhoz, a tudatossághoz, saját magukhoz. Ezzel a módszerrel tartott a Humánszolgáltató
Központ szakembereinek érzékenyítő tréninget.
A módszer alappillére az élménypedagógia, mely tapasztalati úton történő tanulást jelent. A
folyamat ideje alatt, a középpontban mindvégig a játék állt, mely a csoport által előzetesen
megjelölt célnak megfelelően nehezedhet. Multiszenzoros tanulási folyamat, mely ideje alatt
a résztvevők, különleges metaforikus gyakorlatokkal találják szemben magukat, hogy
próbára tegyék értékeiket, tudásukat, meggyőződéseiket, interperszonális képességeiket és
kreativitásukat. Egy-egy feladat kapcsán megélt élményeiket a csoporttagok feldolgozták,
értékelték, melyek későbbi önismereti fejlődést tehetnek lehetővé. Ezen feladatok kapcsán a
résztvevők egyéni és csoportos szinten is kihívásokkal un. „virtuális problémákkal” találták
szemben magukat. Ezek megoldásához együtt kell gondolkodniuk és megvalósítaniuk a
megtervezett megoldást. Így az értékelés szakaszában az egymásnak adott visszajelzésekből
tanulva, a szakmai fejlődés is lehetővé válhatott. A közösen megélt vidám pillanatok,
sikerélmények és mélyebb beszélgetések olyan közös ponttá álltak össze a szakmai csoport
életében, mely pozitív hatással segítheti a jövőben a szakmai munkát.
A kliensekkel végzett munkában jól kiegészítheti a szekszárdi Humánszolgáltató Központ
szakmai eszköztárát, mind a módszer 4 pilléres szemlélete, mind pedig a megismert játékok.
A folyamat ideje alatt használt játéktípusok (ismerkedő; bemelegítő; jégtörő; energetizáló
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stb.) alkalmazhatóak a hétköznapokban, belső szakmai munka vagy családokkal,
szerhasználó, életvezetési elakadással küzdő kliensekkel végzett munkában. Minimális vagy
épp semmilyen eszközt nem igénylő, ezáltal adaptálhatóak és tovább vihetőek a folyamat
zárását követően.
Páros, kis és nagy csoportos szituációk hatására olyan felszabadult és energikus állapotot
idézhető elő, mely rövid távon is hatással lehet a tagokra. Ez a közös megélés erősítheti az
egymás közötti emberi és szakmai kapcsolatokat, és fejlesztheti a szociális kompetenciákat.
Hosszú távon a személyiség fejlődésre való lehetőség is megjelenik. A nehéz helyzetekkel
való megküzdéshez szükséges technikák kialakításával egy hosszan tartó felszabadultság
válhat elérhetővé mely pozitív hatással lesz saját és környezete életére.
12 fő szociális szakember aktív részvételével került megtartásra a 2 napos intenzív program.
A képzés során saját élményen keresztül tanulhattak a résztvevők olyan játékokat,
technikákat melyeket a munkájukban is alkalmazhatnak. Páros, kis és egész csoportot
megmozgató feladatok megoldásával, játékok átélésével elérhetővé vált a személyes és
szakmai fejlődés. A csoporttagoknak lehetőségük nyílt arra, hogy biztonságos környezetben,
a gyakorlatban is alkalmazzák a tanultakat, egy kamasz fiatalokból álló csoportnak tartott
játék megtartásán keresztül. A szakemberek csak úgy, mint a fenti feladatot, úgy az egész
képzést is eredményesen és maximális motiváltsággal teljesítették.
A programelemmel elérni kívánt szakmai fejlődés, a napi munkavégzésben már
megfigyelhető a programban résztvevő kollégáknál, a professzióra való törekvés a tréningen
résztvevő kollégák szakmai személyiségébe beépült.
Lépésben, szertelenül 3.0 pályázat
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2017. májusában további forráslehetőséget
biztosított a Kábítószer-ellenes Világnapi programok lebonyolításához. Az Önkormányzat
benyújtotta igényét az „Együttműködés, fiatalság, közösség” szlogennel „Lépésben
szertelenül 3.0” pályázati címmel a Főigazgatóság felé. A túra programját további
támogatásra érdemesnek tartották, így 150.000,- Ft összeget biztosítottak szervezési
költségekre. A program részletes bemutatása külön fejezetben olvasható.
KAB-KEF-17-A-26090 pályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására kiírt pályázaton
(KAB-KEF- 17- A -26090) „A szekszárdi KEF koordinatív-működési feltételeinek biztosítása”
címmel 1.000.000-, Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázati időszak
2017. szeptember 1-től 2018. június 30-ig tart. Összességében a költségvetés 1.112.000-, Ft,
melyből 1.000.000-, Ft a pályázati támogatás (az igényelt összeg 100%-t megkapta az
önkormányzat a működtetésre), 112.000-, Ft pedig az önkormányzat által biztosított önrész.
A pályázat keretein belül a Fórum vállalta a rendszeres ülésezést, valamint szakmai
konferenciákon való részvételt. A pályázati időszak alatt egy 1,5 napos szakmai konzultáció
alkalmával lehetőség nyílik a 2018-as évben, a Prevenciós Paletta szervezési feladatinak
meghatározására.
KAB-KEF-17-C-26091 pályázat
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Az Önkormányzat 2017. szeptemberében szintén az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
kiírt KAB kódjelű pályázaton (KAB-KEF-17-C-26091) „Prevenciós programok a Szekszárdi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal” címmel 1.000.0000-, Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A pályázat önrésze 112.000-, Ft, melyet az Önkormányzat biztosít.
Az alaptevékenységeken felül a szekszárdi KEF konferenciákat, kerekasztal megbeszéléseket,
s különböző prevenciós üléseket az eddigi években is végzett. 2016-ban egy sikeres
konferenciát követően határozta el a tagság, hogy az iskolai prevenciós színtér számára „KEF
bemutatja … Prevenciós Paletta 2017.” címmel, mintegy prevenciós börzét szervez. A
program sikerét látva került bele a pályázatba a 2018. évi „Paletta” szervezése is, valamint a
Kábítószer-ellenes Világnapi program anyaga is.
A Prevenciós Paletta 2018. megszervezésének hosszú távú célja, hogy az oktatási, majd más
intézmények is minél több prevenciós programot valósítsanak meg, együttműködések
alakuljanak ki, és a jelenlegi egészségfejlesztési programok hatékonysága növekedjék.
A Prevenciós Paletta valójában egy ún. módszervásár, egy egynapos rendezvény, melynek
során a prevenciós szolgáltatók és a különböző oktatási, művelődési intézmények,
munkahelyek képviselői találkoznak, s szakmai kérdéseket megvitatva fejlesztik tudásukat. A
prevenciós programunk közvetlen célja pedig, hogy bemutassuk a városban, ill. a
kistérségben fellelhető, szakmailag megbízható prevenciós szolgáltatókat, azok programjait,
módszereit, valamint a fiatalok számára olyan alternatív szabadidős foglalkozásokat, mellyel
az élményszerzés mellett közelebb kerülhetnek önmagukhoz, személyiségük
megismeréséhez.
A program 2018. április 19-én lesz a Babits Mihály Kulturális Központban.
A „Lépésben szertelenül 4.0” Kábítószer-ellenes Világnapi túra 2018-ban is a Szent Erzsébet
Caritas RÉV Alapítvány szervezésében valósul meg 2018. június 22-én. A program mögött
évről évre ott van az Önkormányzat és ott vannak a szakmai és civil szervezetek egyaránt. A
túra során a nevezett családok, csapatok különböző állomásokon próbálhatják ki
ügyességüket, leleményességüket, ismereteiket, tájokozódási képességüket. Így a gyalogtúra
egyben jelképezi a szerhasználatból való felépülés folyamatát is, mivel az absztinencia
elérése is állomásokból, próbatételekből, nehézségek leküzdéséből, és sikerek megéléséből
áll.
II.

Rendszeres ülések

2017-ben a nyári szüntetet figyelembe véve 7 alkalommal ülésezett a KEF, ill. a KEF
tagintézményeiből álló munkacsoport. A szakmai konzultációknak a Polgármesteri Hivatal, és
PLACC Ifjúsági Közösségi Tér adott otthont. Az ülések napirendi pontjait az aktuális
programok, problémák és a munkaterv határozta meg.
A tagokkal való rendszeres kapcsolattartás legfőbb eredménye a szakmai párbeszéd
kialakítása volt. Emellett lehetőség nyílt a KEF és tagintézmények programjainak
bemutatására. Az ülések eredménye a tagszervezetek összefogása, együttműködés a
kereslet- és kínálatcsökkentés területén, valamint a különböző diszciplínák szakemberei
között.
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2017. február 15-16. – szakmai konzultáció (Rétimajor, Aranyponty Halászati Központ)
A szakmai konzultáció főbb témái:
- A Prevenciós Paletta 2017. program kidolgozása, céljainak meghatározása, feladatok
kidolgozása, felelősök és határidők meghatározása
2017. március 1. – KEF ülés (Polgármesteri Hivatal nagyterme)
A Prevenciós Paletta 2017. program kapcsán elvégzett feladatok összegzése és további
feladatok meghatározása a felelősökkel és a határidők kijelölésével. Folyamatos
kapcsolattartás és visszacsatolás.
2017. április 5. – KEF ülés (PLACC Ifjúsági Közösségi Tér)
- Prevenciós Paletta 2017. szakmai értékelése. Csoportvezetők, prevenciós szolgáltatók és a
szervezők konzultációja.
- Dél- dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésről szakmai beszámoló. Dr.
Kertész Ágnes képviselte a szekszárdi KEF-et, ahol a Fórum működését mutatta be, mint jó
példa.
- Országos KEF Műhely megbeszélésen Dr. Haag Éva KEF elnök és Asztalos Adrienn KEF
koordinátor vett részt. Kiscsoportos foglalkozások keretében a KEF-ek betekintést
nyerhettek, hogy egyes településeken hogyan, milyen keretek között működnek. A
megbeszélésen megfogalmazódott, hogy a KEF működése hatékonyabb lehetne, ha
Önkormányzatoknál lenne egy főállású KEF koordinátor. Elhangzott, hogy a kormányzat a
jövőben tervezi, hogy főállásban alkalmaz olyan munkatársakat, akik a KEF-ekkel
foglalkoznak.

2017. május 24. – KEF ülés (PLACC Ifjúsági Közösségi Tér)
Minden évben a KEF tagság egy külső előadót/előadókat kér fel szakmai munkájuk
bemutatására. Az ülésen a kábítószerrel való visszaélés bűncselekménye kapcsán Dr. Kovács
Ildikó és Dr. Ranga Zsanett a Szekszárdi Járásbíróság bírái az alábbi témákban tartottak
előadást:
- A kábítószerrel visszaélés elkövetési magatartásai és azok összefüggése a
bűncselekmény minősítésével.
- Az elterelés jogi lehetőségei.
- Elterelés hiányában a bűncselekmény kapcsán kiszabható szabadság elvonással járó
és szabadság elvonással nem járó büntetések, intézkedések, valamint a pártfogó
felügyelet.
- A fiatalkorúakkal szemben alkalmazható javítóintézeti nevelés kérdése a
bűncselekmény elkövetése esetén.
2017. június 23. – KEF záró ülés (Takler Kúria Étterem)
A záró ülés napirendi pontjai között szerepelt a 2016/2017-es év tapasztalatainak cseréje, és
a munkaterv megvalósulásának értékelése. Minden KEF tagintézmény képviselője beszámolt
jelenlegi munkájukról, eredményeikről. A vacsorával egybekötött üléssel a KEF elnök és titkár
megköszönte az egész éves munkát.
2017. szeptember 28. – KEF ülés (Polgármesteri Hivatal, Műszaki Tárgyaló)
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A KEF szezonnyitó ülésén a jelenlévők egy gyors helyzetjelentést adtak a nyári szünet után
megkezdett munkáról. Röviden felelevenítésre került a Prevenciós Paletta 2017. rendezvény,
annak kapcsán, hogy a KAB-os pályázatokról egy rövid beszámoló is elhangzott. A fő vonalát
az ülésnek a 2017/2018-as munkaterv kidolgozása adta.
2017. november 23. – KEF ülés (PLACC Ifjúsági Közösségi Tér)
A májusi ülés folytatásaként a KEF tagság vendég előadója volt Dr. Barkóczi Balázs bíró a
Szekszárdi Járásbíróságról, aki a bíróság feladatairól beszélt a gondnokság alá helyezéssel
kapcsolatos perekkel összefüggésben. Dr. Fekete Zsuzsanna és Dr. Fekete Szilvia szintén a
Szekszárdi Járásbíróságról, a bíróság feladatairól beszélt a kötelező pszichiátriai intézeti
gyógykezelés elrendelése és gyógykezelés szükségességének időszakos felülvizsgálata iránti
nemperes eljárással összefüggésben.

III.

A KEF bemutatja….. Prevenciós Paletta 2017. (2017. március 20.; Babits Mihály
Kulturális Központ)

A prevenciós program közvetlen célja volt, hogy KEF bemutassa a városban, ill. a
kistérségben fellelhető, szakmailag megbízható prevenciós szolgáltatókat, azok programjait,
módszereit, valamint a fiatalok számára olyan alternatív szabadidős foglalkozásokat kínáljon,
mellyel az élményszerzés mellett közelebb kerülhetnek önmagukhoz, személyiségük
megismeréséhez. A rendezvény konkrét célja volt, hogy elősegítsék a város prevenciós
programjainak megvalósulását, ösztönözzék az együttműködéseket, közös programok
létrejöttét.
A prevenciós programok megjelenése
Prevenciós szolgáltatók bemutatkozása – STANDOK
A prevenciós szolgáltatók standokat állítottak fel, ahol a megelőző programokról,
módszerekről, szakemberek összetételéről, a programok mögött meghúzódó elméleti
háttérről tájékozódhattak. Azáltal, hogy egy légtérben állítottak ki a szolgáltatók mindegyik
egyszerre volt megtekinthető, megismerhető. Az intézmények közvetlenül vehették fel
egymással kapcsolatot, és kiválaszthatták a számukra legmegfelelőbb programot.
Alternatív SZABADIDŐS programok
A standok között a prevenció egy másik „arcát” is bemutatták. Olyan szabadidős
programokat hívtak életre, melyek alternatívát jelentenek a szerhasználattal szemben, ill. a
különböző érdeklődési területeken keresztül élményeket szerezhettek a fiatalok, közelebb
kerülhettek önmaguk, és másokhoz megismeréséhez. Az alábbi szabadidős programokat
szervezték meg:
- Mutasd az arcod! (fotózás selfi fal és fotós segítségével)
- Legyél FITT! (sportprogram)
- Ékszerezd fel magad! (kézműves foglalkozás)
- Mi a stílusod? (sminkelés)
- Mozdulj rá! (élő dj zene)
- Hajfonás trükkökkel
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WORK SHOP – kiscsoportos módszertani bemutatók
A prevenciós paletta harmadik nagy programeleme a kiscsoportos bemutatók, work shop-ok
voltak, ahol a szolgáltatók prevenciós eszköztáraikat módszerspecifikus elemeken keresztül
mutatták be. A kiscsoportokat 45 perces időkeretek között, előre egyeztetett módon
hirdették meg, mivel a forma megköveteli a személyes jelenlétet, a zárt csoportformát, a
biztos kereteket. Az alábbi kiscsoportokat biztosították:
- KIMMTA, KÁTÉ program Kompetencia Alapú Tudatosság Építő program-életút
megosztás
- Tolna Megyei Balassa János Kórház – Pszichiátriai Osztály, Csak Szabadon! –
Relaxációs technikák a stresszoldás szolgálatában
- Tolna Megyei Balassa János Kórház – Pszichiátriai Osztály, Kockafejek –
Internetfüggés – Játékfüggés
- Tolna Megyei Balassa János Kórház – Pszichiátriai Osztály, Legális lazulás
- Caritas RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat, Improvizációs játék csoport
- Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Pszichodráma foglalkozás

Megvalósításban részt vevő szervezetek:
-

Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
Humánszolgáltató Központ
KIMMTA Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány, Zsibrik
Tolna Megyei Balassa János Kórház – Pszichiátriai osztály
Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járáshivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi
Osztály
Szekszárdi Rendőrkapitányság

A rendezvény sajtótájékoztatóval kezdődött, melyen a köznevelési intézmények fenntartói is
részt vettek. A város valamennyi középiskolájából szervezett formában 10-11. évfolyamok 18
osztályából közel 450 fő vett részt a programon.
IV.

Kábítószer-ellenes Világnap megszervezésének támogatása (2017. június 23.;
Szekszárd és környéke)

A „Lépésben szertelenül” gyalogtúrát 2017. június 23-án a RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat Szekszárd, Munkácsy u. 7/a. épületétől indulva a szekszárdi dombság
túraútvonalán tartották.
A kábítószer - ellenes világnap alkalmával szervezett gyalogtúra tágabb célja volt, hogy
érzékenyítsék a lakosságot, a résztvevőket, kísérőket a kábítószer probléma társadalmi
felelőssége iránt, valamint erősítsék az összefogást a különböző területeken dolgozó
szakemberek között.
Konkrét cél volt, hogy a szabadidő eltöltésének alternatívájaként értelmes, élményt adó
programot kínáljanak elsősorban a szerhasználat szempontjából veszélyeztetett (pl.
gyermekotthonban élő gyermekek, védelembe vétel alatt lévő gyermekek) családok, fiatalok
számára.
Hasonlóan az eddigi évekhez a túrák szervezéséhez és lebonyolításához a szekszárdi
Fehérlófia Sportegyesület, a FITT lesz Sportegyesület, a Gemenc Természetvédelmi- és
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Sportegyesület, az Ifjúsági Unio Szekszárd, és a Szekszárd Kórház Sportkör Természetbarát
szakosztályának önkénteseit kérték fel. 2017-ben a Humánszolgáltató Központot is bevonták
a szervezők körébe, mint szabadidő szervezéssel, ill. a veszélyeztetett fiatalokkal foglalkozó
gyermekvédelmi intézmény.
A túra során a nevezett csapatok különböző állomásokon próbálhatták ki ügyességüket,
leleményességüket, ismereteiket, tájokozódási képességüket. Így a gyalogtúra egyben
jelképezte a szerhasználatból való felépülés folyamatát is, mivel az absztinencia elérése is
állomásokból, próbatételekből, nehézségek leküzdéséből, és sikerek megéléséből áll.
A túra sikerét a résztvevők száma is jelzi. Az elmúlt évekhez hasonlóan részben
magánszemélyek és családok, részben a kormányhivatal intézményei, a Polgármesteri
Hivatal és más civil szervezetek csapatai és képviselői neveztek be, összesen 68 fő vett részt.
A főszervezők egy vacsorával összekötött kötetlen beszélgetés formájában köszönték meg
/RÉV udvarán/az együttműködő partnereknek az eddigi munkájukat.
A túráról promóciós kisfilm készült, melyet a Youtube oldalán az alábbi linken érhető el:
https://www.youtube.com/watch?v=_aB78jBXsNo

V.

„Így látjuk mi” (Tolna Megyei Szakemberek a Drogfogyasztásról)– Szekszárdi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kiadványa - sajtótájékoztató (2017. december 18.;
Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Tárgyaló)

A helyi célzott és javallott prevenciós programok kapcsán szakmai kiadványt szerkesztett a
KEF.
A kiadvány tágabb célja a drogprobléma iránti érzékenyítés, ill. a társadalmi
felelősségvállalás erősítése volt. A KEF munkájának bemutatása mellett konkrét célként
fogalmaztuk meg a segítségkérés elősegítését mind a szerhasználók, mind pedig a velük
kapcsolatban lévő szakemberek számára.
A kiadvány nyomdai formába 2017. decemberében került bemutatásra. A KEF füzetben
ismertettük a drogstratégia kapcsán elkészült helyzetfelmérés részét képező a szerhasználati
szokások feltárását célzó kutatási eredményeket, s a helyi szakemberek szakmai
tapasztalatait, munkamódszereit. Mivel a KEF 2016-ban volt 15 éves, ezért az elmúlt 15
évben megjelent kiadványok repertóriumát is tartalmazza a 60 oldalas, A/5-ös méretű füzet.
A kiadványt oktatási, szociális, és bűnügyi szervek szakembereihez, ill. intézmények
vezetőihez eljuttattuk.

VI.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi feladatai

A 2018. évre tervezett főbb feladatok:
-

Városi Prevenciós Paletta megrendezése,
A Szekszárdi Járásbírósággal további együttműködések,
Kábítószer-ellenes Világnap megszervezésének támogatása,
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-

Epszilon Friday nyári program megszervezésének támogatása,
KAB-os pályázatok (2017; 2018.) koordinálása, befejezése.

A Fórum működése és a stratégia megvalósulása érdekében koordinációs feladataink 2018ban is egy szakmai konzultáció megtartása, a tagok konferencián, képzésen való
részvételének támogatása és a korábbi évekhez hasonlóan folyamatos ülések (köztük
kihelyezett ülés) szervezése meghívott előadókkal.
A 2018. évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság február elején megjelentette a KAB-KEF pályázatokat.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, a
programjainak támogatására kiírt pályázati felhívásra önkormányzatunk a maximális
összegre 1.500.00 Ft –ra szeretne pályázni. A pályázat beadási határideje 2018. április 30.
Sajnos az idei évben a „Kábítószer-prevenciós programok” támogatására vonatkozóan csak a
Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be
pályázatot.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.
Szekszárd, 2018. április 16.
dr. Haag Éva
alpolgármester
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Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2018. (IV.26.) határozata
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a
Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. elfogadja a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia 2017. évi
teljesítésére vonatkozó beszámolóját;
2. köszönetét fejezi ki a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjainak az eddig végzett
munkájukért.
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