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Beszámoló
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek
és a KEF munkájának tapasztalatairól

Tisztelt Humán Bizottság!

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 KEF
megtartotta üléseit és folytatta a megkezdett munkát.
A 2015. évre tervezett feladatok:
-

A 2004-ben elfogadott Városi Drogstratégia monitorozása, értékelése,
Az új Városi Drogstratégia 2016-2025 elkészítése
2016-2018. évi cselekvési terv előkészítése,
Kábítószer-ellenes Világnap megszervezésének támogatása,
Epszilon Friday nyári program megszervezésének támogatása,

A Fórum működése és a stratégia megvalósulása érdekében koordinációs feladataink 2015ben is a szervezetfejlesztés, a tagok konferencián, képzésen való részvételének támogatása
és a korábbi évekhez hasonlóan folyamatos ülések (köztük kihelyezett ülés) szervezése
meghívott előadókkal:
- Szakmai előadások
- Pályázatok koordinálása
- Kihelyezett ülések.
I.

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2015. évi munkájáról

1. A KEF városi koordinatív feladatai a drogstratégia megvalósítása érdekében
KAB-KEF-15-A-22383 pályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására kiírt pályázaton (KABKEF- 15- A -22383) „A szekszárdi KEF koordinatív-működési feltételeinek biztosítása” címmel
700.000-, Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázati időszak 2015. május1től 2016. április 30-ig tart. Összességében a költségvetés 778.000-, Ft, melyből 700.000-, Ft a

pályázati támogatás (Igényelt összeg 100%-át megkapta a KEF), 78.000-, 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 nyílt a városi stratégiához kapcsolódó cselekvési terv elkészítésére.
Rendszeres ülések
A szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a nyári szünetet kivéve lehetőleg minden
hónapban egy alkalommal ülésezett. 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.
2015-ben a nyári szüntetet figyelembe véve 9 alkalommal ülésezett a KEF. 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.
2015. január 19-20. – szervezetfejlesztés
A KEF a 2015. év elején a hagyományos szervezetfejlesztését a Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő termében tartotta meg. Főbb témák: Nemzeti Drogstratégia áttekintése,
Szekszárd város Stratégiájának monitorozása, helyi helyzetelemzés összegzése és a 2015.
évben elkészülő helyi „drogstratégia” prioritásai.
2015. február 4.
Az elkészült helyzetelemzés kapcsán a helyi drogstratégia célkitűzéseinek, és feladatainak
meghatározása a 2015-2025 közötti időszakra, kiemelve a kezelés-ellátás és kínálatcsökkentés
területét.
2015. április 16.
A bajai KEF vendéglátása a Polgármesteri Hivatalban. A két város szakmai tapasztalataink
cseréje, valamint a két szervezet működésének bemutatása történt az ülés alkalmával.
2015. május 27.
Kihelyezett ülés a Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályán, ahol a
KEF tagok megismerték az osztály működését, valamint tájékoztatást kaptak a KAB-KEF
pályázat benyújtásáról, valamint tájékozódtak a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából
szervezett „Túrázz a kábítószerek ellen!” programról.
2015. június 19.
Az ülés témája a KEF tagintézményekben folyó munka ismertetése, egy intézményi körkép, a
KEF 2014/2015. évének tapasztalatai, a munkaterv megvalósulásának értékelése, valamint
Szekszárd Város Stratégiája a kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása
és kezelése érdekében” című dokumentumhoz kapcsolódó 2015/2016. évi cselekvési terv
előkészítése, prioritások meghatározása
A KEF záróülés napirendi pontjainak tárgyalása után köszönetképpen a KEF-ben való
tevékenységért, vacsorával egybekötött beszélgetésre került sor.

2015. szeptember 15.
Az ülésen a tagok meghallgatták a szervezők és a résztvevők beszámolóját a Világnapi
Gyalogtúráról és az Epszilon programsorozatról
Ezt követően az elmúlt negyedévben a KEF tagintézményeiben intézményi szinten
bekövetkezett változások bemutatására került sor a várost és a megyét érintően. Elindult a
Városi Drogstratégiához kapcsolódó cselekvési terv előkészítése.
2015. október 13.
Egészségfejlesztési - prevenciós programok intézményi koncepcióijának bemutatása az ülés
alkalmával:
- Bács Gáborné - Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szerv
Szekszárdi,
Bonyhádi
Kistérségi
Népegészségügyi Intézet
- Dr. Buda Bernadett - Városi Rendőrkapitányság
- Dr. Kertész Ágnes – Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pszichiátriai
Osztály, osztályvezető főorvos,
- Tolácziné Varga Zsuzsa – Humánszolgáltató Központ, Gyermekjóléti
Központja, szolgálat-vezető,
- Kálóczi Andrea – Caritas RÉV Szolgálat, intézményvezető
2015. november 11. és 2015. december 15.
2016. évi cselekvési terv előkészítése, kiemelve a prevenciós „EXPO” szervezése volt a téma
Kihelyezett ülés szervezése
2015-ben egy alkalommal kihelyezett ülést szerveztünk, melynek keretében május 27-én a
Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályát látogatta meg a szekszárdi
KEF 12 fős delegációja.
Dr. Bíró Gyula osztályvezető elmondta, hogy a Kormányhivatalon belül szakigazgatási szervek
működnek. A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályon belül helyezkedik el az Igazságügyi és a
Szociális és Gyámügyi Osztály. A főosztály vezetője Jantnerné Dr. Oszvald Ágnes, helyettese
Dr. Bíró Gyula. Mindkettejük alá tartozik az említett két osztály. Az osztályokon a vezetők
létszáma felére csökkent, a pártfogó felügyelők osztályának önállóan működése megszűnt.
A pártfogó felügyelői munka tevékenységében a pártfogó felügyelet időtartama
„droggal”kapcsolatos ügyben 1 év. A „kliens” megelőző, felvilágosító foglalkozásokon vesz
részt, állapotfelmérést végeznek vele, estelegesen Pécsre irányítják. Ezután átirányításra kerül
a szekszárdi RÉV Szolgálathoz. A felügyelő feladata az, hogy ellenőrizze, hogy az elterelés
folyamata működik-e? Ez a folyamat általában 6 hónapot vesz igénybe, ha a kliens
végigcsinálja. Ezzel az eljárás megszűnik ellene.
Ha nem vesz részt az előírt programban, akkor közmunka programra irányítják és
figyelmeztetésben részesítik az eltereltet. Ha elvégzi a közmunkaprogramot, nem kell többet
megjelennie a pártfogó felügyelőnél.
A környékben megelőző-felvilágosító szolgáltatást (elterelést) csak a szekszárdi RÉV Szolgálat
végez, valamint az elterelésen belül kábítószer-használatot kezelő más ellátást Zsibriken a
KIMMTA.

A statisztikák szerint egyre növekszik azoknak a száma, akiknek elterelésben kéne részesülni.
A pártfogó felügyelők és a RÉV kapcsolata kiválónak mondható. Folyamatos kapcsolattartás és
információcsere működik a két intézmény között.
Amennyiben a kliens nem vesz részt a programokban, akkor még két évig a rendszerben marad
az ügye, és foglalkozni kell vele.
Általában alkohol és drogprobléma merül fel, főleg a gyermekotthonos fiatalok körében.
Mivel a desinger drogok nincsenek fent a tiltó listán, ezért nem is tudja a Rendőrség
hatékonyan végezni a munkáját. A társadalom felé ez egy rossz üzenet, hogy az igazgatási
szervek tehetetlenek.
Legsúlyosabb probléma, hogy a szerek hatására a fiatalok látványosan leépülnek. A klasszikus
drogok kiszorulnak a piacról és az olcsó desinger drogok kerülnek előtérbe.
A könnyű beszerezhetőség, és az alacsony ár miatt a szegényebb réteg is könnyen eléri a
drogokat. A bűnözés és a drogok használata összefüggésben áll.
Amikor egy fiatalkorú ellen egy ügyben eljárás indul, akkor a pártfogó felügyelőnek
környezettanulmányt kell készíteni a Gyermekjóléti Központtal karöltve. 12 pontos
tanulmányról van szó, valamint egy intézkedési tervről. Ide beletartoznak a kisebb-nagyobb
lopások is. Ez alapján kerül elbírálásra, hogy lesz e belőle büntető ügy. Általában visszakerül a
pártfogókhoz és folytatódik tovább az eljárás. A megelőző pártfogás arra szolgál, hogy
bizonyos ügyekben ne legyen eljárás. A Gyermekjóléttel együtt olyan alternatív programokat
kínálnak, amivel megelőzhető az eljárás ügymenete.

2. Az új Városi Drogstratégia 2016-2025 elkészítése
2015. július 2–án Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 153/2015
(VII.02.) számú határozatával elfogadta a szekszárdi Kábítószer-ügyi Egyeztető Fórum által
összeállított hosszú távú stratégiai dokumentumot „Szekszárd Város Stratégiája A kábítószerterjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében” címmel.
A stratégia alapelveket, célokat, feladatokat fogalmaz meg önkormányzati, ellátó- és bűnügyi
szerveket, egyházi és civil szférát érintően egyaránt.
A stratégia megvalósulásának feltétele az összefogás és közös együttműködés a különböző
szinteken, és diszciplínákban.
A stratégia megvalósulását segíti a cselekvési tervek (éves, két-három éves) összeállítása,
értékelése, és a stratégia éves monitorozása.
3. 2016/2018. évi cselekvési terv előkészítése
2015-ben a stratégia elkészítését és elfogadását követően a KEF megkezdte a Cselekvési terv
előkészítését. Első lépésként meghatároztuk a városi stratégia, és a helyzetfelmérés alapján a
problematikus területek feltárását, s rangsorolását.
Második lépésként a prioritás lista segítségével meghatároztuk az önkormányzat és a KEF
tagintézményeinek hatáskörébe tartozó területeket. Ez alapján leszűkítettük, s konkretizáltuk
a beavatkozások, feladatok területét, s év végére elkészítettünk egy nyers változatot. A
Stratégia Cselekvési tervében prioritásként prevenciós célok, feladatok fogalmazódtak meg.
Elsősorban az általános megelőzés tekintetében az iskolai, az alternatív megelőző programok
pl. sport és szabadidő eltöltés kapcsán.

Terveink szerint a Cselekvési terv 2016. március végén végleges formát ölt.
4. Kábítószer-ellenes Világnap megszervezésének támogatása
A Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2015. június 26-án „Lépésben szertelenül”
címmel gyalogtúrát szervezett a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából. A programot az
SZMJV Önkormányzat és a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda (Budapest NCSSZI) anyagi
támogatásával és számos civil szervezet együttműködésével valósította meg.
A túra célja a figyelemfelkeltés, az összefogásra való ösztönzés, és szimbolikusan a leállás
rögös útjának bemutatása, a lépésről-lépésre, állomásról-állomásra való eljutás kifejezése
volt.
A Sötétvölgyi túrára 17 csapat/intézmény nevezett be részben magánszemélyek, családok,
részben a kormányhivatal intézményei, a SZMJV Polgármesteri Hivatala és más civil
szervezetek csapatai, képviselői. A túrán 92 fő vett részt.
5. Epszilon Friday nyári program megszervezésének támogatása
A program egy speciális szolgáltatás az utcai- és lakótelepi szociális munka megvalósítása a
településen a Gyermekjóléti Központ gondozásában.
A programban megvalósítandó szakmai tevékenység:
- Prevenció: Preventív feladatok megvalósítása elsődleges, másodlagos, harmadlagos
színtéren.
- Ismeretek bővítése: Aktív kapcsolat kialakítása a rendező szervezetek és a lakosság között,
bűnmegelőzés, szerhasználat helyetti alternatívák megmutatása – felvilágosító programok.
- Hasznos szabadidő eltöltés: Segítségnyújtás a szabadidő hasznos eltöltésében, pozitív
életstílus kialakulásának elősegítése.
- Ügyfélkör bővítése: Közvetlen kapcsolatteremtés a veszélyeztetett és nem veszélyeztetett
csoporttal. - A program egyik szakmai tevékenysége az intézményesült ellátásból kiszorult
vagy azzal szemben bizalmatlan egyének és csoportok szociális segítése, integrálása. (a
Szolgáltatás népszerűsítése)
- A problémák felismerésének elősegítése: A szülők és a gyermekek aktuális problémáinak első
ízben történő felismerése.
Megvalósult programok a KEF tagszervezeti segítségével:

Időpont

2015. június 26.

-

Helyszín

Energia Park (7100
Szekszárd, Dienes V.
u. játszótér)

Program
-

kézművesedés
társasjátékok
interaktív mesejáték
aktivitás
zsipp-zsupp játék
lufistánc
autó vagyunk
csillámtetoválás
futóverseny
tűzgyújtás: ördög- és
boszorkánytánc, rémtörténetek
zumba
karate bemutató
szituációs játékok
„Egy perc és nyersz” vetélkedő

2015. július 3.

Energia Park (7100
Szekszárd, Dienes V.
u. játszótér)

-

2015. július 17.

Energia Park (7100
Szekszárd, Dienes V.
u. játszótér)

-

multikulturális játékok
pólófestés
interaktív mesejáték
kézműves foglalkozások
ügyességi és logikai játékok

-

szlalom pálya balance bike-al
bójakereső tájékozódási
feladatok
gyerekeknek szalagvezetés,
bójakereső
vakvezető sziámi pálya
labirintus
kerékpárszervíz
kézműves fogalkozás

Epszilon Friday (játszótéri
programok)

2015. július 31.

Energia Park (7100
Szekszárd, Dienes V.
u. játszótér)

-

Megvalósító
szervezetek
Szekszárd Megyei Jogú
Város
Humánszolgáltató
Központja
Gyermekjóléti Központ
(Új Nemzedék
Kontaktpont Iroda; Polip
Ifjúsági Egyesület; A HÉT
Egyesület)
Szekszárd Megyei Jogú
Város
Humánszolgáltató
Központja
Gyermekjóléti Központ
(A HÉT Egyesület)
Szekszárd Megyei Jogú
Város
Humánszolgáltató
Központja
Gyermekjóléti Központ
(Új Nemzedék
Kontaktpont Iroda; Polip
Ifjúsági Egyesület)
Szekszárd Megyei Jogú
Város
Humánszolgáltató
Központja
Gyermekjóléti Központ
(Ifjúsági Unio Szekszárd)

2015. augusztus 14.

2015. augusztus 28.

Energia Park (7100
Szekszárd, Dienes V.
u. játszótér)

Energia Park (7100
Szekszárd, Dienes V.
u. játszótér)

Foci pályán: focizás a felnőttekkel, vagy
11-es rúgás versenyre.
Közlekedésfelügyelt: a kis pályán a csúszda
mögött – biztonságos biciklizés szabályai
Rendőrség bemutatkozása – rendőrautó,
rendőr motor megtekintése
Büntetés Végrehajtási Intézmény
bemutatkozása kis pálya mellett,
S amellett a tűzoltóság autójának
bemutatkozása.
Ping – pong asztaloknál: ügyességi
játékok, totó, beszélgetés, rajzolás
lehetősége
Füves területen két alkalommal zumba
bemutató, MMS tánccsoport bemutatója.
Végül zárásként a habparti a füves
területen.
-

kézműves foglalkozások
zene, mondókák
kinevetős
csoportrajz
„Adj hozzá egy mozdulatot!”
arcfesté, csillámtetoválás

Szekszárd Megyei Jogú
Város
Humánszolgáltató
Központja
Gyermekjóléti Központ
(Büntetés Végrehajtási
Intézet;
Katasztrófavédelem;
Tűzoltóság; Mentő
Állomás; Rendőrség;
Tánccsoportok)

Szekszárd Megyei Jogú
Város
Humánszolgáltató
Központja
Gyermekjóléti Központ
(Új Nemzedék
Kontaktpont Iroda; Polip
Ifjúsági Egyesület)

II.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi feladatai

A 2016. évre tervezett főbb feladatok:

-

2016/2018. évi cselekvési terv elkészítése,
Városi Prevenciós programok megvalósításának támogatása,
Kábítószer-ellenes Világnap megszervezésének támogatása,
Epszilon Friday nyári program megszervezésének támogatása,

A Fórum működése és a stratégia megvalósulása érdekében koordinációs feladataink
érdekében 2016-ban is a szervezetfejlesztés, a tagok konferencián, képzésen való
részvételének támogatása és a korábbi évekhez hasonlóan folyamatos ülések (köztük
kihelyezett ülés) szervezése meghívott előadókkal.
A 2016. évben a Család- Ifjúsági és Népesedéspolitikai Intézet várhatóan április elejére írja ki
a KAB KEF pályázatokat. Az önkormányzat a KEF működésére a maximális összegre szeretne
pályázni, amely várhatóan 500.000 és 700.000 Ft összeg között lesz.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.
Szekszárd, 2016. február 17.

dr. Haag Éva
alpolgármester

Határozati javaslat

Tárgy: Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatiról

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a kábítószer probléma
visszaszorítására elfogadott stratégia 2015. évi teljesítésére vonatkozó beszámolót
elfogadja.
2. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a Kábítószerügyi egyeztető Fórum tagjainak az eddig
végzett munkájukért.

Határidő: 2016. február 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester

