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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 153/2015. (VII.02.)
határozatával fogadta el a kábítószer visszaszorítására vonatkozó városi stratégiát.
Az elmúlt évben a pályázati források segítségével és az önkormányzat támogatásával a
Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető (továbbiakban: KEF) Fórum megtartotta üléseit és
folytatta koordinatív munkáját.
A 2016. évre tervezett 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 2016ben is a szervezetfejlesztés, a tagok konferencián, képzésen való részvételének támogatása
és a korábbi évekhez hasonlóan folyamatos ülések és munkacsoport megbeszélések
szervezése meghívott előadókkal, tematikus előadásokkal:
- Szakmai előadások
- Pályázatok koordinálása
- Munkacsoport ülések.

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2016. évi munkájáról
I.

A KEF városi koordinatív feladatai a drogstratégia megvalósítása érdekében

KAB-KEF-16-A-25508 pályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására kiírt pályázaton (KABKEF- 16- A -25508) „A szekszárdi KEF koordinatív-működési feltételeinek biztosítása” címmel
900.000-, Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázati időszak 2016.
szeptember 1-től 2017. június 30-ig tart. Összességében a költségvetés 1.000.000-, Ft, melyből
900.000-, Ft a pályázati támogatás (az igényelt összeg 100%-t megkapta az önkormányzat a
működtetésre), 100.000-, 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.
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KAB-ME-16-C-25509 pályázat
Az Önkormányzat 2016. szeptemberében szintén 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 biztosít.
A pályázat megvalósításában az alábbi szervezetek vesznek részt programjaikkal:
-

Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – Prevenciós Expo szervezése köznevelési
intézmények diákjai számára; KEF konferencia szervezése, KEF kiadvány készítése

-

Szent Erzsébet Caritas RÉV – „Lépésben szertelenül 3.0” Gyalogtúra szervezése a
Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából; Veszélyeztetett fiatalokkal és felnőttekkel
foglalkozó szakemberek szupervíziója; Hozzátartozói csoport vezetése; Család- és
párkonzultáció vezetése

-

Humánszolgáltató Központ – Kamasz- és szülőcsoport vezetése; Érzékenyítő program
szervezése szakemberek számára

I.

Rendszeres ülések

2016-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 keresletés kínálatcsökkentés területén, valamint a különböző diszciplínák szakemberei között.
2016. február 16-17. – szervezetfejlesztés
A szervezetfejlesztés főbb témái:
- A helyi prevenciós együttműködések elősegítése,
- 2016. évi konferencia anyagának előkészítése,
- A prevenciós expo/börze szervezése,
- A helyi droghelyzet elemzése, prioritások, feladatok meghatározása elsősorban
intézményi adatok alapján.

2016. június 30.
Az ülés témája a KEF tagintézményekben folyó munka ismertetése, intézményi körkép, a KEF
2015/2016. évének tapasztalatai, a munkaterv megvalósulásának értékelése, valamint
Szekszárd Város Stratégiája a kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása
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és kezelése érdekében” című dokumentumhoz kapcsolódó 2016/2018. évi cselekvési terv
értékelése.
2016. szeptember 13.
A KEF tagintézmények és az önkormányzat közös pályázati KAB-ME-16 programjának
megbeszélése a Humán Szakszolgálat, Pszichiátriai Osztály, és a RÉV Szolgálat részvételével.
2016. szeptember 21.
A KEF ülésen Dr. Szikszay Petronella a Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szocioterápiás és
Rehabilitációs Osztály/Addiktológiai Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvosa „A
Minnesota Modell” – szerfüggő szenvedélybetegek korszerű és hatékony rehabilitációs
kezelése Szekszárdon címmel tartott előadást az osztály működéséről, a programról.
2016. október 04..
Munkacsoport keretében a 2017. évi prevenciós expo/börze szakmai programjának,
előadóinak, helyszínének konkretizálása zajlott.
2016. november 5.
Munkacsoport megbeszélést szerveztünk a KEF kiadvány megjelentetésének ütemezése, a
design elemek egyeztetése, a szakmai lektorálás, és a forrásteremtés céljából.
2016. december 8.
Az O.Z.O.R.A Fesztivál (pszichedelikus, goa fesztivál) elmúlt két éves ártalomcsökkentő
tevékenységeinek bemutatása, elemzése a RÉV Szolgálat szakembereinek előadásával,
valamint a közeljövőben kiírásra kerülő EFOP prevenciós pályázat együttműködési
lehetőségeinek megvitatása.
2. Cselekvési terv kidolgozása 2016/2018. év
2015-ben a stratégia elkészítését és elfogadását követően a KEF megkezdte a Cselekvési terv
előkészítését. A Stratégia Cselekvési tervében prioritásként elsődleges (primer) prevenciós
célok, feladatok fogalmazódtak meg. Elsősorban az általános megelőzés tekintetében az
iskolai, az alternatív megelőző programok pl. sport és szabadidő eltöltés kapcsán. A cselekvési
terv kapcsán elsődleges célunk a tájékoztatás, ezért 2016-ban konferenciát, 2017-ben
prevenciós börzét/expót szervezünk.
3. Prevenciós Konferencia
„Korai kezelésbe vétel” címmel szakmai konferenciát szerveztünk 2016. június 14-én,
kedden 10.00 órakor a PLACC Ifjúsági Közösségi Térben.
A konferencián az addiktív problémák és prediktorok, valamint az ártalomcsökkentés és
drogalternatívák témában helyi szakemberek tartottak előadásokat, mely a Nyitott
intézmények programmal zárult a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.
Előadások – Addiktív problémák és prediktorok témában:
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-

-

Szekszárd Város Stratégiája - A kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése,
visszaszorítása és kezelése érdekében
Dr. Kertész Ágnes osztályvezető főorvos, Tolna Megyei Balassa János Kórház,
Pszichiátriai osztály
Alkohol és alkoholproblémák
Dr. Újlaki László orvosjelölt, Tolna Megyei Balassa János Kórház
Az ismeretlen ismerősök, avagy a dizájner drogok
Jakab Éva Klaudia, RÉV Szolgálat, terápiás segítő
Krízis, krízisintervenció
Sörös Ildikó klinikai szakpszichológus, Tolna Megyei Balassa János Kórház
Korai anya - gyermek kapcsolat és annak zavarai
Zuzana Koncerova pszichológus, Tolna Megyei Balassa János Kórház
Agresszó, agressziókezelés
Hartung István pszichológus, Tolna Megyei Balassa János Kórház
Rendszertelen család /szenvedélybeteg családok működése/
Borbandi Viktória szociális munkás, Tolna Megyei Balassa János Kórház
Diszfunkció és szerhasználat a családban
Halász Gabriella, RÉV Szolgálat, terápiás segítő és nappali ellátás vezető

Előadások - Ártalomcsökkentés és drogalternatívák témában:
- Az iv. használat számadatai Szekszárdon
Ham Boglárka, RÉV Szolgálat, koordinátor
- Fesztivál-ON! - A Party Aid Team munkájának bemutatása O.Z.O.R.A.-n
Barka Bálint, RÉV Szolgálat, segítő
- A sport, mint lehetőség a prevenció területén
Asztalos Adrienn, FITT Lesz Sportegyesület elnöke
- ’Komoly játék’ mintha térben – a pszichodráma lehetőségei
drogprevencióban
Darida Zsófia, RÉV Szolgálat, konzultáns
- A fotózás, mint megküzdési stratégia
Csúcs Dóra, RÉV Szolgálat, közösségi gondozó

a

A rendezvény sikeresnek mondható, hiszen a „PLACC” Ifjúsági Közösségi Tér nagyterme
megtelt és a szakemberek visszajelzése alapján, egy tartalmas programokon vehettek részt.
4. Kábítószer-ellenes Világnap megszervezésének támogatása
A Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2016. június 24-én „Lépésben szertelenül 2.0”
címmel gyalogtúrát szervezett a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából. A program SZMJV
Önkormányzata anyagi támogatásával és számos civil szervezet együttműködésével valósult
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.
5
46elot

A Sötétvölgyi túrára 16 csapat/intézmény nevezett be részben magánszemélyek, családok,
részben a kormányhivatal intézményei, az SZMJV Polgármesteri Hivatala, civil szervezetek
csapatai, képviselői, ill. néhány fő a versenyszférából. A túrán közel nyolcvan fő vett részt.
5. Országos Pszichiátriai Kongresszus
2016. május 25-28. között az Országos Pszichiátriai Kongresszuson ismertetésre került a város
drogstratégiája kapcsán született helyzetfelmérés, melynek adatait az ECHO Innovációs
Műhely közreműködésével az Európai Unió által elfogadott, standardizált az ESPAD
vizsgálathoz hasonló kérdőív segítségével végzett iskolai drogkutatás és intézményi adatok
képezte 2014-ből. A szekszárdi középiskolások, azon belül is a 16 évesek magatartás
kockázatát ismertettük, a dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-fogyasztás,
szerencsejátékok, viselkedési devianciák, ill. a szülőkkel való kapcsolat, önértékelés, valamint
pl. étkezési és internet használati szokások tekintetében. A poszter szekcióban feltett
kérdések elsősorban a szerhasználókkal való kapcsolat felvételre és az ártalomcsökkentésre
irányultak.
A KEF-et Dr. Kertész Ágnes a Pszichiátriai Osztály osztályvezető főorvosa és Kálóczi Andrea a
RÉV intézményvezetője képviselte.

II.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi feladatai

A 2017. évre tervezett főbb feladatok:
-

Városi Prevenciós Börze/Expo megrendezése,
Kábítószer-ellenes Világnap megszervezésének támogatása,
Epszilon Friday nyári program megszervezésének támogatása,

A Fórum működése és a stratégia megvalósulása érdekében koordinációs feladataink 2017ben is a szervezetfejlesztés, a tagok konferencián, képzésen való részvételének támogatása
és a korábbi évekhez hasonlóan folyamatos ülések (köztük kihelyezett ülés) szervezése
meghívott előadókkal.
A 2017. évben a Család- Ifjúsági és Népesedéspolitikai Intézet várhatóan szeptember elejére
írja ki a KAB KEF pályázatokat. Az önkormányzat a KEF működésére a maximális összegre
szeretne pályázni, amely várhatóan 500.000 és 900.000 Ft összeg között lesz.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.
Szekszárd, 2017. február 21.

dr. Haag Éva
alpolgármester
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Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…./2017. (II.28) 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 2016. évi
teljesítésére vonatkozó beszámolót;
2. köszönetét fejezi ki a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjainak az eddig végzett
munkájukért.
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