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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.

Mellékelten beterjesztem a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi munkájáról szóló
beszámolót, kérem a Tisztelt Közgyűlést annak megtárgyalására és elfogadására.
Szekszárd, 2020. február 21.
dr. Molnár Kata
jegyző

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …./2020. (II.27.) határozata
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a
Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. jóváhagyja a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia 2019. évi
teljesítésére vonatkozó beszámolóját.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. köszönetét fejezi ki a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjainak az eddig végzett
munkájukért.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2019. évi munkájáról

Bevezető
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF) 2001. szeptember
25-én Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatásával alakult meg. Létrejöttének
jogi alapjait a 2000. december 05-én elfogadott a „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma
visszaszorítására” című országgyűlési határozat 96/2000.(XII.11.) Ogy. határozat] adta meg.
A KEF célja, hogy összefogja a probléma megoldása érdekében tevékenykedő helyi
szakembereket, és szervezetek képviselőit. A fórumban az állami, önkormányzati, civil és
egyházi szervezetek képviseltetik magukat: a prevenció és terápia világának szereplői, a
közösségfejlesztés szervezetei, a gyermekjóléti szolgálatok, valamint az igazságszolgáltatás, a
büntetés-végrehajtás, a rendőrség és az önkormányzat szakosított szerveinek képviselői.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogi személyiséggel nem rendelkező szakmai
munkacsoport, amely tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma
visszaszorításában alapvető fontosságú négy terület (közösség és együttműködés, megelőzés,
gyógyítás és rehabilitáció, kínálatcsökkentés) szervezeteinek és intézményeinek munkájában.
A Fórum helyi szinten koordinálja és elősegíti a Nemzeti Stratégia által megfogalmazott rövid,
közép és hosszú távú célok megvalósulását. Kapcsolatot tart a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Nemzeti Népegészségügyi Központtal, és tagja a Dél-Dunántúli Regionális
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak.
A KEF kiemelt feladata, hogy támogatja az „alulról jövő” kezdeményezéseket, szakmai
ajánlóként koordinálja és elősegíti az országos, illetve nemzetközi pályázatokon való helyi
részvételt.
Egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására törekszik, továbbá arra, hogy
ésszerűsítse és koordinálja a városban zajló kábítószer-megelőző tevékenységet. Ennek
érdekében helyzetfelmérést végez, kerekasztal beszélgetést, szakmai konferenciát szervez,
kiadványt szerkeszt és kiad.
Segít a helyi erőforrások mozgósításában, összehangolja a helyi szereplők tevékenységét,
javaslatokat tesz, ajánlásokat fogalmaz meg az esetleges párhuzamosságok elkerülése
érdekében.
Az önkormányzat szakmai tanácsadó testületeként tevékenységét a helyi drogstratégia
alapján végzi.
A Fórum működésének pénzügyi alapját az elmúlt 20 évben minisztériumi pályázati
támogatások, valamint önkormányzati források biztosították.
KAB-KEF-18-A-26260 pályázat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság 2018. február elején megjelentette a KAB-KEF pályázatokat. A Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítására, a programjainak támogatására
/pályázat kódja: KAB-KEF-18-A-26260/ kiírt pályázati felhívásra Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata „Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek
biztosítása és programjainak támogatása” címmel 1.000.000-, Ft vissza nem térítendő
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támogatást nyert. A pályázati időszak 2018. július 1-től 2019. december 31-ig tartott.
Összességében a költségvetés 1.120.000-, Ft, melyből a támogatás 1.000.000-, Ft, 120.000,- Ft
pedig az Önkormányzat által biztosított önrész.
A pályázat lehetőséget biztosít a már eddig is működő KEF-eknek - amelyek megfelelnek a KEF
működés alapkritériumainak-, hogy a támogatási időszak alatt a már elkészült és a
képviselőtestület/közgyűlés által elfogadott helyi drogellenes stratégiában és a hozzá
kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott célok alapján, az egyes szolgáltatási
területekhez kapcsolódóan programok kezdeményezését, kidolgozását, összehangolását és
lebonyolításuk koordinálását megvalósítsák. Lehetőség nyílik továbbá a KEF-eknek helyi
felmérések lefolytatására, illetve jó gyakorlatokat bemutató megbeszélésekre,
konferenciákra.
A pályázat keretében lehetőség nyílik a KEF-ek koordinálásával a helyi igényekre épülő
programok – szakmai egyeztetések közösségi programok, speciális csoportfoglalkozások,
rendszeres klubok – megvalósítására.

I.

Programjaink

1. Szakmai konferencia
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma 2019. május 16-án
(csütörtök) 14.00 órakor szakmai Konferenciát tartott, melynek helyszíne a Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal „Polgármesteri tárgyaló” volt (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.).

A Szakmai konferencia szervezését a március 27-én megtartott rendhagyó KEF ülés hívta
életre, melynek „Esetmegbeszélés” címet adtunk.
A Szekszárdon történt tragikus esemény (gyilkosság) kapcsán a KEF esetmegbeszélést
szervezett. Az ülés során a KEF tagok és a meghívott szakemberek áttekintették, s a
rendelkezésre álló adatok alapján elemezték a történteket. A jövőre vonatkozó,
együttműködést segítő, megelőző, helyi, speciális stratégia kialakítása érdekében hívtuk életre
a Szakmai Konferenciát.
A konferencián 18 fő vett részt. A KEF intézményein kívül az Országos Mentőszolgálat, a kórház
sürgősségi osztályának osztályvezető főorvosa, a szekszárdi Járási Hivatal szakembere is részt
vett. A konferencián a tapasztalatok mellett, és az együttműködési lehetőségeket vettük
számba.
2. Kábítószer-ellenes Világnapi rendezvény
2019. június 26-án a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából un. piknikkel egybekötött túrát
szerveztünk a városban működő szervezetek szakemberei, önkéntesei, ill. a lakosság számára.
A Piknik célkitűzése volt, hogy felhívjuk a figyelmet a kábítószer problémára, ill. hogy alternatív
szabadidős tevékenységet biztosítsunk. Közvetett célunk volt a szervezetek közötti
együttműködés erősítése, és a különböző szakterületek, intézményi formák közötti
kommunikáció elősegítése. Hasonlóan az előző évekhez civil szervezetek állomásokat
állítottak fel a túra útvonalon, ahol ügyességi csapatversenyeket, vagy fejtörő játékokat adtak
a csapatoknak. A helyszín a Szekszárdi-dombság, ill. a piknik helyszíne a sötétvölgyi
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szabadidőközpont előtti füves tér volt. A rendezvényen 60 fő vett részt. A lebonyolításban öt,
a szervezésben három szervezett vett részt.
A rendezvényről számtalan fotó készült, mely a RÉV Facebook oldalán is megtalálható.
https://www.facebook.com/revszek/photos/pcb.943176656025343/943176362692039/?typ
e=3&theater
3. Szociális Munka napja ünnepi rendezvény
A szekszárdi KEF a benne dolgozó intézményekkel karöltve a Szociális Munka napja alkalmából
faültetést kezdeményezett, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a szakemberekre, akik az év
minden napján segítik, gondozzák segítségre szoruló embertársainkat.
Az ünnepnapot megelőző héten 2019. november 5-én, kedden 16.00 órakor a Pécsi
Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar szekszárdi
kertjében a "Segítők fái egy jobb világért!" faültetéssel egybekötött ünnepi programmal
szerettük volna népszerűsíteni a szociális szakmát, illetve megállni egy röpke időre, s
hivatástudatunkat újból megerősíteni.
A megyei napilap cikke az alábbi linken olvasható.
https://www.teol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/hitet-es-erteket-is-jelkepeznek1976835/?fbclid=IwAR1keVq51Z6S0OOOg7aZM_sVdUuwBNN0CBKDXHtPT0omiXE1ndoEg0v
Xmxc

II.

„Mindennapi szenvedélyeink Korunk – (Kór)unk!”
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kiadványa

a Szekszárdi

2019. második felében ismét felmerült egy újabb kiadvány szükségessége. A cikkek 2019. év
végére elkészültek, az anyagot leadtuk a nyomda számára.
A kiadvány egyrészt az elmúlt időszakban KEF ülésen felmerült addiktológiai témákat dolgozza
fel, másrészt a területen dolgozó szakemberek módszertani munkáját mutatja be.
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 kiadványt oktatási, szociális, és bűnügyi szervek szakembereihez, ill. intézmények vezetőihez
juttatjuk el.
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III.

Rendszeres ülések

2019-ban a nyári időszakon kívül 6 alkalommal ülésezett a KEF, ill. a KEF tagintézményeiből
álló munkacsoport. A szakmai konzultációknak a Polgármesteri Hivatal 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.
2019. március 12. – KEF ülés (Polgármesteri Hivatal „Házasságkötő” terem)
Témák:
- A tamási KEF megalakulásának segítése,
- Szakmai konzultáció – „Esetmegbeszélő” előkészítése a városban történt fiatalkorú
meggyilkolása kapcsán,
- 2019. első félév munkatervének elfogadása
- A közgyűlés által elfogadott és megvitatott beszámoló tapasztalatai.
2019. március 27. – KEF ülés - „Esetmegbeszélő” (Polgármesteri Hivatal ”Polgármesteri
tárgyaló”)
Rendhagyó KEF ülést tartottunk a téma kapcsán. A KEF esetmegbeszélést szervezett, melynek
során a KEF tagok és a meghívott szakemberek áttekintették a történteket, megfogalmazták a
tanulságokat és meghatározták a jövőre vonatkozó, együttműködést segítő, megelőző helyi,
speciális intézkedéseket.
2019. május 16. – KEF ülés (Polgármesteri Hivatal „Polgármesteri tárgyaló”)
A május 16-ra szervezett Szakmai konferenciát, mintegy rendkívüli KEF ülést a március 27-én
megtartott rendhagyó „Esetmegbeszélés” KEF ülés hívta életre.
A konferencia témája a közös nyelv kialakítása volt, hogy hasonló esetekben mi legyen a beteg
útja a különböző ellátási egységek szakterületek között, a protokoll, hogyan tud megvalósulni
a gyakorlatban.
2019. június 21. – KEF záró ülés (Szász Söröző és Étterem)
A záró ülés napirendi pontjai között szerepelt a 2018/2019-es év tapasztalatainak megosztása,
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.
2019. október 02. – KEF ülés (Polgármesteri Hivatal, „Polgármesteri tárgyaló”)
„A 2018. évi szuicid ráta alakulása” címmel előadást tartott Dr. Kertész Ágnes a Pszichiátriai
Osztály osztályvezető főorvosa, melyben az öngyilkosság és a szerhasználat, ill. az öngyilkosság
és pszichiátriai megbetegedések közötti kapcsolatot ismertette.
A KEF tagság kiadvány megjelentetésének terveit, a témákat, cikk írókat, s előzetes
határidőket egyeztetett a KEF tagsága.
2019. október 30. – KEF ülés (Polgármesteri Hivatal „Polgármesteri tárgyaló”)
A RÉV 20 éves évfordulójára szervezett ünnepi konferencia része volt a Szociopoly társasjáték
színházi előadás formájában. Ennek ötlete kapcsán Varga István főiskolai adjuntus a jelenlévő
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KEF tagok számára bemutatta a Szociopoly társasjátékot, majd egy közös „játékra” invitálta a
tagokat. A szociális munkás főiskolai képzésben is alkalmazott demonstratív eszköz
alkalmazásának lehetőségeiről egyeztettek a jelenlévők.

IV.

Szakmai együttműködések
1. Tamási KEF megalakulásának szakmai támogatása

Tamásiban 2019. február 26-án alakult meg a KEF, majd 2019.06.26-án a világnap alkalmából
üléseztek. Mindkét alkalommal jelen volt a szekszárdi KEF. Februárban Tolácziné Varga
Zsuzsanna, majd júniusban Kálóczi Andrea, aki előadást tartott a „Felépülés központú KEF”
címmel.
2. Dél-dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
A DREKEF ülésén 2019.05.29-én a szekszárdi KEF is képviseltette magát. Az ülésen Dr.
Szemelyácz János a DREKEF elnöke előadást tartott „Az új pszichoaktív szerek jelensége
kapcsán felmerülő kliens ellátási kérdések” címmel. Az ülésen a meghívott résztvevőkkel
(Gyámhivatal, Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekvédelmi Szakellátás) közös diskurzus alakult
ki a téma kapcsán.

V.

Közösségépítés

A KEF tagokkal 2019. május 5-én megnéztük az Addikt című darabot a Pécsi Nemzeti
Színházban.
2019. június 21-én színtanácsadással egybekötött szakmai napot szerveztünk a KEF tagok
számára, hogy egyfajta tudatossággal építsék mindennapjaikat, illetve kapjanak támpontot
önmaguk megismeréséhez. A színtanácsadást Kadosa Judit vezette. https://kadosajudit.hu/

VI.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2020. évi feladatai

A 2020. évre tervezett főbb feladatok:
-

Városi Prevenciós Paletta megrendezése,
A Szakmai szervezetek közötti együttműködés további erősítése,
Kábítószer-ellenes Világnap megszervezésének támogatása,
KAB-os pályázatok (2018; 2019.) megvalósulásának elősegítése,
A KEF 20 éves működése köré szervezendő programok előkészítése.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.

Szekszárd, 2020. február 15.
Kálóczi Andrea
KEF titkár
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