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Egyszerő többség
Tisztelt Közgyőlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 41/2004. (II.26.) szekszárdi
önkormányzati határozatával fogadta el a kábítószer visszaszorítására vonatkozó városi
stratégiát.
Az elmúlt években kettı jól körülhatárolt munkaterület alakult ki:
1. A Fórum városi koordinatív funkciói a drogstratégia megvalósítása érdekében
2. A Fórumon belüli, belsı szervezeti munka

1. A KEF városi koordinatív feladatai a drogstratégia megvalósítása érdekében
1.1. Városi prevenciós feladatok
A szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum KAB-KEF-11-B-3590 azonosítószámú
pályázata keretében a városi prevenciós munkacsoport mőködtetésére, a prevenciós szakértık
képzésére, a számukra megtartott esetmegbeszélésekre, valamint Prevenciós Fórum tartására
került sor.
A pályázat elızményeként a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum a kábítószerprobléma visszaszorítása érdekében Prevenciós Munkacsoportot állított fel. A munkacsoport
szakmai irányításában kiemelt feladatot vállalt a Fórum tagjaként a Tolna Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Szekszárdi, Bonyhádi Kistérségi
Népegészségügyi Intézete.
A munkacsoport felajánlotta az iskoláknak, az együttmőködést. A kiképzett szakértık
áttekintették az intézmények eddigi egészségnevelési programjait, helyzetelemzést,
szükségletfelmérést végeztek, és a beavatkozási tervek alapján iskolai egészségnevelési,
egészségfejlesztési program kidolgozásához nyújtottak segítséget. A pályázat
megvalósulásának lépései:

Városi Prevenciós Munkacsoport
A városi szintő Prevenciós Munkacsoport mőhelymunka keretében szervezte meg a közös
munka elindítását azokkal az oktatási intézményekkel, amelyek együtt kívántak dolgozni a
munkacsoporttal. Elsı lépésként történt az iskolaigazgatók megkeresése, mely következtében
együttmőködési megállapodások aláírására került sor a jelentkezı 10 oktatási intézménnyel.
A munkacsoport számára szemináriumok megtartására került sor 4 alkalommal. E
szemináriumokon beszámoltak arról, hogy az eltelt idıszakban mi valósult meg céljainkból,
és szakmai ismereteiket és bıvíthették a résztvevık.
Az elsı szemináriumon az Iskolai Egészségstratégia alapjai, drogprevenció módszerei
témában kaptak új ismereteket a megjelentek.
Második szemináriumon Darida Zsófia szociális munkás adott tájékoztatást a hallgatóknak az
új Designer drogok jelen helyzetérıl és veszélyeirıl.
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Az utolsó szeminárium témája: a resztoratív technikák lehetıségei az iskolai munkában,
melyet Laufer Éva egészségfejlesztı mentálhigiénikustól hallhattak az érdeklıdık.
Képzık képzése
Prevenciós szakértıi team felkészítése 2012. február 14-én, 2012. február 28-án, 2012.
március 06-án történt a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv épületében.
Tematika:
- Kezdıkör
- Elvárások és félelmek
- Szerzıdéskötés
- Elméleti elıadás, kiscsoportos munka, konzultáció:
o NS és a hazai drogpolitika
o Az Ottawai Egészségfejlesztési Charta
o Az iskolai egészségfejlesztési stratégia kialakítása, felépítése
o A prevenció felosztása, módszerei,
o Eszközök és technikák az iskolai prevencióban
o Az állapotfelmérés eszközi (kiscsoportos munka)
o Prevenciós standardok,
o Egészségfejlesztés és rendszerszemlélet
o Külsıs szakértı szerepe az iskolai eg.fejl. team-ben,
- Elvárások a szakértıi munka kapcsán
A tréningen az új ismeretek mellett a szemléletformálás és a szerepkör tisztázása volt a
fókuszban. A résztvevıknek csupán egy része vállalta a szakértést, mivel a felkészülés során
tisztázódott a feladat jellege, és a szakértıi kompetenciák köre.
A szakértık felkészítését Kálóczi Andrea, a RÉV intézményvezetıje tartotta. A kiképzett
szakértık munkáját felajánlottuk az oktatási intézményeknek. 7 oktatási intézmény kérte a
segítségünket az iskolájuk egészségfejlesztéssel kapcsolatos állapotfelmérésének,
helyzetelemzésének elkészítésében.
E felkérések alapján történt bekapcsolódás az Iskolai Prevenciós Munkacsoportok munkájába.
Az iskolák írásban tájékoztatást adtak az iskolai Prevenciós Munkacsoportjuk tagjairól,
elérhetıségükrıl. A KEF Szakértık ezen ismeretek alapján vették fel a kapcsolatot az
iskolákkal, és segítették az iskolai prevenciós munkacsoport munkáját. A pályázatban
megfogalmazott céljaink szerint a szakértık segítették az állapotfelmérés megvalósulását. Az
iskolai egészfejlesztési stratégia kialakítását, valamint segítségükkel megtörtént az iskolai
egészfejlesztési stratégia monitorozása.
Nagy jelentıséggel bír, hogy a szakértık által közvetítésre került a stratégiai gondolkodás
folyamat jellege.
Esetmegbeszélı csoportok
A prevenciós szakértık számára munkájuk megkönnyítése érdekében két alkalommal
esetmegbeszélésre került sor. Jó alkalom nyílott a hallottak alapján a saját módszereik
kidolgozására.
2012. április 18. és május 09. 2x2 óra
Az esetmegbeszélı csoport menete:
- kezdıkör – ki hogyan, milyen hangulatban , elvárásokkal érkezett
- az esethozó kiválasztása
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-

az eset ismertetése, az esethozó kérdései, dilemmái
az eset kifejtése, információk győjtés
az eset kapcsán összegyőjtött információk összegzése, rendszerezése, az esethozó saját
megoldásának megtalálása,
- a csoport sajátélményő visszajelzéseinek esetleges megosztása
- záró kör
Jellemzı problémahelyzetek:
- feladat és felelısségi kör,
- módszertani elakadás,
- szervezési kérdések,
Prevenciós Fórum
2012. 04. 26-án Prevenciós Fórumra került sor:
Kály-Kullai Károly mentálhigiénikus szupervízor, a Sziget Drogprevenciós Alapítvány
vezetıje „Mi segíti és gátolja a gyakorlati prevenció megvalósítását” címmel tartott elıadást.
Kiemelte az Országos Drogstratégia hiányát, valamint a Prevenció fontosságát a hármas
felosztás szerint, melyrıl Dr. László Eszter fıorvosnı beszélt.
A prevenció megvalósítása három formában vezet eredményre: Általános – univerzális,
Célzott – szelektív, Javallott – indikált az adott problémától függıen.
Dr. László Eszter kistérségi tisztifıorvos „A prevenció elmélete és gyakorlata, avagy
partnerségen alapuló modell Szekszárdon” címmel tartott elıadást.
A fıorvosnı beszélt a prevenció felosztásáról, módszereirıl, a technikákról, eszközökrıl. Az
egészségfejlesztés rendszerszemlélető megközelítésérıl. Az egészségfejlesztési munkacsoport
jelentıségérıl. Iskolai egészségfejlesztés koordinálásáról, szakértıkrıl. Az állapotfelmérés,
helyzetértékelés elemeirıl, a stratégia kialakításáról.
Az elhangzott elıadások hozzásegítették a Fórumon megjelenı, pedagógusokat, szociális
munkásokat, védınıket és az érdeklıdı társszakmákat a prevencióval kapcsolatos ismereteik
beépítéséhez a mindennapi munkájukba.
A Fórum a társszakmák közötti megbeszélésre és egyeztetésre is lehetıséget biztosított.
A pályázat keretében megvalósítottuk céljainkat. A szakértık beszámolóját feldolgozva,
értékelve szervezzük meg a közös munka folytatását.

1.2. Kábítószer-ellenes Világnap szekszárdi programjainak megszervezése
A 2012. évben megrendezésre kerülı Kábítószer-ellenes Világnap a Szent Erzsébet Caritas
Alapítvány RÉV Szolgálatnál mőködı TÁMOP „Többszintő drogprevenciós alternatíva a
tolna megyei fiatalok részére” címő pályázata keretén belül került megszervezésre.
A 2012 es év programjának mottója „Tisztán és Szabadon”.
A Kábítószer-ellenes Világnap programjai a Szekszárdi Est Caféban kerültek megrendezésre.
A június 29.-én lebonyolításra kerülı rendezvényeket a Pécsi Playback Színház elıadása
nyitotta „Szenvedélyek Vihárában” címő elıadásával. A playback színház az intuíció, a
kreativitás, a spontaneitás, és együttmőködés színháza. Mi sem mutatja jobban, mint az
elıadásra vitt történetek sikere. A színpadon a nézıközönség történetei elevenedtek meg, ahol
a playback társulat felkészültségének és profizmusának köszönhetıen tanulságos és
szórakoztató élményt adott a részvevıknek.
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A Világnapon került megrendezésre a 21.00-24.00- óráig tartott koncertsorozat, ahol helyi
zenekarok adtak elsöprı sikerő koncerteket többek között a Duck Tape, Sonic Rise, Utánam
Srácok és a Skanzen. A koncerteken a program mottója érvényesült, hiszen nem lehetett
alkoholt fogyasztani. A Kábítószer-ellenes Világnap programjain közel 300 fı vett részt.
1.3. A Szekszárdi Családterápiás Szakmai mőhely megalakulásának elıkészítése
A városi Családterápiás Szakmai Mőhely megalakításának elıkészítı munkálatai 2012
tavaszán kezdıdtek meg a szükséges financiális háttér megteremésével. A KEF felvállalta,
hogy a mőhely megalakításával kapcsolatos költségek elıteremtéséhez pályázatában
lehetıséget teremt. Emellett szervezési, kapcsolatépítési feladatokat is vállalt az alakítandó
mőhely kapcsán.
Ezt követte a mőhely tagjainak, a megfelelı végzettséggel és tapasztalattal rendelkezı
szakembereknek a felkutatása, és egy elızetes igényfelmérés. Ezután nyílt alkalom egy
alakuló ülés megszervezésére, melynek konszenzuson alapuló idıpontját 2013 év elejére
tőzték ki a szervezık.
A mőhely szakmaközi együttmőködést, önfejlesztı szakmai kör támogatását, helyi
összefogást, új szakterület - a családterápia - népszerősítését teszi lehetıvé a helyi
szakemberek számára.

2. KEF-en belüli szervezeti feladatok
2.1. Rendszeres ülések
Az eddigi évekhez hasonlóan minden hónapban ülésezett a KEF. Ez 2012-ben a februári
szervezetfejlesztést, valamint a július-augusztusi nyári szüntetet figyelembe véve tíz alkalmat
jelentett. A megbeszéléseknek többségében a Polgármesteri Hivatal adott otthont. Az ülések
napirendi pontjait az aktuális programok, problémák és a munkaterv határozta meg. Több
ülésre külsı elıadót is hívtunk. A Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum meghívott elıadói 2012ben a következık voltak:
-

Intézménylátogatás a Szedresi Speciális Gyermekotthonban
Elıadó:
Finta Éva a Bezerédj – Kastélyterápia Alapítvány Szedresi Gyermekotthon
intézményvezetıje (március)
- Tájékoztatás a RÉV ifjúsági prevenciós programjairól (TÁMOP 5.2.5)
Elıadó:
Lezsák Klára a RÉV - projektmenedzsere (április)
- A pszichiátria jelene és jövıje Szekszárdon és Tolna megyében
Elıadó:
Dr. Kertész Ágnes a Pszichiátriai Osztályvezetı fıorvosa (május);
- „A prevenció múltja, jelene, jövıje” szakmai tanácskozás
Elıadó:
Vincze Anita a RÉV terápiás munkatársa (május)
- Mi újság a kábítószerügy területén?
Elıadók:
Szilágyi Szilvia az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató igazgatója
Dr. Buda Bernadett a Városi Rendırkapitányság kiemelt bőnmegelızési fıelıadója
(szeptember)
A tagok elektronikus úton tartják a kapcsolatot (kör e-mail).
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2.2. Kihelyezett ülés szervezése
2012-ben egy alkalommal kihelyezett ülést szerveztünk, melynek keretében március 22-én a
Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány Szedresi Speciális Gyermekotthont látogatta meg a
szekszárdi KEF 9 fıs delegációja.
Finta Éva intézményvezetı elmondta, hogy az otthon 2005-ben kezdte meg mőködését. A
kezdeti cél egy felnıtt rehabilitációs intézmény létrehozása volt, ám erre nem volt igény.
Ezért indult el a speciális gyermekotthon mőködtetése 16 férıhellyel. Az ott lakó fiatalok
körében a füves cigi, alkohol-, gyógyszerfogyasztás és szipuzás fordul elı. Az ott lakó fiúk
18. életévük betöltéséig maradhatnak az intézményben. Alapesetben 2 évet töltenek az
intézményben szigorú házirendet betartva. A házirendet részletesen ismertette a vendégekkel
az intézményvezetı, valamint bemutatta a lakószobákat és a közösségi tereket is.
A kihelyezett ülést a résztvevı tagok eredményesnek ítélték szakmai és tapasztalati
szempontokból egyaránt. Számunkra mindig pozitív élmény új intézmények, szervezetek
megismerése, szakmai mőködésük és tapasztalataik megosztása/cseréje. Fontos a naprakész
szakmaiasságot figyelembe véve, hogy a jövıben is minél több kihelyezett ülésen vegyünk
részt, ezzel is elmélyítve a szakmai kapcsolatokat és tapasztalatcseréket újabb és újabb
szervezettekkel.
2.3. Szervezetfejlesztés
2012. február 2-3-án szervezetfejlesztést tartottunk. Az éves szakmai egyeztetés alatt
értékeltük a jelenlegi országos drogpolitikai helyzetet, a 2011-ben történteket, illetve
elıkészítettük a 2012. évi munkatervet, melyben kiemelt hangsúllyal jelent meg a prevenció,
kapcsolódva az elfogadás elıtt álló országos Nemzeti Drogstratégia irányvonalaihoz. A
szervezetfejlesztésen 16 tagintézmény képviselıje vett részt, melynek a szakmai egyeztetés,
tervezés mellett a csapatépítés, a kohézió és az elkötelezıdés erısítése volt a cél.

3. A Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum jövıre irányuló, 2013. évi feladatai
A szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum a 2012 decemberében tartott ülésén elfogadta a
2012/2013-es idıszakra vonatkozó munkatervét, amely a 2013. februári szervezetfejlesztésen
további pontosításra került.
A 2013-ra tervezett fıbb feladatok:
1. A városi prevenciós munkacsoport mőködésének folytatása
2. Családterápiás Szakmai Mőhely megalakítása és támogatása
3. Szakmai segítségnyújtás az iskolai drogstratégia elkészítésében azon közoktatási
intézmények számára, amelyek kérik a KEF segítségét
4. Prevenciós Szakmai mőhely megalakítása a Fórumon belül
5. Kábítószer-ellenes Világnap megszervezése - 2013. június
6. A Fórum mőködése és a stratégia megvalósulása érdekében koordinációs feladataink
2013-ban a szervezetfejlesztés, a tagok konferencián, képzésen való részvételének
támogatása és a korábbi évekhez hasonlóan folyamatos ülések (köztük kihelyezett
ülés) szervezése meghívott elıadókkal
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A szekszárdi KEF – az elızı évekhez hasonlóan – 2012 szeptemberében is pályázatokat
nyújtott be a Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum mőködésére, valamint a prevenciós feladatok
megvalósulására. Egy pályázaton összesen elnyert összeg 500.000 Ft, amely koordinációra,
illetve a stratégiában megfogalmazott célok és feladatok megvalósítására használható fel. Ez a
forráscsökkenés azonban nem fedezi a Fórum mőködésének és a kábítószer visszaszorítására
vonatkozó városi stratégia megvalósítása érdekében végzett tevékenységének költségeit. A
további mőködéshez az elızı évhez hasonlóan szükség lenne az önkormányzat által
biztosított 350 eFt támogatásra is.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.
Szekszárd, 2013. február 22.

Dr. Haag Éva
alpolgármester
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Határozati javaslat

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

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a kábítószer probléma
visszaszorítására elfogadott stratégia 2012. évi teljesítésére vonatkozó beszámolót
elfogadja.
2. A Közgyőlés a stratégiában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében … eFt-ot
elkülönít az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló rendeletében.
3. A Közgyőlés a stratégia eredményeit 2013-ban ismételten áttekinti.
4. A Közgyőlés köszönetét fejezi ki a Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum tagjainak az
eddig végzett munkájukért.

Határidı: az 1., 2. és 4. pont tekintetében 2013. február 28.
a 3. pont tekintetében 2014. február 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
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