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Bevezetés
Kutatásunk célja, hogy aktuális képet nyújtsunk Erzsébetváros drogprevenciós
szempontból jelentős jellemzőiről, a lakosság szokásairól, valamint a prevenciós munka jelen
állásáról. Törekedtünk egy olyan átfogó kép bemutatására, amelyre alapozva a
drogprevenciós stratégia irányai könnyebben kijelölhetőek és a tevékenység megvalósítása
lokalizálhatóbbá válik a kerület adottságaihoz igazodva. Tanulmányunkban a kerület
drogprevenció szempontjából jelentős populációjának elhelyezkedését – fertőzöttségi térkép –
, a drogprevenció jelen helyzetét – kérdőíves felmérés, interjúk – és az abban rejlő
lehetőségeket igyekszünk bemutatni kvalitatív és kvantitatív eszközökkel szerzett
információink alapján. Az összefoglaló és a benne megfogalmazott javaslatok, kiemelkedő
tendenciák támpontként, iránymutatásként szolgálhatnak a szakma képviselői számára és
további párbeszédeket, egyeztetéseket, fejlődést generálhatnak.
1. A VII. kerület helyzete 1:
A VII. kerület Budapest legkisebb területű, ugyanakkor a legnagyobb népsűrűséggel
rendelkező kerülete; közel 64.000 fő él itt, ugyanakkor elképzelhetően a ténylegesen itt élő
lakosság száma elérheti a 100.000 főt is, hiszen rengetegen vannak, akik csak időszakosan,
bejelentett lakcím nélkül tartózkodnak itt. A népesség kor szerinti eloszlását tekintve a kerület
előrehaladottan elöregedett és gyenge reprodukciós képességgel bír. A fiatalkorúak aránya
eléri a 12%-ot, míg a legidősebbek aránya 24% körüli, ami jelentősen meghaladja az országos
átlagot.

1

1. Forrás: Integrált városfejlesztési stratégia, Budapest, VII. kerület Erzsébetváros fejlesztésére, Budapest,
2008.június, http://www.varosfejlesztes.hu/hu/. A tanulmány a KSH-, valamint az Önkormányzati Hivatal –
adataira támaszkodik
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1. diagram: A lakónépesség megoszlása korcsoportonként Erzsébetvárosban, 2001 (1. forrás)

Erzsébetváros alapvetően a következő három területre osztható fel: Belső-, Középső-,
és Külső-Erzsébetváros. /Belső-Erzsébetváros: Károly krt. – Rákóczi út – Erzsébet krt. –
Király u.. Középső-Erzsébetváros: Erzsébet krt. – Rákóczi út – Rottenbiller u. – Lövölde tér –
Király utca. Külső-Erzsébetváros: Rottenbiller u. – Thököly út – Verseny u. – Dózsa György
út – Városligeti fasor – Lövölde tér./
Erzsébetváros 3 fő területén, a népességeloszlás szempontjait vizsgálva a következő
értékek mutatkoznak meg: 2001-ben Belső- és Középső-Erzsébetvárosban hozzávetőlegesen
hasonló számú lakos élt (17.800 és 17.600 fő); míg Erzsébetváros külső területén ez a szám
28.800 főre tehető, tehát itt él a kerületi lakosság 45%-a.
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1. térkép Erzsébetváros kerületrészei (1. forrás)

Az iskolai végzettséget tekintve Középső- és Külső-Erzsébetvárosban vannak magas
arányban azok a személyek, akik legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkeznek
(19% - 21% - 21,1%). A magasabb iskolai (felsőfokú) végzettséggel rendelkező személyek
inkább a belső területekre koncentrálódnak (22,5% – 20,3% – 20%).

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában

23,0
22,0
21,0
20,0
19,0
18,0
17,0
Belső-Erzsébetváros

Középső-Erzsébetváros

Külső-Erzsébetváros

2. diagram: A legfeljebb általános iskolai és a felsőfokú végzettségűek aránya a megfelelő korúak
százalékában kerületrészenként, 2001 (%) (1. forrás)

Az Erzsébetvárosban élők kedvezőtlen szociális helyzetét mutatja, hogy a szociális
ellátásban részesülő háztartások aránya a 2000-es évben mért 17,5%-os értékről 2007-ben
25% fölé emelkedett. Az Erzsébetváros fejlesztésének érdekében elkészült tanulmány a
szociális segélyezés szempontjából térképet készített, amelyen megmutatkozik, hogy a kerület
mely részeiben a legmagasabb a segélyben részesülők száma.
A térkép elkészítésén kívül a tanulmány a következő területeket jelöli meg
alacsonystátuszúként: Verseny utca, Hernád utca 30.; Garay utca 7-9., Kis Diófa utca egyes
részei, Péterfy Sándor utca.
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2. térkép: A segélyezettek aránya a népesség százalékában (1. forrás)

2. A fiatalkorúak helyzete Erzsébetvárosban 2:
A VII. kerületi Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatára írt tanulmány kitér
arra, hogy az Erzsébetvárosban tendenciaszerűen növekszik azon gyermekeknek a száma,
akik veszélyeztetett családi körülmények között élnek. Ezek az információk eddig többnyire
rejtve maradtak mert a családi életbe való betekintés nehézségekbe ütközött; ugyanakkor
tudomásunk van arról, hogy egy létező és változást, beavatkozást igénylő állapotról van szó.
Az alábbi táblázat mutatja a Gyermekjóléti központ 2008-as gondozási munkáját. Az
esetek legnagyobb részében a következő kiváltó okokat emelték ki a tanulmány szerzői:


Egzisztenciális problémák
o megoldatlan lakhatás/több generáció kényszerű együttélése
o díjhátralék/egyéb tartozások
o inaktívak magas száma/munkanélküliség



Fizikai és érzelmi elhanyagolás



Iskolakerülés, csavargás, iskolai agresszió

2

Forrás: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata, Budapest Főváros VII. kerület,
Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata, 2009.
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Pszichiátriai betegségek



Alkoholizmus, drog és egyéb szenvedélybetegségek



Bántalmazás



Szexuális abúzus



Szülők közti megromlott viszony
A Gyermekjóléti Központ gondozási tevékenysége
Gondozott gyermekek száma

851

Védelembe vétel keretében

42

Utógondozott gyermekek száma

1

Ideiglenes hatályú elhelyezés

11

Átmeneti gondozásban részesült gyermekek száma

72

Szakellátásban lévő gyermekek száma

175

1. Táblázat: Számok, adatok a Gyermekjóléti Központ 2008-as munkájáról (2. forrás)

Az adatok elemzése során arra a következtetésre jutottak, hogy a kerületben a
fiatalkorú bűnelkövetők egyre több esetben követnek el agresszióval járó bűntényt (2007-ben
12 fő, 2008-ban 38 fő).
A fiatalkorú nehézsorsú személyek meglehetősen nehezen vonhatóak be bizonyos
ellátási formákba. Ennek érdekében az utóbbi években a Gyermekjóléti Szolgálat egy ifjúsági
klub létrehozását sürgette.
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A gyermek- és fiatalkorú gyermekek által
elkövetett bűncselekmények alakulása
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3. diagram: gyermekkorú- és fiatalkorú bűnelkövető gyermekek aránya 2007-2008-ban (2. forrás)

3. Kábítószer-probléma Erzsébetvárosban 3
„Budapest VII. kerületében földrajzi elhelyezkedése és a lakosok összetétele miatt fokozott
problémát jelent a droghasználat. A belvárosi jelleg miatt nagy az átmenő forgalom. A
gyermekek között az elsődleges becslések alapján sok a kábítószert kipróbálók száma, s a
kipróbálás időpontja egyre fiatalabb korra tehető. Kerületünkben több szervezet, intézmény is
foglalkozik a megelőzéssel, ártalomcsökkentéssel és a terápiás programok megvalósításával
fővárosi és országos ellátás szinten is. Ezek a kezdeményezések önmagukban eredményesnek
mondhatók, de a fogyasztás visszaszorítása és a fokozott prevenció szempontjából
összehangoltabb munkával jobb eredményre volna lehetőség.” – Forrás: Budapest Főváros
VII. Kerületének Helyi Drogstratégiája 2010-2018.
Az intézmények elmondása szerint Erzsébetvárosban növekszik azon gyermekek
száma, akik „veszélyeztetett” körülmények között élnek, akiknek az életminőségét, a későbbi
életpályáját alapvetően befolyásolhatják a családban megjelenő feszültségek.
A 2009-es népesedési adatok alapján Erzsébetvárosban 6593 fő a 10-18 év közötti
fiatalok száma. Ez a szám 1,11%-al kevesebb, mint a 2008-as évben. A fiatalok között a 1418 év közötti korosztály számít a legnépesebbnek a maga 1750 főjével.

3

Forrás: Budapest Főváros VII. Kerület, Erzsébetváros Önkormányzata, BUDAPEST FŐVÁROS VII.
KERÜLETÉNEK HELYI DROGSTRATÉGIÁJA 2010-2018.
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A 0- 18 Éves korosztály adatainak alakulása - Budapest Főváros VII. Kerületének Helyi
Drogstratégiája 2010-2018 alapján
Évszám

Fő

Előző évhez képest

2000

11336

100,00%

2001

10380

91,57% -8,43%

2002

10035

96,68% -5,11%

2003

9748

97,14% -0,46%

2004

8623

88,46% 8,68%

2005

7853

91,07% -2,61%

2006

7421

94,50% -3,43%

2007

7072

95,30% -0,80%

2008

6789

96,00% -0,70%

2009

6593

97,11% -1,11%

2010. január 1 – ig:
0 – 3 évesek száma ( 2007. 01. 01. – 2009. 12. 31. – ig születettek):

1283 fő

3 – 6 évesek száma ( 2004. 01. 01. – 2006. 12. 31. – ig születettek) :

1003 fő

6 – 10 évesek száma ( 2000. 01. 01. – 2003. 12. 31. – ig születettek):

1250 fő

10 – 14 évesek száma ( 1996. 01. 01. - 1999. 12. 31. – ig születettek) :

1307 fő

14 – 18 évesek száma ( 1992. 01. 01. – 1995. 12. 31. – ig születettek):

1750 fő

A szociális intézmények a család szerepét kiemelkedően fontosnak tartják. A szociális
és anyagi gondokkal küzdő családok különösen jelentős rizikófaktornak tekinthetőek a felnőtt
fiatalok szerhasználatát tekintve.
A drogstratégia kialakításához készített felmérések alapján a fő problémát az
alkoholfogyasztás jelenti, amelyet a dohányzás követ. Mindkét esetben a férfiak kétszer
annyian vannak a használók között, mint a nők.
A legutóbbi felmérések szerint a 18 éves fiatalok között a részegség élményét átélők
aránya eléri a 75%-ot (Sipos-Vingender, 2000, in: 3. forrás). Az alkohol használatában nem
lehet az életkort illetően – a dohányzáshoz hasonló – összefüggést rögzíteni. A 15–19 évesek
körében a legnagyobb az alkoholt nem fogyasztók aránya (27%), de ez után a 25–29 évesek
következnek 20 százalékkal, míg a 20–24 évesek között a sosem alkoholizálók aránya eléri a
15 százalékot (Ifjúság 2008, Gyorsjelentés, in: 3. forrás).
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4. diagram: Az alkoholfogyasztás aránya a fiatalok körében, Országos reprezentatív felmérés
(Ifjúság 2008)

Az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) kutatás
alapján (Elekes, 2009, in: 3. forrás) a középiskolásokról tudhatunk meg adatokat. Ebből az
derült ki, hogy 2007-ben a 8-10 évfolyamos diákok 64,1%-a válaszolta azt, hogy dohányzott
már életében, míg 30,8% azoknak az aránya, akik a kérdezést megelőző hónapban is
dohányoztak. A napi rendszerességgel dohányzók aránya ebben a populációban 21,9%.
Azoknak az aránya, akik legalább 10 szál cigarettát elszívnak naponta 5,4% (fiúk: 6,1%;
lányok: 4,8%).
A kerület iskolái részéről egyre több jelzés érkezik arról, hogy a gyerekek
nyugtatókhoz nyúlnak, amelyeket legtöbb esetben a szüleiktől szereznek be. Mindemellett a
legális droghasználat (dohányzás, alkohol) továbbra is nagy népszerűségnek örvend, de 14
éves korúak között már jelen van a mariuhána is, mint a legnépszerűbb illegális szer, valamint
a 14 és 18 évesek körében ópiát származékok, különféle gyógyszerek használatáról is
beszélhetünk.
Az Ifjúság2008 kutatásából (in: 3. forrás) azt tudhatjuk meg, hogy jelenleg a
marihuána a legelterjedtebb kábítószer a fiatalok körében. A válaszadók 12 százaléka állította,
hogy kipróbálta már élete során ezt a szert. Ez leginkább a fiatalok tízes éveinek a második
felére jellemző. A második legelterjedtebb drogfajta 2008-ban a fiatalok körében az
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altatótabletták nem gyógyászati célú használata volt. A válaszadók 5 százaléka élt már ezzel a
szerrel.
A drogérintettség a fővárosi átlagnak nagyjából megfelelő lehet. A nemzetközi
összehasonlítások (ESPAD, HBSC) alapján a 16 évesek 16-20%-a már legalább egyszer
kipróbált valamilyen illegális szert, de a 18 éves populációban ez a gyakoriság már 50%-ra
tehető (in: 3. forrás).
Érdemes azonban a fiatalok szerhasználati szokásait és szemléletmódját a kamaszkor
sajátosságainak megfelelően szemlélni és vizsgálni. Egy 2006-os VII. kerületi kutatás szerint
a 10. évfolyamosok összességében nagyobb arányban valószínűsítik, hogy kipróbálják a
marihuánás cigarettát, míg a nyolcadikosok között többen vannak azon a véleményen, hogy
egyáltalán nem isznak majd alkoholt, és sohasem fognak dohányozni, valamint minden
esetben törvénykövető magatartást tanúsítanak a jövőben. Ebből következtehetünk arra, hogy
a fiatalok életében a 15-16. életév egy olyan fordulópontot jelenthet, amely a szerhasználat
szempontjából kritikus időszak. Feltehetőleg ebben nagy szerepet játszik a kortárcsoportok
hatása, a több szórakozás és időtöltésük preferenciáinak változása, a közösségi élet
fokozottabb keresése és az önállósodási törekvések. Szórakozási formáik gyakran
összefonódnak a szerhasználat és a korábban stigmatizált és elítélt droghasználat egy
általánosan elfogadott jelenségként, vélhetően kevés kockázattal járó csoportnormaként, a
szórakozás mindennapos velejárójaként jelenik meg az életükben.
A legutóbbi felmérések szerint a 14 évesek tehát nagyobb mértékben utasítják el az
egészségkárosító magatartásformákat, kevésbé toleránsak a szerhasználattal és ebből
kifolyólag kevésbé veszélyeztetettek a különféle kedélymódosító szerek és drogok későbbi
kipróbálása tekintetében. Sokuknál azonban két évvel később egy jelentős attitűdváltozást
figyelhetünk meg, miszerint növekszik az érdeklődésük a drogok iránt, enyhül az
intoleranciájuk a szerhasználattal kapcsolatosan és mind a dohányzás, alkoholfogyasztás, az
alkalmi részegség és a marihuána fogyasztás általuk megítélt valószínűsége magasabb szintre
emelkedik. Ez az eredmény egyértelműen a 12-14 éves korban történő prevenciós
beavatkozás szükségességére hívja fel a figyelmet, hiszen a későbbi életkorokban az
életvezetési értékek módosítására és az egészségesebb életvitel értékének növelésére jóval
kisebb esély kínálkozik.
A 2010-es drogstratégiában a cselekvési prognózisok alapján három csoportot
neveztek meg a szerzők. A legnagyobb csoport az általuk „józanoknak” nevezettek csoportja.
Ide sorolható a diákok 41 százaléka, akik a legtöbb egészségkárosító magatartás elől mereven
elzárkóznak. A második csoport a „sportosan” „egészségesek” (35%) csoportja, akik
11

elmondásuk szerint kifejezetten nagy figyelmet fordítanak az egészségük megőrzésére és
kimondják, hogy egyáltalán nem szándékoznak sem alkoholt, sem cigarettát, sem drogokat
fogyasztani. A harmadik csoport a „hedonisták” csoportja (23%), akik feltehetőleg nagyobb
számban fognak élni különféle legális, esetleg illegális szerekkel de a marihuána kivételével
elmondásuk szerint illegális drogok kipróbálását nem tartják valószínűnek a jövőben.
A legutóbbi országos populációs vizsgálatra 2007-ben került sor. Ennek tanúsága
szerint a különböző kábítószerek életprevalencia értékei a következők szerint alakultak a 1853 éves populációban: kannabisz: 10,5%, ecstasy: 2,9%, amfetamin: 2,1%, LSD: 1,2%. Az
összes egyéb tiltott szer vonatkozásában 1% alatti értéket mértek. A 2007-es kutatás fiatal
felnőttekre (18-34 évesek) vonatkozó adatai szerint a megkérdezettek 19,1%-a fogyasztott
valaha életében kannabiszt, míg ez az arány az ecstasy esetében 5,1%, az amfetamin esetében
pedig 4% volt (in: 3. forrás).
Az droghasználat okai után kutatva az intézmények korábbi felmérésekben adott
visszajelzései alapján azt mondhatjuk, hogy a következő rizikófaktorok kiemelkedőnek
tekinthetők: kíváncsiság (kalandvágy, lázadás, unalom leküzdése), alapvető készségbeli és
érzelmi életre vonatkozó deficitek, hiányok (problémákkal való megküzdés képtelensége,
kommunikációs problémák, önismeret hiánya, alacsony önértékelés, sikertelenség, magány,
érzelmi izoláció, segítő háló hiánya), deviancia jelenléte a családban (büntetett előélet,
öngyilkosság), alternatív értékek hiánya (kevés sport, nem elegendő fiatalos, kulturális
program). Ezek mellett kevésbé gyakori faktorokként jelen van még a családon belüli
bántalmazás és a droggal kapcsolatos büntetés bagatellizálása is (in: 3. forrás).
2010-ben jelentős problémaként és sürgető feladatként merült fel a Kábítószer
Egyeztető Fórumon az ellátórendszer reformja. Felmerült egy olyan komplex szolgáltatást
nyújtó önkormányzati vagy civil szervezet létrehozásának ötlete, amely a prevenciótól
kezdve, az életvezetési tanácsadáson át a drogproblémával küzdők és hozzátartozóik
problémáját párhuzamosan, több oldalról tudja megközelíteni és kezelni. A prevenció, az
életvezetési tanácsadás, a drogproblémával rendelkezők és családtagjaik szakszerű
felvilágosítása és a szükséges terápiás, személyiségfejlesztő beavatkozások és csoportos
foglalkozások tekintetében, hiányok mutatkoztak, hiszen a gyermekjóléti és családsegítő
munkát végző intézmények már nem tudták felvállalni ezeket a tevékenységeket, így sokan
késve kerültek az ellátásba annak köszönhetően, hogy az intézmények együttműködése
akadozott, a megfelelő információ áramlás nem volt megoldott az ügyfelek irányába és az
iskolai mentálhigiénés szakemberek, pedagógusok sem voltak elég tájékozottak ezügyben.
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A

2010-es

stratégia

összefoglalójában

a

drogprevencióval

kapcsolatosan

visszaesésekről olvashatunk. A megelőzés tekintetében a 2010-es évet megelőzően
megvalósultak különféle pályázati prevenciós projektek – elsősorban iskolákban –, de ezek a
programok nem hozták meg a várt eredményeket. A drogot kipróbálok száma további
emelkedett és a diákok sem mutattak túl nagy érdeklődést az ismétlődő tematikájú,
prevencióval foglalkozó órák, előadások iránt. Ugyan sok, egészségnevelés szempontjából
képzett pedagógussal rendelkezik a kerület, az utóbbi években a drogprevenciós ismeretek
bővítésében visszaesésről beszélhetünk, leginkább a pedagógusok óraszámának növekedése,
az egészségfejlesztő órák finanszírozatlansága, az osztályfőnöki órák tartalmának szűkítése
következtében. A pedagógusoknak egyre kevesebb lehetősége van arra, hogy a diákok
személyes problémáival foglalkozzanak és segítsék őket azok megoldásában. A pedagógusok
motivációja dinamikusan csökken mert az ilyen tematikával rendelkező órákat nem fizetik ki
munkaadóik, ráadásul egyre kisebb eséllyel tudnak külső szolgáltatók megjelenni
programjaikkal az iskola falai között, hiszen a munkáltatók inkább az immáron szakképzett
pedagógusok munkájára támaszkodva igyekeznek teljesíteni a drogprevenció területén vállalt
kötelezettségeiket.
4. Ellátóhelyek bemutatása
4.1 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 4:
A Bischitz Johanna Humán Szolgáltató Központ 2012. márciusában az Erzsébetvárosi
Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (ESZGYI), valamint az Erzsébetvárosi
Egészségügyi Szolgálat (ERESZ) összevonásával alakult meg. Az integrált intézményi forma
magában hordozza annak a lehetőségét, hogy a különböző szociális ellátási szolgáltatások
hatékonyan, egymást kiegészítve tudjanak működni. Az integrált intézmény egyik fő
tevékenysége a gyermekek egészséges fejlődésének és kielégítő családi környezetének
segítése.
A Hetedhét Gyermekjóléti Központ egyik fő tevékenysége a gyermekvédelmi
jelzőrendszer működtetése. A központ alapvetően annak érdekében tevékenykedik, hogy
segítse a gyermekek jogainak érvényesítését a szülőkkel és a felnőttekkel való kapcsolatok
rendezésében; mindezt családcentrikus szemléletben és támogató szellemiséggel viszik
véghez. A központ a családgondozó munkatársak mellett pszichológust, jogászt és
fejlesztőpedagógust is alkalmaz, így biztosítva az ellátások minél szélesebb spektrumát.
4

Forrás: Hetedhét Gyermekjóléti Központ, Szakmai Beszámoló, 2012
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Az önkormányzati iskolákban iskolai szociális munkások dolgoznak, így a gyermekek
számára a segítség elérése és igénybevétele még hatékonyabb. Az iskolai szünetekben a
szociális szakemberek utcai segítői munkát végeznek a kerület fiatalok által gyakran
látogatott területein, többnyire a Klauzál téren.
A prevenciós programok közé tartoznak még a csoportfoglalkozások: Szülő-gyermek
műhely, stresszoldó önismereti csoport, kamasz önismereti csoport, firka klub, out-door
programok és nyári táborok.
A központ addiktológiai problémákat kezelő szolgáltatásai:
A Gyermekjóléti Központ 2004-ben felvállalta a VII. kerületi Kábítószer Egyeztető
Fórum megalakítását és koordinálását. 2010-ben a szolgáltatások sora megelőző-felvilágosító
elterelési formával bővült, ugyanakkor ezt a szolgáltatást 2012-ben meg is szüntették.
A 2012-es év óta a Cseresznye Ifjúsági és Információs Iroda végez drogkonzultációs
tevékenységet. Az Információs irodát a 14-30 éves kor közötti személyek látogatják. A külső
helyszíneken megrendezett (iskolai osztályok) drogprevenciós foglalkozásokon 225 fő vett
részt eddig.

A látogatók korosztályok szerinti megoszlása (2012. 02.01-12.31.)
227

36
265

14 év alatti
14-18 éves
19-25 éves

244
255

26-30 éves
30 év feletti

5. diagram: A Cseresznye Ifjúsági Iroda látogatóinak eloszlása életkoronként (4. forrás)

A Hetedhét Éjszakai Sportklub 2011-ben nyitotta meg kapuit a 13-18 éves korosztály
fiataljai előtt, akiknek különböző sporttevékenységeket, segítő beszélgetést és védett teret
biztosít a Gyermekjóléti Központ. 2012. júniusára a regisztrált tagok száma 93 főre
emelkedett; alkalmanként pedig 22-23 fő látogatja a péntek esténként működő klubot. A
regisztrált tagok közül 63 fő él Erzsébetvárosban. A Gyermekjóléti Központ Adatbázisával
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összevetve a regisztrált tagok közül 30 fő áll gondozás alatt, ami meglehetősen magas
aránynak mondható és egyúttal jelzi a szolgáltatás hatékonyságát is.

A HÉS tagok nemi eloszlása

35
fiúk
lányok
58

6. diagram: A HÉS-Klub regisztrált tagjainak nemi eloszlása (4. forrás)

tagok száma

40

A regisztrált HÉS tagok életkor szerinti
eloszlása 2012. június 15 -ig

30
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életkor

16 éves

17 éves

20
10
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7. diagram: A HÉS-klub regisztrált tagjainak nemi eloszlása (4. forrás)
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Regisztrált tagok lakhely szerinti eloszlása

30
VII. kerületi lakos
Más kerületi lakos
63

8. diagram: HÉS-klub regisztrált tagjainak lakóhely szerinti eloszlása (4. forrás)

Gondozás alatt álló regisztrált tagok aránya

32%
Nincs gondozás alatt
Gondozás alatt áll
68%

9. diagram: A HÉS-klub regisztrált tagjainak gondozás alatt állóinak aránya (4. forrás)
4.2 ArtÉra Alapítvány
Az ArtÉra Alapítvány 2009-ben kezdte meg működését a VII. kerületben, a Keleti
pályaudvarhoz közeli Rottenbiller utcában. A szervezet célként tűzte ki maga előtt, hogy
felkutassa és segítse a gyógyulni vágyó rejtőzködő szerhasználókat, akiknek az elérése és
ellátásba való bevonása kimondottan nagy nehézségekbe ütközik.
Az alacsony-küszöbű ellátási forma legnagyobb előnye és erőssége, hogy a nehezen
elérhető, drogproblémával küzdő személyeknek nyújt olyan szolgáltatást, amely segíti – de
legalábbis próbálja megelőzni a további állapotromlást, a szolgáltatásba bevont kliensek
pszichés és fizikális egészségét.
Az alapítvány a következő szolgáltatásokkal kezdte meg a működését:
1. Tűcsere program: Tiszta fecskendő biztosítása az intravénás szerhasználóknak.
Használt tűk begyűjtése és biztonságos tárolása/szállítása. Egészségügyi szűrésekhez
való hozzáférés biztosítása.
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2. Megkereső tevékenység: Utcai szociális munka során az érintett, valamint a
veszélyeztetett rétegek felkeresése és információszolgáltatás számukra.
3. Drop-in center: A betérő klienseknek lehetőségük van a józanodásra, továbbá segítő
beszélgetésekben való részvételre.
4. Egészségügyi ártalmak csökkentése: Egészségügyi szűrések biztosítása (HIV-,
Hapatitis- szűrés). Az ártalomcsökkentés részeként vitaminok és ásványvíz kiosztása.
5. Információszolgáltatás: álláskeresés, jogsegély, szociális ellátások.
A tűcsere központ működtetése mellett jelentős érvek szólnak. Először is olyan
problémákkal rendelkező klienseket képes ellátásba vonni, akik általában a társadalom
peremére sodródva és az ellátó rendszerből kiszorulva élnek, nehezen megközelíthetőek.
Másodszor a szakszerűen begyűjtött drogszemét kockázatcsökkentő hatást gyakorol a VII.
kerületben élő lakosság egészségügyi állapotára.
A 2012-es évben az alapítvány működése veszélybe került, ez pedig a következő
statisztikai adatokon is megmutatkozik.

Összes megkeresés
6000
4000
2000
0
Összes
megkeresés

2009

2010

2011

2012

542

3259

5396

691

10. diagram: ArtÉra Alapítvány: az összes megkeresés 2009-2012 között (db)
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Kiadott és visszahozott fecskendők db/év
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11. diagram: Az ArtÉra Alapítvány által kiadott és becserélt fecskendők számának eloszlása 20092012 között
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12. diagram: A fecskendők becserélési arányának alakulása 2009-2012 között az ArtÉra
Alapítványnál (%)
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4.3 Sziget Droginformációs Alapítvány
1987-ben a VII. kerületi Szabó Ervin Könyvtárban indították útjára Sziget Klub néven
az első magyarországi alacsony küszöbű klubot, ahol a drogfüggő fiatalok és hozzátartozóik
ingyenes tanácsadáshoz juthattak és konzultációs alkalmakon vehettek részt.
1992-ben a klub Sziget Ifjúsági Segítői Szolgálat néven VII. kerületi önkormányzat
által fenntartott intézménnyé alakult. A Sziget munkatársai ebben az időben készítették el
első drogprevenciós filmsorozatukat, valamint az első Droginfo című, hiánypótló és mind a
mai napig nélkülözhetetlen droginformációs könyvet, amelyben a segítőhelyek profilját és
elérhetőségeit gyűjtötték össze és tették elérhetővé a szakma számára.
Az önkormányzati lét bizonytalanná válásának következtében 1996-ban végül Mikus
Gyula vezetésével megalakult a Sziget Droginformációs Alapítvány.
A Sziget Droginformációs Alapítvány által végzett tevékenységek:
 Alacsonyküszöbű szolgáltatás: egyéni esetkezelés, személyes és telefonos tanácsadás,
illetve konzultáció
 Iskolai prevenciós tevékenység
 Életvezetési Központ (Life Education Centre)
 Szülő-, és hozzátartozói csoport
 Pedagógusok drogprevenciós továbbképzése
 A drogproblémákban felmerülő információk gyűjtése
 Kiadványok és szóróanyagok kiadása
 Filmkészítés
 Civil Rádió Droginfo c. műsora
 Terepgyakorlatra fogadó hely
 Szakdolgozatokkal kapcsolatos konzultációs lehetőség biztosítása

Az alapítvány jelenleg mindössze 40 fő közösségi gondozására nyert pályázatot. A
hozzájuk forduló kliensek számára a következő szolgáltatások érhetőek el: pszichológiai- és
életvezetési tanácsadás, addiktológiai- és mentálhigiénés konzultáció, segítő beszélgetés,
család- és párterápia, hozzátartozói csoport, önsegítő csoport, készségfejlesztő csoportok,
életvitellel kapcsolatos tréningek.
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4.4 Egyéb, a kerületben működő intézmények, akik találkoznak addiktológiai
problémákkal munkájuk során
A kerület életében addiktológiai problémákkal további ellátóhelyek is foglalkoznak, így a
fertőzöttségi térkép elkészítéséhez az előbb felsoroltakon kívül a következő szervezeteket
kértük fel a kutatásban való együttműködésre:
-

Esély Családsegítő Szolgálat:
A családsegítő szolgálat a krízishelyzetbe került családoknak nyújt különböző

szociális segítői és mentálhigiénés szolgáltatást. Céljuk, hogy a krízisek kialakulásának
forrásait

segítsenek

megszűntetni,

valamint

a

problémával

hozzájuk

fordulók

életvezetésének helyreállítását támogassák, amellett hogy az újabb problémák
kialakulásának lehetőségét is igyekeznek megelőzni.
A szolgálatnál a következő szolgáltatások vehetőek igénybe: családgondozás,
adósságkezelési

tanácsadás,

lakásügyi

tanácsadás,

jogsegélyszolgálat,

mediációs,

mentálhigiénés tanácsadás, családterápia, álláskeresési tanácsadás, stb..

-

Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat:
A nevelési tanácsadó segítségét elsősorban a 3-18 éves kor közötti, bejelentett

erzsébetvárosi lakcímmel rendelkező gyermekek szülei kérhetik. A következő
problémákkal fordulhatnak hozzájuk: tanulási nehézségek, magatartási problémák,
beilleszkedési zavarok, nevelő (pedagógusok) személyek panaszai.
A nevelési tanácsadó a következő szolgáltatásokat biztosítja: pszichológiaipedagógiai kivizsgálás, pszichológiai és pedagógiai tanácsadás, pszichoterápia, fejlesztő
foglalkozások, iskolaérettségi vizsgálat.

-

MAZS Alapítvány – Családsegítő szolgálat:
A családsegítő szolgálat 2004-ben jött létre, annak érdekében, hogy a nehéz helyzetbe

került zsidó családok mindennapi életét megkönnyítse. A megalapítás óta több mint 580
család kért és kapott segítséget.
A következő szolgáltatásokat biztosítják a hozzájuk fordulóknak: családgondozás és
egyéni tanácsadás, eseti krízissegély és tárgyi segítségnyújtás, kölcsönzés, ruhabörze,
mentálhigiénés segítségnyújtás, mentorprogram, nyári táborok szervezése.
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3. Térkép: Az ellátóhelyek elhelyezkedése Erzsébetvárosban.
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5. Munkatársak által kitöltött kérdőívek adatainak a feldolgozása
A kutatásunk során felmérést végeztünk az erzsébetvárosban működő, addiktológiai
problémákkal küzdő kliensek ellátásában érdekelt szervezetek munkatársaival, hogy minél
szélesebb képet kaphassunk arról, hogy milyennek látják ők a droghelyzetet és a kerületben
működő prevenciós munkát. A felmérésben 6 szervezet (Hetedhét Gyermekjóléti Központ,
Esély Családsegítő Központ, ArtÉra Alapítvány, Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó és
Pedagógiai Szakszolgálat, Sziget Droginformációs Alapítvány és MAZS Alapítvány)
munkatársai vettek részt, és összesen 17 kitöltött kérdőív érkezett vissza.
Többek között kíváncsiak voltunk arra is, hogy a saját szervezetük működését
mennyire tartják hatékonynak (1-10-ig terjedő skálán) a drogmegelőzés szempontjából. Az
alábbi táblázatban azt láthatjuk, hogy a Sziget Droginformációs Alapítvány tartja leginkább, a
MAZS Alapítvány, pedig legkevésbé hatékonynak saját munkáját ezen a területen.
A saját szervezet hatékonyságának értékelése
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13. diagram: A saját szervezet hatékonyságának megítélése az addiktológia területén.

Kérdést tettünk fel azzal kapcsolatban is, hogy a különböző prevenciós területek
közül, melyik forma képviselteti magát legdominánsabban a kerületben, illetve, hogy
melyikre kellene a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Az összesített adatokból kiderül, hogy 4
szervezet leginkább az elsődleges prevencióban vállal szerepet, 1 szervezet a másodlagosban,
1 pedig a harmadlagosban. Arra a kérdésre, hogy mire kellene a legnagyobb hangsúlyt
22

fektetni, hasonló válaszok érkeztek, 4 szervezet az elsődleges prevenciós forma fejlesztésében
látja a legnagyobb sikert, az egyik szervezet mind a 3 formát ugyanolyan fontosnak tartja és
olyan szervezet is szerepelt vizsgálatunkban, aki leginkább a másodlagos prevenció
fejlesztését tartaná szükségesnek.
A következő kérdésünk arra vonatkozott, hogy a megkérdezettek milyen főbb
tevékenységeket emelnek ki saját szervezetük működését tekintve.

Következő kérdésünk arra vonatkozott, hogy milyen nehézségekbe ütközik a prevenciós
munka az adott szervezetknél, illetve, hogy mitől lehetne hatékonyabb az intézményük
prevenciós tevékenysége.
A válaszok igen sokszínűek voltak, ami azt mutatja, hogy ezek az intézmények
tevékenységükből, különböző profiljukból fakadóan elég eltérő igényekkel rendelkeznek a

23

sok közös pont mellett.
Ami általános vélekedés volt, hogy a hatékony szakmai fejlődéshez és szervezeti
működéshez leginkább a pályázati kiírásokra, akkreditált képzési programokra és hatékony
együttműködésekre lenne szükség. Emellett szóba kerültek olyan nem kevésbé jelentős
dolgok is mint az aktív szociális munka, melynek során a munkatársak gyakrabban keresik fel
az ügyfeleket.
Hiányolják a szélesebb körű terápiás, személyiségfejlesztő tevékenységeket, amely
egyaránt szólna a célszemélyeknek és hozzátartozóiknak. Ez célzott prevenciós csoportok
vagy egyéni pszichológiai tanácsadás keretein belül valósulhatna meg leginkább, de igazából
mindkettőre nagy szükség mutatkozik. Általános helyzet az is, hogy a szervezetek csak azért
nem tudnak alkalmazni bizonyos szakembereket mert forráshiánnyal küszködnek. Több
kortárs segítőre, terápiás szakemberre, pszichológusra, tréningre és egyéb programokra lenne
szükség, sőt az egyik intézménynél az is probléma, hogy bizonyos időközönként nincs olyan
személy aki felvegye a telefont. Így sok ügyfél gyakorlatilag nem tud kapcsolatba lépni velük.
További probléma a nyitvatartás kérdése is, amely igencsak korlátozott szinte minden
szolgáltatás esetében.
Szándékunkban állt egy fertőzöttségi térképet készíteni, amely a későbbi helyi
drogprevenciós stratégia kialakításában lehet segítségünkre, így arra kértük a szervezetek
képviselőit, hogy a VII. kerület 3 területét (Belső-, Középső-, Külső-Erzsébetváros) ítéljék
meg abból a szempontból, hogy mennyire jellemző az adott kerületrészekben az addiktológiai
problémák előfordulása és jelenléte. Az adott területeket egy 5 fokú likert skálán kellett
értékelniük, ahol az 1-es érték jelentette a legkevésbé érintett, az 5-ös érték a leginkább
érintett területet.
Az adatok alapján látszik, hogy a résztvevő szakemberek a Külső-Erzsébetvárosi
területet értékelik a leginkább veszélyeztetettnek, míg a másik két területet közepesen tartják
érintettnek. Külső-Erzsébetváros rosszabbra értékelt helyzetét erősítheti az a tény is, hogy
ezen a területen él a kerület lakosságának 45%-a (28.000 Fő) és a zsúfoltság következtében
számos más szociális problémával is számolni kell a másik két területhez képest.
Mindemellett a legalacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező személyek száma is itt a
legmagasabb arányú, valamint a szociális segélyben részesülők legnagyobb része is erre a
területre koncentrálódik.
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4. térkép: Erzsébetváros 3 fő területének addiktológiai problémák szempontjából való értékelése a résztvevő
szervezetek munkatársainak válaszai alapján. (Az értékelés 1-5-ig terjedő likert skálán történt)
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A kutatásban résztvevők elképzelése szerint ezen a veszélyeztetett területen a
drogprobléma megoldására tett törekvéseket az alacsonyküszöbű konzultációs és terápiás
szolgáltatások kialakításával/biztosításával lehetne elérni, illetve jelentős számban említették
meg a Drop-in centerek és az ifjúsági klubszolgáltatások létrehozását is.

A legveszélyeztettebb területen mely szolgáltatásokrara lenne a legnagyobb
szükség az ott lakók egészségmegőrzésének érdekében
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14. diagramm: Lehetséges szolgáltatások az egészségmegőrzés érdekében a legveszélyeztetettebb
területeken.

Arra a kérdésünkre, hogy mivel tudná az önkormányzat a leginkább támogatni
szervezetük munkáját és fejlődését, a válazadók egyenlően magas arányban voksoltak a forrás
támogatások és a képzések szervezése mellett. (15. diagram)
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Az intézményekben dolgozókat arra kértük, hogy értékeljék más intézményekkel való
együttműködéseiket is egy 0-4-ig terjedő skálán. A szervezetek egymással való
együttműködésükre adott pontértékeit összeadtuk, és így egy 0-8-ig terjedő skálán értékeltük
saját megítélésük alapján az együttműködések hatékonyságát.
Az eredmények azt sugallják, hogy a Hetedhét Gyermekjóléti Központ (ide tartozik a
Cseresznye Ifjúsági Iroda és a Hetedhét Éjszakai Sportklub is), meglehetősen pozitívan
értékeli a hatékonyságot a további 5 szervezettel. Az Esély Családsegítő Központ
együttműködése a Hetedhét-tel és a MAZS Alapítvánnyal a legerősebb, a többi 3 szervezettel
átlagosnak mondható. A Sziget- és ArtÉra- alapítványok közötti együttműködés jónak
mondható, ugyanakkor a többi szervezettel történő munkát átlagon alulinak értékelték a
válaszadók. A legkevésbé hatékonynak mondható együttműködések a MAZS alapítvánnyal
kapcsolatban jelentek meg, aminek az lehet az oka, hogy az ő célcsoportjuk a leginkább
körülhatárolt és létszáma is kisebb, mint a többi szervezeté és ebből kifolyólag kevesebb
esetben szembesülnek addiktológiai problémákkal. Amikor mégis, akkor jellemzően
klienseiket tovább irányítják az erre specializálódott szervezetekhez.
A további szervezetekkel való együttműködés hatékonyságát a következő két diagram
mutatja.

27

Hetedhét
Gyermekjóléti

Esély
Családsegítő

MAZS
Alaíptvány

0-1,9 érték
2-3,9 érték
4-5,9 érték
6-8 érték

Sziget
Alapítvány

Nevelési
Tanácsadó

ArtÉra
Alapítvány

16. diagram: A szervezetek közötti együttműködések hatékonysága.

Hetedhét
Gyermekjóléti
Esély
Családsegítő
Védőnői
Szakszolgálat

Sziget
Alapítvány

Rendőrség

ArtÉra
Alapítvány
0-0,9 érték
1-1,9 érték
2-2,9 érték
3-4 érték

Nevelési
tanácsadó

17. diagram: A szervezetek együttműködése a Védőnői szakszolgálattal és a rendőrséggel
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18. diagram: A szervezetek együttműködése az Iskolákkal és az Orvosokkal, addiktológusokkal.

6. Tanárok által kitöltött kérdőívek adatainak a feldolgozása
A drogprevencióban érintett intézmények munkatársai mellett kíváncsiak voltunk az
kerületben dolgozó osztályfőnökök meglátásaira is, hiszen ők azok, akik közelről szemlélik a
fiatalok vezélyeztettségének helyzetét, gondolkodásmódjukat, viselkedésüket és sokszor
jelzői lehetnek a droggal kapcsolatos problémáknak. A kerület iskolái hivatalos levélben, fax
útján, e-mailben, illetőleg telefonon kerültek megkeresésre. Az összeállított kérdőívünket
végül a Baross Gábor Általános Iskola osztályfőnökei (12 fő) töltötték ki, így a 7-14 éves
korosztály elemzésének szempontjából tudunk adatokat szolgáltatni. A beérkezett kérdőívek
igencsak szemléletesek, hiszen a függőségek kialakulása már ebben az életkorban is
markánsan megjelenik, ahogyan a következőkben bemutatott eredmények alapján is láthatjuk.
Habár jelen kutatásunkban egy iskola osztályfőnökeinek válaszai szerepelnek. fontos
megemlíteni, hogy több intézmény is aktívan foglalkozik a drogprevenció témakörével. A
Dob- és a Kertész utcai iskolák például legutóbb drogprevenciós jelenlétet igényeltek az
iskolák által szervezett egészségnapra. Az intézmények tehát célorinteált módon
igénybevesznek különféle prevenciós szolgáltatásokat de közös gondolkodás az iskolák
között eddig még nem alakult ki. Az eddigi tapasztalatok alapján pedig összességében
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elmondható, hogy az iskolák leginkább a felkínált konkrétumok mentén – fix
programajánlatok és saját megrendeléseik – válhatnak leginkább zökkenőmentesebben
partnerré a preventív munkában.
A Baross Gábor Általános Iskola pedagógusai az iskolában végzett drogprevenciós
munka hatékonyságát egy 10 fokú likert skálán 7-es értékűnek értékelték, ami meglehetősen
magas értéknek számít, ugyanakkor arra is fény derült, hogy véleményük szerint szükség
lenne bizonyos szintű fejlesztésre is.
A tanárok leginkább a sporteseményeket (11 fő) és legkevésbé az iskolai szociális
munkát és a drogprevenciós előadásokat (8-8 fő) említették meg mint általuk ismert
prevenciós tevékenységeket.
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19. diagram: A tanárok által ismert drogprevenciós foglalkozások az iskolákban

Kérdést tettünk fel azzal kapcsolatban is, hogy milyen drogprevenciós lehetőségekről
tudnak az iskolai életen kívül. Itt legtöbben a sporttevékenységeket említették meg, továbbá
sokan hallanak időnként drogprevenciós beszélgetésekről, előadásokról, amelyek többsége
leginkább az iskolában zajlik. A tanárok csupán egyharmada (4 fő) rendelkezik aktív
kapcsolattal

különféle

drogprevenciós

szervezetek

irányába,

pedig

a

megfelelő

összeköttetések és informáltság sokat segíthet a gyermekek mentális segítésében, a
drogproblémák kezelésében.
A tanárok a sikeres drogprevenció lehetőségét legfőképp hiteles, interaktív
foglalkozásokban és előadásokban látják. Többen említették, hogy véleményük szerint
lényegesen több alkalommal lenne szükség ezekre az alkalmakra és hiányolják az ilyen irányú
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tevékenységekből a folyamat jelleget és a következetes koncepciót, ami szerintük
hatékonyabbá tudná tenni a droghasználat megelőzését, valamint ezen túlmenően az egészség
fejlesztéséhez is jobban hozzájárulna.
A tanárok a kábítószerekkel kapcsolatos tudásukat egy 10 fokú skálán 7,4-es
értékűnek ítélték meg és közülük 11 fő hallott a dizájner drogokról. Saját meglátásuk alapján
igen jól tájékozottnak tűnnek. Emellett viszont különösen fontos az, hogy tudásuk
rendszeresen frissüljön és kiegészüljön azokkal az ismeretekkel, amelyek segítségükre
lehetnek abban, hogy az érintett személyeket milyen irányba tereljék tovább.
A munkatársi kérdőívhez hasonlóan kérdeztük meg a tanárokat arról, hogy a VII.
kerületben szerintük milyen szolgáltatásokra lehet a legnagyobb szükség. Válaszaik alapján
kirajzolódott egy olyan elképzelés miszerint a pedagógusok, rendőrök és egészségügyi
dolgozók szociális kompetenciáinak és tudásának fejlesztése lenne a leginkább szükséges a
hatékonyabb drogprevenciós munkához. Továbbá 4 szolgáltatás kiépítését gondolták még a
leginkább szükségesnek: Alacsonyküszöbű konzultációs és terápiás szolgáltatások, Drop-in
centerek (szociális munka, egészségügyi ellátás, stb.), Utcai szociális munka, Ifjúsági
klubszolgáltatások.
Négy kérdésünk vonatkozott arra is, hogy az egyes osztályfőnökök az osztályukba járó
gyerekeket milyen számban gondolják veszélyeztetettnek a különböző függőségek
szempontjából. A 12 osztályba összesen 190 gyermek jár, közülük 5-ről (3%) gondolják,
hogy használ valamilyen kábítószert, 8 (4%) gyermekről, hogy próbált már valamilyen
illegális kábítószert; 27 (14%) gyermekről, hogy rendszeresen fogyaszt kávét, cigarettát,
illetve egyéb legális szereket; továbbá 65 (34%) fiatalról, hogy internet-, játékgép- és étkezési
szokásokkal kapcsolatos- függőségekkel küzdhetnek.
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20. diagram: az iskolások különböző függőségi szokásai a tanárok megítélése alapján.
Kérdést tettünk fel azzal kapcsolatban is, hogy mit gondolnak arról, vajon hogyan
tudnak segíteni egy olyan diáknak, akiről kiderült, hogy drogproblémával küzd. A beérkezett
válaszok nagy része azt mutatja, hogy leginkább kétféle segítséget tudnak nyújtani; az egyik
az odafigyelő-segítő beszélgetés, a másik pedig, hogy szakemberekhez (legtöbb esetben
pszichológus) irányítanák tovább a gyerekeket. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy eddigi
munkájuk során találkoztak-e már ilyen esettel; a 12 válaszadó közül 4 tanár válaszolta azt,
hogy került már ilyen helyzetbe.
7. Intézményvezetőkkel készített interjúk
Horváth Fruzsina: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ – Hetedhét
Gyermekjóléti Szolgálat, Szakmai Vezető Helyettes; Cseresznye Információs Iroda –
Program Koordinátor
Ahogy már korábban is kitértünk rá, az interjúban is elhangzott, hogy a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ, - mint a családi és gyermekjóléti szolgáltatások, az
idősellátás, valamint az egészségügyi ellátások, mint védőnői szolgálat és orvosi ellátás
szakmai és intézményi kapcsolódása – a szociális szolgáltatások egységes, hatékony és átfogó
rendszerének kialakításának céljából jött létre 2012-ben. Az intézményt Erzsébetváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete jogutódlással hozta létre 2012. március elsejével a
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korábbi Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (ESZGYI), valamint
az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat (ERESZ) összevonásával.
A központ gyermekjóléti és drogprevenciós alegységei a következők
 Hetedhét Gyermekjóléti Központ, amely a gyermekjóléti alapellátás (törvényben is
nevesített) feladatait látja el. Kötelezően ellátandó feladatai szerint fogadja a
jelzőrendszer és a lakosság jelzéseit a gyermekek veszélyeztetettségére vonatkozóan,
emellett igyekszik feltárni és megszüntetni a veszélyeztetettség okait.
 Cseresznye Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, ahol drogkonzultációs lehetőséget
biztosítanak – mely szolgáltatási elem részben pótolja az eltereléshez kapcsolódó
korábbi konzultációk lehetőségét –, valamint indokolt esetben a jelentkezőket –
tájékoztatást követően – a számukra megfelelő helyekre irányítják át.
Tevékenységük átfogó módon igyekszik lefedni a kerületben élő gyermekek és
családtagjaik jóllétének, boldogulásának, hasznos időtöltésének, fejlődésének a támogatását,
valamint a város bármely részéről hozzájuk forduló drogproblémákkal küzdő személyek vagy
családtagjaik segítését. Ennek céljából figyelemmel kísérik a kerületben élő gyermekek
szociális helyzetének alakulását, veszélyeztetettségük alakulását, családgondozást végeznek,
jogászok, pszichológusok, fejlesztő pedagógusok szolgáltatásait teszik elérhetővé, valamint
különféle csoportos fejlesztő vagy outdoor programokat szerveznek, ifjúsági klubot,
kapcsolatügyeletet működtetnek és kísérleti programokat dolgoznak ki. Emellett kórházi
szociális munkát is folytatnak a védőnőkkel együttműködésben.
Mindezeket kiegészítve jelenik meg tevékenységi körükben a drogprevenció is, amely
tárt kapukkal vár minden érdeklődőt, segítségre szorulót a kerületen belülről és azon kívülről
egyaránt. A Cseresznye Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodában, alacsony küszöbű
szolgáltatásként, tevékenységük az elsődleges és másodlagos prevencióra koncentrál de
együttműködnek harmadlagos prevencióval foglalkozó szervezetekkel is. Elsősorban
drogkonzultációval foglalkoznak, valamint utcai szociális munkával a nyári időszakban
amikor a gyerekek az iskolai kötelezettségek alól átmenetileg felszabadulnak. Emellett a
konzultáción megjelenteket a számukra leginkább megfelelő szervezetekhez irányítják
tovább. A drogprevenciós stratégiát egy komplex kerületi ifjúsági stratégia keretein belül
képzelik el.
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A „Cseresznye” Iroda drogprevenciós és drogkonzultációs szerepvállalása jelentős
eredménynek tekinthető a szervezet és a kerület életében is, amely hiánypótló szolgáltatási
elemként került kialakításra 2012-ben. A programelem közvetlen elérése hozzávetőlegesen
230 főre tehető a 13-18 éves korosztályban. Az iskolai szociális munka koncepciójának
folyamatos aktualizálása mellett 2010-ben egy éjszakai sportklubot indítottak el, valamint
2011/2012. évben egy pályázati ifjúsági projektet valósítottak meg, amely prevenciós
programok sorozatából állt. A programot 2012-ben szerették volna pályázati forrásból
fejleszteni és fenntartani, ám nem nyertek hozzá támogatást. Végül úgy alakult, hogy a
Központ a leginkább szükséges elemek fenntartását önerőből biztosítja a mai napig.
A drogprevenció területén végzett munkájukat igyekeznek pályázati és néhol saját
forrásokból finanszírozni. Mivel ez a tevékenység a törvényben előírt kötelezettségeiken felül
végzett munka, ezért szükséges az hogy máshonnan is forrásokra tegyenek szert. Az ilyen
tematikával rendelkező programok gyakran magas eszközköltségekkel és speciális
foglalkozások esetén a programokat lebonyolító humánerő tekintetében is extra kiadásokkal
járhatnak ezért ebben a tekintetben igyekeznek inkább saját munkatársaikra hagyatkozni.
Amikor a jelen helyzetükben felmerülő kihívásokról kérdeztük az intézmény szakmai
vezető helyettesét, akkor elsők között említette a hiányos forrásokat, amelyek szükségesek
lennének

a

speciális,

néhol

kísérleti

jellegű,

hiánypótló

prevenciós

programjaik

kialakításához.
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy minél több helyszínen megjelenhessenek célcsoportjuk számára. Azon kívül, hogy az
ügyfeleik vagy önkéntesen keresik fel őket, vagy a jelzési kötelezettek tájékoztatása indokán
veszik fel velük a kapcsolatot, programjaikhoz rendszerint szórólap és plakát készül, amelyet
eljutattnak az önkormányzati iskolákba és kihelyezik azokat intézményükbe is. Gyakori, hogy
a munkatársak személyesen delegálják a családokat a programokba, emellett honlapjukon és a
közösségi portálokon is rendszeresen propagálják az aktuális eseményeket. A Humán
Szolgáltató és a Hetedhét is rendelkezik a legnagyobb közösségi oldalon felületekkel.
A hiányos források mellett kihívásként nevezték meg azt, hogy rendszeres ifjúsági
programjaikra a környék lakói gyakran elég változékonyan reagálnak. Gyakori részükről a
sztereotíp, gyanakvó hozzáállás, de ez általában csak a programok kezdeti szakaszában okoz
problémákat. További kihívás a megfelelő közösségi tér biztosítása és a csoportos
foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése, amelynek elsősorban szintén az anyagiak
szabnak határt. Fontos feladatként tekintenek a környéken jelenlévő, széleskörű
szolgáltatások

együttműködésének

fejlesztésére,
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amely

az

elérhető

szolgáltatások

átláthatóságának, a különféle tevékenységek hatékony kiegészítésének és egymásra
épülésének a záloga lehet, valamint abban is nagy segítséget nyújthat, hogy a kerület
programjairól minél több érintett értesülni tudjon. Ehhez elképzelésük szerint leginkább egy
közös kerületi kiadvány nyújtaná a legnagyobb segítséget, amely tartalmazza a kerület összes
programját és szolgáltatásainak leírását. E kiadvány ötletét az összes fórumon igyekeznek
felhozni.
Az interjú során a célokról, prevenciós stratégiai kérdésekről beszélgetve az is
elhangzott, hogy az integrált intézmény a prevenciós tevékenységet komplex feladatként
értelmezi a valós igényekre való reagálás jegyében. A Központ a bűnmegelőzés és prevenció
területét célzó, a kerületben működő, különböző színtereken megvalósuló tevékenységek
összehangolásának érdekében együttműködik a problémakezelésben közvetve vagy
közvetetten érintett szervezetekkel, különösen az Esély Családsegítő Szolgálattal és a helyi
oktatási intézményekkel. A legális és illegális drogok „adta” lehetőségekkel szembeállítható
más alternatívák bemutatása áll az ifjúságvédelmi tevékenységük középpontjában. Az általuk
működtetett ifjúsági klubban szerzett tapasztalatok így hosszútávon is alkalmazhatóvá válnak,
segítségükkel átíródhatnak korábban rosszul rögzült „válaszok” a személyekben, hiszen a
szakemberek által vezetett prevenciós programok olyan értékek, minták átadására is
alkalmasak, amit a fiatalok életük későbbi szakaszai során is hasznosítani tudnak. Lehetőség
ez egy egészséges kortárskapcsolat kialakítására is, ahol olyan felnőttek felügyelete alatt
tölthetik idejüket, akik kellően érzékenyek a felmerülő konfliktusok szakszerű kezelésére és
alkalmasak az erőszakmentes kommunikáció gyakorlására.
Interjú alanyunk szerint a szociális és terápiás szakemberek által vezetett
csoportfoglalkozások lehetőséget teremtenek az önismeret, a társas és családi kapcsolatok,
kompetenciák célzott, illetve nondirektív módszerekkel történő megerősítésére és ezáltal
hatásuk a drogprevenciós folyamatokat erősíti.
Az egyéni tanulássegítés az álláskeresési és pályaorientációs tanácsadás, a
diákmunkával kapcsolatos információk nyújtása, diákjogi tanácsadás, drogkonzultáció,
adománygyűjtés, tehetséggondozás és általános tanácsadás, az internethasználat és a
közösségi tér biztosítása továbbá a Hetedhét Éjszaki Sportklub (HÉS) hatékony segítséget és
alternatív szabadidő-eltöltési lehetőséget nyújt a 13-18 éves kerületi fiatalok számára. A klub
sokuk számára kizárólagos lehetőségként jelenik meg a csellengéssel szemben. A
feladatellátás folyamatossága érdekében, az iskolák bezártával, a nyári szünetben az intézet
munkatársai utcai szociális munkát végeznek a Klauzál téren. A HÉS tagjainak száma a 2011.
évben 46 főre volt tehető (2011. június 16 – december 23.), 2012. június 15-én már 93
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regisztrált taggal rendelkezett a klub. A jelentős létszámnövekedés indokolta a klub nagyobb
helyre való költözését és bővítését. Március hónapban a résztvevők száma alkalmanként 2023 főre volt tehető, amely szintén jelentős növekedés a 2011-ben jellemző 10-16 főhöz
képest.

Válaszadónk

tapasztalatai

szerint

a

gyerekek

visszajelzései

egyértelműen

alátámasztják az efféle alternatív programokba bújtatott segítő szolgáltatások létjogosultságát.
A jövőre vonatkozóan elhangzott, hogy a központ tevékenysége elsősorban a KEF
Cselekvési tervéhez igazodik. Ennek fényében jelenleg a strtaégia új irányainak kijelölésén
munkálkodnak. Ennek első lépése a KEF pályázata, a szükséglet- és fertőzöttségi térkép
létrehozása, amelyhez ez az interjú is készült. Ezen kívül vannak intézményközi terveik is,
mint például a közös kiadványok és programok létrehozása, valamint további kísérleti
koncepciók kidolgozása a hatékonyabb segítés érdekében. Fontos, hogy a kerület
szervezeteivel való együttműködés erősítése is kiemelt hangsúlyt kap.
Két éven belül szeretnének egy komplex kerületi ifjúsági stratégiát kidolgozni és útjára
indítani. Ebben a főbb módszertani irányok mellett szerepelne a kerületi intézmények pontos
szerepvállalása, a feladatok ésszerű megosztása és a lehetséges fejlesztések. Ennek érdekében
programjaikat folyamatos adatgyűjtéssel kísérik és együttműködési lehetőségeik körét
folyamatosan

szélesítik.

Úgy

látják,

hogy

hatékony

stratégiát

csak

intézményi

együttműködésekre alapozva, többszereplős koncepció alapján lehet megvalósítani. Ennek
alappillérei az egységes szemlélet, a közös tudásanyag – amely leginkább közös képzéseken,
szakmai napokon adható át –, a kölcsönös támogató rendszerek és a hatékony
együttműködések lehetnek.
ArtÉra Alapítvány - Puy Tamás Programvezető
Az ArtÉra alapítvány programvezetője arról számolt be, hogy a fennmaradásért való
küzdelmük és fő tevékenységük, az amúgy kifejezetten sikeres és jól kihasznált tűcsere
program sincsen a korábbi szinten fenntartható állapotban. Az interjúban elhangzottak alapján
ennek a jelenségnek a hátterében egyértelműen a szükséges források hiánya jelölhető meg.
Alacsony küszöbű ellátásuk alapja a tűcsere program, melynek keretében hatékonyan tudják
elérni a problémás és aktív szerhasználókat, akik maguktól keresik fel az intzéményt és
lépnek kapcsolatba az Alapítvány szakembereivel. A szolgáltatás nem csak a közegészségügyi
kockázatok csökkentése végett elengedhetetlenül fontos, hanem azért is, mert láthatóvá teszi,
kiemeli a szerhasználók azon rétegét, amely amúgy feltehetőleg nem lépne kapcsolatba a
szociális szféra egyéb szervezeteivel és még nem tart ott, hogy más jellegű segítséget kérjen.
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A kiemelten fontos tűcsere program mellett egyéb úton is próbálják segíteni a hozzájuk
fordulókat. Többek között ruha adományokat osztanak és klienseik higiénikus és biztonságos
szerhasználatát, szexuális életét biztosító eszközöket igyekeznek biztosítani a folyamatos HIV
és hepatitis szűrések mellett, amelyek az utóbbi időben szinte lehetetlenné váltak, amellett,
hogy a kiadható tűk száma is erősen limitált jelenleg. Így szolgáltatásaik akadoznak és
előfordul, hogy nem tudnak hatékony segítséget nyújtani az őket felkeresőknek. Mindemellett
szervezetük és szolgáltatásaik fejlesztése sem tud terveik szerint haladni, holott több
elképzelésük is van arra, hogy milyen módon lehetne kibővíteni tevékenységi körüket
(például közösségi gondozás, elterelés).
Külön kiemelendő, hogy az ArtÉra Alapítvány hírének elterjedtsége, hatékony
működése és a kliensekkel való aktív kapcsolata nem csak szolgáltatásuk jellegéből és
szerencsés elhelyezkedésükből fakad, hanem abból is, hogy az utóbbi években olyan
együtműködéseket alakítottak ki, amelyek biztosítani és stabilizálni tudták az alapítvány
drogprevencióban elfoglalt pozícióját – leginkább mint első lépcsőfok – és kihasználtságát.
Ehhez eddig leginkább az offline marketing eszközeit alkalmazták és a kerület összes
gyógyszertárában és kórházakban is kihelyezték hirdetéseiket, amelyekkel szolgáltatásaik
célcsoportját sikeresen el tudják érni. Az utóbbi időben elkezdtek a fokozottabb online
jelenlétre is koncentrálni és a közösségi média kiaknázására is törekszenek. A KEF-fel
kapcsolatban említésre került a lehetséges szakmai együttműködések kérdésköre, amely a
kerület drogprevenciós szervezetei közötti rendszeres kommunikáció színtereként jelentős
segítség lehet. Interjúnk során ebből a szempontból tehét nyitott hozzáállással találkozhattunk.
Mint láthattuk, az interjúból elsősorban a forrásproblémák következtében kialakult
nehézségek tűntek ki, amelyek sajnos nehezítik az alapítvány boldogulását. Ezt bizonyítja az a
tény is, hogy mikor az utóbbi évek legnagyobb sikereiről tettünk fel kérdést, azt a választ
kaptuk, hogy az utóbbi évek legnagyobb sikere, az hogy az átmeneti szolgáltatáskiesés után
az alapítvány újra működni tud.
Sziget Droginformációs Alapítvány – Kály-Kullai Károly Ügyvezető
A Sziget Droginformációs Alapítvány 1994 óta lát el nem csak kerületi, hanem országos
szinten is olyan feladatokat, amelyek az elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevenció és
a pedagógus képzés területére is kiterjednek. Tapasztalataik szerint jól kiépített szakmai
háttérrel, már többször bizonyított szakemberi gárdával és külföldön már bevált
módszerekkel, hatékonyan tudják tevékenységüket gyakorolni. Tevékenységük alapját
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jelenleg egy 40 fős közösségi szenvedélybeteg ellátás biztosítja de emellett jelentős
droginformációs múlttal és pedagógusok képzésében szerzett tapasztalatokkal rendelkeznek.
Számos ötletük, elképzelésük van, amelyek közül sokat már meg is valósítottak és többnyire
sikeresen futtatni tudtak egy ideig. Az utóbbi időben azonban kénytelenek projektjeik jelentős
részét altatni és az ezek beindításához szükséges forrásokra várnak, hiszen az egyetlen
tevékenység, amelyhez támogatást – ahhoz is csak feleannyit mint régen – kapnak az a
közösségi ellátás. Az alapítvány klienseinek körülbelül 15-20%-a hetedik kerületi lakos, a
fennmaradó 80-85% a főváros egyéb területeiről kerül ki.
Az említett pedagógus képzés – a mai napig keresik az alapítványt ezügyben, pedig már
több mint 2000 kiképzett szakember található országszerte – területén különösen aggasztó a
helyzet – mondta el az alapítvány ügyvezetője. Azon túl, hogy a képzések elindításához, az
akkreditációhoz

szükséges

források

hiányoznak,

az

oktatáspolitikai

változások

eredményeképpen a jelenlegi helyzet szerint a pedagógusok, leendő drogkoordinátorok már
csak akkor vehetnek részt a Sziget Droginformációs Alapítvány képzésein, ha a részvételi
díjat maguk fizetik. Ráadásul akkreditációs pontokra sem számíthatnak a részvételért, hiszen
az alapítvány képzése a jelen helyzetben nem rendelkezik az ehhez szükséges
felhatalmazással, akkreditációval.
Különösen problematikus helyzetbe került az alapítvány elsődleges prevenció területén
ígéretesnek tűnő egészségfejlesztő projektje, az úgynevezett Életvezetési Központ is, amely
egy mobil, edukációs programot valósítana meg alulról felfelé építkezve, óvodáskortól
egészen 18 éves korig, visszatérő jelleggel. Mivel az iskolák számára drogprevenciós témában
jelenleg nincsenek pályázati kiírások, illetve e tekintetben is hiányosak a források, így
megrendelések és a megfelelő anyagi háttér híján a program egyelőre nem indítható el, holott
a szakmai és eszköz háttér nagyrésze már biztosított lenne.
Többek között az Életvezetési Központ koncepciója is egy remek példa az alapítvány
szemléletére, miszerint kevésbé a hagyományos értelemben vett drogprevencióban, inkább az
egészségfejlesztésben hisznek, amelynek éppúgy részét képezi az önismeret fejlesztése,
önmagunk elfogadása vagy az egészséges életmód gyakorlása, mint például az egészséges
médiafogyasztásra való nevelés. A jövőre tekintve interjúalanyunk válaszaiból egyértelműen
kiemelkedik az, hogy a szakma és a célcsoport által is rendszeresen keresett droginformációs
tevékenység újraindítása, a közösségi ellátás és a lehetetlen helyzetbe került pedagógus
képzés feltámasztása, valamint az iskolákkal való együttműködés során megvalósuló
egészségfejlesztő folyamatok és programok azok, amelyek egy komplex, színvonalas és
átfogó drogstratégia megvalósítására tehetnék képessé az alapítványt. Jó példa erre az a
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mondat is, amely az interjú során hangzott el a jövőbeli célokról beszélgetve: “Ennyit a
múltról, ezt szeretnénk újra elérni.”
A Sziget Droginformációs Alapítvány sok együttműködösben vett részt az utóbbi
időben legyen szó itt a széleskörű, különös reklámértékkel bíró médiamegjelenésekről –
például rendszeres megjelenés az ETV-ben –, vagy a témában érintett intézményekbe
eljuttatott szórólapokról, filmalkotásokban való szakmai közreműködésről vagy a konkrét
szakmai együttműködésekről, például a KEF-ben való aktív részvételről vagy az ArtÉra
alapítvánnyal való partneri viszonyról, amelynek keretein belül a másodlagos prevenciós
tevékenység támogatásában is részt tudnak venni. Az ilyen jellegű szerepvállalásra továbbra
is nyitottak, annak ellenére is, hogy mostanában kevésbé vannak jelen a szervezet életében a
lecsökkent forrásoknak és a szakma nehéz helyzetének köszönhetően.
További interjúk
Az eddig felsoroltakon kívül interjú készült a MAZS Alapítvány Jaffe Zsidó
Családsegítő Szolgálat önkéntes programvezetőjével és a VII. kerületi önkormányzat
ifjúságpolitikai referensével is. A drogprevenciós stratégiával kapcsolatos kutatásunk
szempontjából jelentős információ nem hangzott el.
A MAZS Alapítvány részéről megtudtuk hogy a Jaffe Zsidó Családsegítõ Szolgálat a
Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (MAZS) egyik programja. Feladatuk a
nehéz élethelyzetben lévõ zsidó gyermekes családok támogatása különbözõ szolgáltatások
(szociális, mentálhigiénés segítségnyújtás, közösségi és szabadidõs programok) révén. Ebbe a
körbe tartozik bele az elsődleges prevenció területén végzett aktivitásuk, amely elsősorban a
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központtal és az ahhoz tartozó szervezetekkel
való együttműködésben, közös programok szervezésében és az esetlegesen ilyen jellegű
problémákkal hozzájuk forduló személyek megfelelő helyre való továbbirányításában testesül
meg.
Az interjúk összefoglalása
Összességében kiderült, hogy a drogprevenció különböző területein szerepet vállaló
szervezetek alapvetően képesek lefedni a lehetséges tevékenységek körét és egy átfogó
szolgáltatási rendszert alakítottak ki az utóbbi időben, de elmondható az is, hogy a sikeres
együttműködés, a szakmai összhang és összefogás, valamint a közös, kreatív gondolkodás
talán minden eddiginél fontosabb az ügyfelek, kliensek hatékonyabb kiszolgálása és a
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kerületben élő, tanuló ifjúság szemléletének formálása és a megfelelő segítség nyújtása
céljából. Az interjúkból alapján elmondhatjuk, hogy a kerületben hiányterületként
fogalmazódik meg a működő szolgáltatási elemek folytonosságának biztosítása is.
Fontos, hogy az összes szervezet arról számolt be, hogy az utóbbi időben olyan mértékű
kereslet alakult ki a szolgáltatásaikra, amelyet jelen helyzetükben képtelenek kiszolgálni vagy
csak akadozva, kompromisszumok vagy néhol erőn felüli hozzájárulás segítségével képesek
kielégíteni. Ez az örömteli állapot egyben egyre nagyobb feladatként és teherként is nyomja a
területen dolgozó szakemberek vállát, hiszen óriási eredmény, hogy sokan maguktól keresik
fel őket problémáikkal, kérdéseikkel és egyre többen nyitottak a különféle projektjeikre is, ám
ha képtelenek kiszolgálni az igényeket, megválaszolni a kérdéseket, kialakítani azokat a
szakmailag és egyéb szempontból is színvonalas programokat, amelyekkel ki tudják szolgálni
a felmerülő igényeket, akkor alapjaiban inoghat meg az utóbbi évek kemény munkájának
köszönhető, alapvetően jól működő rendszer és stratégia, továbbá a szükséges fejlődés sem
lesz fenntartható.
Összességében elmondható, hogy a VII. kerület drogprevencióban érintett szervezetei
képesek voltak reagálni az utóbbi időszak kihívásaira. Az interjúkból kitűnt, hogy az
intézmények élén elkötelezett szakemberek és vezetők állnak, akik igyekeznek kreatívan,
hatékony

együttműködéseket

kialakítva

fenntartani

működésüket

és

megvalósítani

elképzeléseiket. Az elhangzottak alapján azt is láthatjuk, hogy sok esetben a forráshiányok
miatt a szervezetek kénytelenek voltak szolgáltatásaikat visszaszorítani, limitálni és jelenleg
azon munkálkodnak, hogy újabb támogatások segítségével helyreállítsák a néhány évvel
ezelőtti működésüket. Vannak akik együttműködéseik során igyekeznek kompenzálni ezeket
a hiányokat és általános az is, hogy folyamatosan figyelik és célozzák az elérhető pályázati
kiírásokat. Az alapvető probléma, amelyre szinte mindeki kitért az, hogy az elérhető források,
támogatások, állami pénzek képtelenek lekövetni és hatékonyan biztosítani azt a mára már
magas szintű szakmai koncepciót és működést, amellyel a közösen kialakított stratégia és az
ezáltal nyújtott fejlődés fenntartható lenne. Ma már sokkal kevésbé kérdés az, hogy mit
kellene csinálni, a fő kérdés inkább az, hogy miből. Főként a 2005 óta működő VII. kerületi
Kábítószer Egyeztető Fórumnak és a már jól bejáratott együttműködéseknek, illetvea
megvalósult szervezeti átalakításoknak köszönhetően számos elképzelés vár megvalósításra,
amelyek jelentős mértékben tudnák fellendíteni a kerület prevenciós tevékenységét.
A drogprevencióban érintett szervezetek múlt- és jelenbeli helyzete az interjúkban
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A már sokat emlegetett forrásproblémák gyakorlatilag a kerület összes intézményének
jelentős kihívást jelentenek. Az interjút adó vezetők elmondása szerint ez a problémakör
leginkább az ArtÉra Alapítványt és a Sziget Droginformációs Alapítványt érinti, amelyek
esetében a szolgáltatások elérhetőségének csökkenéséről beszélhetünk az említett okokból.
Kevesebbet tudnak nyitva tartani, komoly eszközhiánnyal küzdenek mindamellett hogy már
gondosan előkészített, illetve jól bevált tevékenységeiket voltak kénytelenek parkolópályára
küldeni vagy leállítani. Ezen tevékenységek közé tartozik a Sziget Droginformációs
Alapítvány egészségfejlesztő programja, az úgynevezett Életvezetési Központ vagy a szintén
náluk ellehetetlenülő droginformációs tevékenység és a leállított pedagógus továbbképzések
is. Továbbá ilyen az ArtÉra Alapítvány tűcsere programja, amelyet kénytelenek voltak
visszaszorítani az utóbbi években.
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ volt az egyetlen olyan
szervezet ahol az interjú során a drogprevenciós munka területén jelentősebb fejlődésről esett
szó. Elsősorban a HÉS sportklub kiemelendő, amely egy éven belül megduplázta tagjainak
számát és egyértelműen sikeres projektnek nevezhetjük. Azonban ez a project is további
forrásokat igényelne a növekvő igények kiszolgálásához és a gyakoribb nyitvatartás
megvalóstásához. Emellett a kerület legújabb, elsősorban a drogkonzultáció területén működő
szervezete a “Cseresznye” Iroda is hatékonynak bizonyult, jelenleg már 230 főre tehető az
általa elért személyek száma.
Az együttműködések jelen helyzete az interjúk alapján
A Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) jelentős előrelépésnek mutatkozik a kerület
prevenciós stratégiája szempontjából. Ennek keretében a témában érintett intézmények
cselekvési terveket, közös stratégiát dolgoztak ki, amelyet időről-időre felülvizsgálnak és
módosítanak. Ez egy olyan hivatkozási pont, amelyre hatékony együttműködéseket lehet
alapozni és több annál, mint hogy a szervezetek tudnak egymásról és amennyiben szükséges
továbbirányítják a hozzájuk kerülő személyeket a helyzetüknek leginkább megfelelő helyre.
Habár az interjúk alapján nem mondható ki, hogy minden szervezet egyaránt hasonló
lelkesedéssel és energiával igyekszik ezt a lehetőséget kiaknázni de a KEF megítélése
alapvetően pozitív és a szakemberek többnyire nyitottan állnak hozzá ehhez a
kezdeményezéshez és igéretes lehetőségként tekintenek rá.
Emmellett

különösen

szoros

együttműködésekről

beszélhetünk

a

Sziget

Droginformációs Alapítvény és az ArtÉra Alapítvány között, valamint a Bischitz Johanna
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Integrált Humán Szolgáltató Központ és az Esély Családsegítő Szolgálat között, de
gyakorlatilag a vizsgálatunkban résztvevő összes intézmény kapcsolatot keres a másikkal
amennyiben ezt szükségesnek ítéli meg. Ez a nyitottság, illetve a különösen nehéz
körülmények jó alapot nyújthatnak a jövőben szorosabb együttműködések kialakításához és
egy integráltabb, komplexebb szolgáltató rendszer kialakításához is.
Prevenciós stratégia fókusza és a jövőkép, az interjúk alapján:
Szomorú tény, hogy az interjúk alapján a prevenciós stratégia a nagyszerű, szakmailag
megalapozott ötletektől és az egyeztető fórumokon lefektetett közös alapoktól függetlenül
jelenleg leginkább a létkérdések körül forog és a szervezetek sok esetben a meglévő
szolgáltatásaik, tevékenységeik fenntartásáért kénytelenek küzdeni és jelenleg nehezen tudják
terveiket és fejlesztéseiket megvalósítani. A szükséges szakmai háttér, a megfelelő
szakemberi gárda és a kipróbált elképzelések és infrastruktúra gyakorlatilag készen állnak.
Amennyiben a kutatásban résztvevő szervezetek forráshoz jutnak, az említett projektek szinte
azonnal elindíthatóak és viszonylag gyors fejlődés, előrelépés várható, amelyhez elsősorban a
jelenlegi szolgáltatások maximalizálásán, azok korábbi szintre való visszaállításán,
másodsorban pedig az új ötletek, kezdeményezések megvalósításán keresztül vezet az út.
Fontos feladatként, kihívásként emelkedett ki az interjúkból, hogy a már jól bevált
együttműködéseken túl érdemes lenne továbbiakat kialakítani, megerősíteni és egymást
hatékonyabban támogatni és segíteni a fennmaradásban és a fejlődésben. A stratégia fókusza
alapvetően a KEF cselekvési tervében meghatározott irányvonalakat igyekszik követni attól
függően hogy a lehetőségek mennyire teszik ezt megengedhetővé. A KEF kezdeményezése
összességében pozitív szakmai megítélésnek örvend, amely komoly lehetőségeket rejt
magában és feltehetőleg, az idő előrehaladtával egyre hatékonyabbá válik. Ezen túl azonban
felmerült annak a lehetősége is, hogy érdemes lenne közös szakmai napokat, képzéseket
tartani

a

VII.

kerületben

dolgozó

szakemberek

tevékenységének,

személéletének

egységesítése érdekében abból a célból, hogy az együttműködések egy közösen kialakított
szemléleti keretbe lehessenek beágyazhatóak. Ez az, ami biztosítani tudná a szolgáltatások
komplexitását és a különböző stratégiai elemek következetes és egymásra épülő
működtetését.
Amennyiben pedig a szakmán belül az alapkérdésekben és a célokban egyetértés van,
hatékonyabban lehet a célcsoporthoz fordulni és akár közös kiadványok szerkesztésében,
közös médiamegjelenésekben és különféle programok szervezésében is együttműködni a
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részletes tájékoztatás erősítése céljából. Emellett pedig az sem elhanyagolható tény, hogy a
különféle szervezetek együtt nagyobb erőt képviselnek és jelentősebb együttműködéseket
tudnak kialakítani az önkormányzattal, médiumokkal és olyan intézményekkel – például
iskolák, gyógyszertárak, kórházak, egészségügyi és szociális intézmények –, amelyek
valamilyen módon kapcsolódnak hozzájuk. Ráadásul a szervezetek így egységesebb,
artikuláltabb módon tudják hallatni hangjukat a döntéshozó szervek felé.
Fontos kiemelni még az ifjúságvédelem területén végzett vagy végzendő, leginkább az
elsődleges prevenció területére pozicionált tevékenységeket is, amelyekben leginkább a
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ éjszakai sportklubja és a Sziget
Droginformációs Alapítvány Életvezetési Központja játszhatja a legnagyobb szerepet. Míg
előbbi, szakemberein keresztül a személyes, mentorálás jellegű kapcsolatokat, követendő
példákat tudja biztosítani a fiatalok számára és szervezetként hatékony alternatívát nyújt a
szerhasználat helyett, addig utóbbi hatékony tájékoztatást és egészségfejlesztést kínál és
edukációs

tevékenységével

a

kerület

iskoláinak

tanulóit

tudja

a

megfelelő

egészségmagatartásra nevelni, amely hosszútávú hatásokat tudna generálni és segítene
kialakítani azokat a kedvező tendenciákat, amelyek esszenciálisnak mondhatóak a szakma
egységes véleménye alapján. A személyes példák, kapcsolatok, a “mentor viszony”
kialakítása és a sportklubban fellelhető tevékenységek köre tehát az egyéni és családi
rendszerekhez közelebb álló, személyreszabott hatást gyakorolhat a fiatalokra, amely
közvetlen, kevésbé tudatos, ám különösen hatékony edukációs értékkel bír a gyermekek
számára. Az egészségfejlesztés pedig alapvető elveket tanít és hagyományos módon igyekszik
a különféle oktatási intézmények tanulóinak szemléletét formálni.
Míg a HÉS sportklub működése bár nehézkesen, de jelenleg biztosított, az Életvezetési
Központ koncepciója források hiányában még megvalósításra vár. Emellett számos ötlet,
kísérleti projekt és elképzelés kerülhet megvalósításra az elkövetkező években, amennyiben a
szükséges források biztosítottak lesznek. Ilyen elképzelésekkel főként a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ rendelkezik, ahol számos terület integrált működéséből
fakadóan rengeteg visszajelzés, adat és friss tapasztalatok alapján merülnek fel újabb és újabb
ötletek, amelyek tökéletesíthetnék az együttműködést, segíthetnék a prevenciós tevékenységet
és előrelépést jelenthetnének a VII. kerület szociális szolgáltatásainak számos területén.
Interjújában a Hetedhét Gyermekjóléti Központ szakmai vezetőhelyettese további
javaslatainak is hangot adott, miszerint részükről egy komplex kerületi ifjúsági stratégia
kialakítása

az

elsődleges

cél,

amelynek

első

lépése

a

különböző

szervezetek

szerepvállalásának, funkciójának, a különféle tevékenységek egymáshoz való viszonyának
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való tisztázása lenne. Emellett kiemelte azt is, hogy a közös stratégiához valamilyen szinten
közös szemléletre és képzettségre van szükség. Ezen a területen a szakemberek szerteágazó
területekről érkeztek. Ők gyakran eltérő szemléletet képviselnek ami egyrészről teljesen
természetes és a szakmai gondolkodás sokszínűségét, sokoldalúságát biztosítja, másrészről
viszont nehezítheti a hatékony munkát és együttműködést a kerületben. Ezért szerintük
különösen nagy szükség van közös képzésekre, fórumokra, szakmai rendezvényekre ugyanis
ezek azok a lehetőségek ahol ki lehet alakítani azt a közös nevezőt, amely mindenki számára
elfogadható és amely biztos alapot nyújthat a szervezetek közti bizalom gyakorlásához és a
különféle szolgáltatások egységes színvonalának és nem utolsó sorban az együttműködések
gördülékenységének biztosításához is.
A képzések fontossága azonban nem csupán a szakmán belül, hanem más szakmák
képviselői felé sem elhanyagolható. Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a korábban már
bevált

pedagógusképzés

helyreállítására

vagy

pótlására

és

egyéb

programokra,

foglalkozásokra lenne szükség az ifjúságvédelem más területein is.
Fontos kitérni arra is, hogy a XXI. század információtechnikai forradalmához és az
online kommunikáció változásaihoz alkalmazkodva a szervezetek kezdik felismerni az online
jelenlét aktívabb dimenzióit. Megjelentek a közösségi oldalakon, közösségeket igyekeznek
kiépíteni és mondandójukat ezen a csatornán is közvetítik célcsoportjuk felé. Ez egy direkt,
aktív kapcsolatot és valós idejű kommunikációt tesz lehetővé a célcsoport irányába, amelyben
még sok kiaknázatlan lehetőség rejlik.
8. Összefoglalás
Összességében elmondhatjuk, hogy Budapest Főváros VII. Kerületének drogstratégiája
az utóbbi években, legfőképp a Kábítószer Egyeztető Fórum által megalapozott, egységes
fejlesztési terv tekintetében, szakmai értelemben fejlődik és a nehéz körülmények ellenére
számos megvalósításra váró elképzelést foglal magába, amelyek közül némelyek meg is
tudnak valósulni. Sokszínű a szakmai elképzelések palettája, rendszeres egyeztetések vannak
és sikeres együttműködésekről is beszélhetünk. A 2010-es drogstratégiában megfogalmazott
problémák orvoslására a kerületi ellátórendszer reformja jelentősen előrehaladt azzal, hogy
egy létre jött egy olyan integrált intézmény, amely képes a droghasználattal kapcsolatos
teendők széleskörű ellátására is, illetve törekszik hatékony együttműködések kialakítására a
specializáltabb szervezetekkel is. Jelentős sikerként könyvelhető el a Hetedhét Éjszakai
Sportklub koncepciója, amely hatékony alternatívaként számos területről képes gyermekek
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figyelmét felkelteni és bevonzani őket programjaival és klubszerű működésével. Ennek ékes
bizonyítéka, hogy a klub tagjainak a száma jelentősen növekszik és egy év után máris új
helyszínre kellett költöznie a klubnak. Az intézmény képviselőjével készült interjúnkban még
arról volt szó, hogy a megnövekedett érdeklődés miatt aktuális problémaként foglalkoznak a
helyszín korlátozott befogadóképességének kérdésével. Kutatásunk megkezdése óta azonban
azt a hírt kaptuk, hogy a probléma megoldódott, a napokban kezdi meg működését a klub egy
megfelelő, új helyszínen. Emellett érdemes még kiemelni a szintén a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ hatáskörébe tartozó „Cseresznye” Ifjúsági Irodát is,
amely hiánypótló szolgáltatásként kezdte meg működését 2012-ben. Drogkonzultációs
tevékenysége a rövid idő ellenére igéretes kihasználtságot mutat. Elsősorban 14-30 éves kor
közötti személyek látogatják őket. A külső helyszíneken megrendezett (iskolai osztályok)
drogprevenciós foglalkozásaikon pedig már 225 fő vett részt.
Ezen sikerek mellett azonban számos esetben égbekiáltó problémákról és az előző évek
állapotaihoz képest jelentős visszaesésről beszélhetünk. Az ArtÉra Alapítvány működése
komoly veszélybe került, szolgáltatásaikat csökkenteniük kellett olyan alapvető problémák
miatt, mint például az eszközhiány. A Sziget Droginformációs Alapítvány, amely a
kutatásban résztvevő szervezetek között talán a legnagyobb múlttal rendelkezik és az utóbbi
két évtizedben úttörőként, jelentős tapasztalatok által kialakított, jól bejáratott szolgáltatások
kínálójaként szerepelt a kerület életében gyakorlatilag széleskörű szolgáltatásai közül jelenleg
csak egyet tud finanszírozni forrásaiból, egy 40 fős közösségi ellátást.
Felmérésünkből kiderült, hogy bár a pedagógusok közül sokan kellően tájékozottnak
tartják magukat a drogprevenció területén, és sokan vannak akik ehhez megfelelő
szakképzettséget is szereztek, az iskolák nehéz helyzete és az oktatási rendszer átalakítása
miatt, mind az iskolai prevenciós tevékenység, mind a pedagógusképzés rendkívül nehéz
helyzetbe került. Az iskolák számára elérhető, drogprevencióval kapcsolatos pályázatok
tekintetében hiány mutatkozik, amely az ezekre épülő, kívülről jövő szolgáltatások
igénybevételének szab éles határt.
Láthatjuk tehát, hogy az egész kerületet tekintetbe véve szűkösen ugyan, de
szolgáltatások széles skálája érhető el, amelyek sikeres szakmai együttműködésekre és a
szükséges források megteremtésére alapozva, megfelelően kiaknázhatóak lehetnek a jövőben
és hatékony szociális védőháló kialakítására lehetnek alkalmasak mind az elsődleges,
másodlagos és harmadlagos prevenció, illetőleg az egészségfejlesztés területén.
9. Javaslatok a kerületi drogstratégia fejlesztésére
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Felmérésünkből kiderült, hogy az érintett szervezetek képviselői egyaránt bizakodóan
állnak a Kábítószer Egyeztető Fórumokhoz. Erre a nyitottságra az egyeztetések,
együttműködések fontosságára, a nehéz körülményekre tekintettel és a drogstratégia folyamat
jellegének hangsúlyozásával, javaslatunk szerint érdemes lehet a KEF koncepcióját
méginkább kidolgozni és összekapcsolni egy olyan, a felmérésünk alapján jelenleg még
hiányzó, egységes és kölcsönös továbbképzési programmal, amely hatékonyan biztosítani
tudja hogy a drogprevencióban érdekelt szervezetek közös szakmai és szemléleti alapokon
nyugvó egyéni és közös, kerületi szintű sikereket érjenek el.
Az összes szervezetet, de némelyeket különösen érintő anyagi kihívásokra tekintettel
meglátásunk szerint érdemes lenne olyan kölcsönös támogató programok létrehozásában
gondolkodni, amely kreatív eszközökkel és a lehetőségekhez mérten segítséget nyújthat a
nehéz helyzetbe került szolgáltatások fenntartására és újraindítására, valamint kreatív
válaszokat adhat a takarékos működés kihívásai által felmerülő kérdésekre. Mivel egy
ütőképes, hosszú távon is gyümölcsöző drogprevenciós stratégia a szolgáltatások minél
szélesebb skáláját és folyamatos biztosítását kívánja meg, érdemes kiemelt figyelmet fordítani
– a stabilabban működő intézmények részéről különösen – azokra a szolgáltatásokra és a
szolgáltatásokat nyújtó szervezetekre, amelyek nehéz helyzetükből fakadóan az utóbbi időben
kénytelenek voltak szolgáltatásaikat felfüggeszteni vagy csökkenteni, hiszen az egyensúly
csak úgy tartható fent ha minden területen stabilizálódik és állandóvá válik a segítségnyújtás.
A KEF tekintetében további javaslatunk az, hogy lehetőleg a szakma képviselői
rendszeresen és sűrűbben tartsanak egyeztetéseket. Elképzelhetőnek tartanánk azt is, hogy
amennyiben a tagszervezetek hajlandóak vállalni ezt, akkor havonta vagy negyedévente
tartsanak egyeztetéseket amelyeken a rövidtávú célokról, folyamatokról számolnak be és a
kritikus kérdéseket beszélik meg közösen. Elképzelésünk szerint érdemes lenne megvitatni
annak a lehetőségét, hogy minden alkalommal valamely tagszervezet egy dolgozóját delegálja
az egyeztetésekre ahol a napirendi pontokat egy másik, házigazda szervezet – a házigazda, aki
vállalja az adott egyeztetés koordinációját és helyszínt biztosít hozzá – dolgozója állítja össze.
Mindehhez társulna egy online felület is – levelező lista, valamilyen csoportosulás –, amely
lehetőséget nyújt a napi szintű kommunikációra és egymás segítésére, az együttműködések
részleteinek megvitatására is. A KEF szempontjából jelentős előrelépés lenne az is, ha a
drogprevencióban kevésbé érintett szervezetek is csatlakozni tudnának az egyztetésekhez.
Érdemes lenne bevonni – a jellemzően kevésbé tájékozott – iskolák képvelőit, az
önkormányzatokat, egyéb szociális intézményeket is.
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Másik fontos kérdés, amit szintén az egyeztető fórumokkal lehetne valamilyen formán
párhuzamba állítani, az a kerületi szintű szakmai képzések, előadások, workshopok témája.
Felmérésünk során felmerült az igény, miszerint az egységes stratégia kialakításához és
végigviteléhez közös szakmai alapokra, megegyezésekre van szükség. Ezzel kapcsolatos
javaslatunk szerint érdemes lenne vállalni, hogy rendszeres szakmai napok keretein belül a
drogprevenció

különböző

területein

működő

szakemberek

ingyenes

workshopokat,

foglalkozásokat, előadásokat, beszélgetéseket tartsanak más intézmények érdeklődői számára.
Ez az elképzelés is a kölcsönösségen alapul, hiszen ebben az esetben is arról lenne szó hogy
bizonyos intézmények képviselői felváltva vállalják a szervezés és a programok
megtartásának a felelősségét, de cserébe elvárják, hogy a többi intézmény képviselői is
időnként így tegyenek. Elképzelhetőnek tartjuk azt is, hogy a környező kerületek hasonló
szervezetei részéről is időnként ellátogasson néhány vendég előadó ezekre az alkalmakra,
amiért cserébe a kerület szervezetei küldenek hozzájuk helyi szakembereket ilyen célból.
Ezekre a szakmai napokra szintén érdemes lenne a drogprevencióban kevésbé érintett
szereplőket

(pedagógusok,

szociális

szféra

más

területein

dolgozó

szakemberek,

önkormányzat képviselői, speciális célcsoportokra koncentráló szervezetek, stb.) is meghívni
a szakmai felkészültség növelése céljából.
További javaslatunk az is, hogy érdemes az egyeztetések alkalmával megvalósítani egy
olyan, nagyszabású rendezvényt, amely nagyobb tömegek figyelmét keltheti fel. Ezen a napon
egyfajta közös “nyílt napot” lehetne tartani a kerület valamely frekventált részén, ahol
fesztivál jellegű, oldott hangulatban, gyerekprogramokra, bemutatkozó előadásokra,
workshopokra, interaktív programokra és kulturális eseményekre kerülhetne sor. Ez talán
lehetne egy olyan koncepció, amellyel érdemes megkeresni az önkormányzat képviselőit is,
hiszen a kerület presztizsét, társadalmi felelősségvállalását, az ifjúságvédelemre fordított
kiemelt figyelmét és az eljövendő időszak sikereit lehetne transzparens módon kifejezni és
megalapozni. A kampány részeként érdemes lenne elsősorban a sok esetben ingyenesen is
elérhető online felületekre, a közösségi oldalakon való jelenlétre építeni, hiszen az ifjúsági
programok célcsoportja könnyedén megtalálható ezeken a helyeken és manapság már
általános, hogy a fiatalok hajlandóak számukra értelmesnek, izgalmasnak tűnő közösségek
hírfolyamába önként becsatlakozni ezeken a portálokon. Ehhez elsősorban jól átgondolt
koncepció, marketing stratégia és közös erőfeszítések kellenek. Talán első lépésként érdemes
létrehozni a rendezvény, esemény vagy projekt koncepciójának online felületét, amelyet aztán
offline módon, személyes kapcsolatokon és az intézményekben és a kerületben kihelyezett
plakátok, reklámok segítségével lehet propagálni. Továbbá érdemes buzdítani az online
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közösséghez

való

csatlakozásra

az

érintett

személyeket.

Ezzel

további

jelentős

információforráshoz juthat a kerület, hiszen egy folyamatosan frissülő és bővülő
önszerveződő adatbázis alakul ki, amelyen számos információ, statisztika érhető el a
célcsoporttal

kapcsolatban,

valamint

direkt,

mindennapos

kommunikációt

lehet

kezdeményezni feléjük bármikor. Ezáltal naprakészebbé és élőbbé válik a szolgáltatások és a
célcsoport kapcsolata, valamint még pszichoedukációs, prevenciós tevékenységet is lehet
folytatni jól átgondolt üzenetek közvetítésével és kihelyezésével.
Az interjúk során is felmerült közös, kerületi kiadványok létrehozását a jövőbeli
drogprevenciós stratégia hiánypótló elemének tekintjük. Feltételezésünk szerint nagy
előrelépést nyújthat a különféle információs brossúrák, iskolai prevenciós füzetek,
szóróanyagok és az elérhető intézményeket és tevékenységi köreiket hatékonyan bemutató
közös

információs

anyagok

elérhetőségének

biztosítása

és

terjesztése

a

kerület

intézményeiben és a helyi lakosok között. Az efféle, igényesen elkészített informatív
kiadványok sokakhoz eljuthatnak és segítik a lakosság – különös tekintettel az érintettekre –
drogprevencióval kapcsolatos ismereteinek bővítését és egyúttal növelik a szolgáltatások
igénybevételének valószínűségét is.
Örömteli, hogy az utóbbi évek kerületi drogprevenciós stratégiája az ifjúságvédelem
területén sikerekkel büszkélkedhet. A HÉS klub működik, hatékony alternatívát kínál a
gyerekek számára és remek lehetőséget nyújt számukra olyan speciális kapcsolatok
kialakításához, amelyekben fejlődni tudnak és kompenzálni tudják lemaradásaikat, továbbá
bátorítást kapnak személyes késztetéseik, céljaik, elképzeléseik megvalósításához. Ezek a
“mentori” modellként szolgálhatnak a gyermekek számára. Úgy tűnik, hogy ezek a
mechanizmusok hatást gyakorolnak a célszemélyekre és a klub híre terjed, a jelentkezők
száma gyarapszik és egy nyitott, laza közösség kezd kialakulni a kerületben, amely hosszú
távon nagy reményekkel kecsegtet. Kutatásunk és szakmai tapasztalataink alapján szeretnénk
megerősíteni azt, hogy ez a fajta koncepció, a klubszerű működés, a közösség építés és a
kiemelt figyelem a személyes kapcsolatok kialakítására az egyik leghatékonyabb prevenciós
eszköz a gyermekek, fiatalok számára hiszen – bár nem tudatosan, de hatékonyan – az
élmények, érzelmek szintjén is képes kommunikálni feléjük azt az üzenetet, amelyet
jellemzően hagyományos pedagógiai módszerekkel próbálnak nekik átadni. Feltételezésünk
szerint érdemes erre még nagyobb, kiemelt figyelmet fordítani, hiszen a gyermekek életének
más területeire, érzelmi életére, kapcsolati működésére, stressz- és agressziókezelési
módozataira,

motivációjukra

és

életszemléletükre

személyreszabott hatást.
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tudunk

kifejteni

egy

komplex,

Véleményünk szerint a HÉS klub működése a felmerülő igényekhez és a program
hatékonyságához mérten nem elegendő. Sajnos az ifjúsági klub csak péntekenként tart nyitva.
Az ifjúsági programok és alapvetően a fiatalok életében fontos tényező a folyamatosság és a
rendszeresség, amely megnyilvánulhatna heti három vagy akár öt alkalmas nyitvatartásban is.
A HÉS klub működtetésére ebből kifolyólag érdemes lenne további forrásokat biztosítani,
hiszen egy sikeres, működő, sőt fejlődő kezdeményezésről van szó. Az igazán hatékony
klubszerű működést és az olyan rendszeres minőségi munkát, amely igazán komoly
eredményeket hoz az tudja felerősíteni ha a tagok folyamatosan és minél gyakrabban részt
vehetnek a különböző programokban, amelyek sokaknak kizárólagos alternatívaként
szolgálnak a csavargással szemben. A gyerekek minél jobban kötődnek a közösséghez és a
klubban szerzett kapcsolataikhoz, annál elkötelzettebben látogatják azt és annál több
lehetőséget kapnak a fejlődésre elsősorban szociális és pszichológiai értelemben. Ez pedig az
egyik leghatékonyabb drogprevenciós stratégia, hiszen az önismeret, az egészséges fejlődés és
a biztos kapcsolatok mind a szerhasználathoz fordulás esélyét csökkentik. Ideális esetben egy
ilyen klubnak minden nap nyitva kellene tartania így minden erre irányuló törekvést csak
helyeselni és támogatni tudunk.
A fertőzöttségi térkép alapján fontos felhívni a figyelmet arra, hogy jelenleg a kerület
leginkább veszélyeztetett területén – Külső-Erzsébetváros – nincsen elegendő mértékű ellátás
biztosítva. A középső és a külső terület határán két szervezet található meg, akik hatékonyan
tudnak szolgáltatást nyújtani a kerület ezen részén élőknek is. Az egyék a HÉS klub, a másik
pedig az ArtÉra Alapítvány, amelyek közül egyik esetében sem biztosított a folyamatos
nyitvatartás. A sportklub egy héten mindössze egyszer, de az említett alapítvány is csak
korlátozott mértékben, napi 4 órában várja a klienseket.
Mindemellett fontosnak tartjuk azt is, hogy a kerületben működő szervezetek nagyobb
hangsúlyt fektessenek a szakszerű tanácsadásra, személyreszabott, folyamat jellegű terápiás
munkára, amely szakképzett munkaerőt és modern pszichológiai szemléletet és elméleti,
gyakorlati tudást igényel. Ez az a terület ahol alapos munkával igazán hosszú távú
személyiségfejlesztő munkát lehet végezni és a problémák gyökereit lehet hatékonyan
kezelni. Ezek a folyamatok hatékony kiegészítői lehetnek a hagyományos prevenciós
tevékenységeknek, amelyek kevésbé rugaszkodnak el a szerhasználat konkrét témájától és
befolyásolásától és nem törekszenek olyan mértékben az annak hátterében álló egyéni,
pszichológiai, családi és egyéb szociális tényezők feltárására és kezelésére. Ahogy az egyik
interjú leírásában is olvashattuk: “A szociális és terápiás szakemberek által vezetett
csoportfoglalkozások lehetőséget teremtenek az önismeret, a társas és családi kapcsolatok,
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kompetenciák célzott, illetve nondirektív módszerekkel történő megerősítésére és ezáltal
hatásuk a drogprevenciós folyamatokat erősíti.” – Láthatjuk, hogy szakmailag nagy szükség
mutatkozik arra, hogy a drogproblémákkal küzdő személyeket és hozzátartozóikat minél több
szinten, komplex módon segítsük és támogassuk a boldogulásban. Ehhez pedig a legtöbb
esetben terápiás munkára van szükség amihez szükséges bevonni olyan szervezeteket,
szakembereket akik a megfelelő terápiás vagy szupportív segítséget tudják megadni az
érintetteknek és hosszú távon, stabilan jelen vannak az életükben, hiszen a változás nem
várható el egyik pillanatról a másikra senkitől sem. Sajnálatos, hogy a stabilitás
fenntartásának sok esetben a szolgáltatások biztosításához szükséges források kiesése a
legnagyobb akadálya.
Kutatásunk iskolákra és pedagógusokra vonatkozó részéből arra derült fény, hogy kicsit
több tájékoztatásra lenne szükségük a drogprevenciós szakma részéről. Különösen hasznos
lenne ha személyesen kapnának tájékoztatást a drogprevenciós stratégia alakulásáról és az
ehhez fűződő szolgáltatásokról, programokról, amelyet aztán tovább tudnak ajánlani
tanulóiknak vagy a szülőknek. Az osztályfőnökök négy tevékenységet tartanak kiemelten
fontosnak a drogprevenció területén. Ezek az alacsonyküszöbű konzultációs és terápiás
szolgáltatások, Drop-in centerek (szociális munka, egészségügyi ellátás, stb.), Utcai szociális
munka, Ifjúsági klubszolgáltatások. Láthatjuk, hogy ezek közül több olyan is van, amely az
utóbbi időben visszaszorult a kerületben és erősítésre, minimum a korábbi szint
visszaállítására szorul. A tanárok emellett a pedagógusok, valamint a rendőrök és
egészségügyi dolgozók képzését jelölték meg mint olyan terület ami segít előmozdítani a
hatékonyabb közreműködést a részükről és a társszervezetekkel való együttműködésüket a
drogprevenció területén. Ennek a fontosságát erősítheti az is, hogy az osztályfőnököknek csak
az egyharmada találkozott a saját munkája során olyan helyzettel, amikor segítséget kellett
nyújtania egy drogproblémával küzdő diákjának. A tudásfrissítés és a segítői kompetenciák
kialakítása és erősítése abban lehetne segítségére a tanároknak, hogy az ilyen helyzeteket
először felismerjék, másodszor pedig a lehető legmegfelelőbb módon, a leginkább hatékonyan
tudják kezelni.
Meglátásunk szerint a kerület működését belülről támogató folyamatok mellett fontos az
is, hogy kívülről, más területekről érkező szakemberek szolgáltatásait is igénybevegyék az
intézmények. Mindenképpen érdemes lenne olyan képzéseket, tréningeket, workshopokat
tartani pedagógusoknak, szerhasználóknak és hozzátartozóiknak, szociális munkásoknak,
mentálhigiénés és egyéb szakembereknek, kortárs segítőknek és fiataloknak, amelyek a
hatékony kommunikáció gyakorlásában és fejlesztésében, valamint a stressz kezelésében
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nyújtanak segítséget. Emellett hangsúlyozzuk a külsős szakemberek által nyújtott szupervízió
lehetőségét is, amely hozzájárul az egyes szakemberek szakmai önismeretén keresztül az
intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlődéséhez és a hatékony segítségnyújtáshoz.
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10. Mellékletek:
Hetedhét Gyermekjóléti Központ – Horváth Fruzsina Szakmai Vezető Helyettes
Kérem, mutassa be az intézményük működését, illetve annak főbb pilléreit!
A

Bischitz

Johanna

Integrált

Humán

Szolgáltató

Központot

Erzsébetváros

Önkormányzatának Képviselő-testülete jogutódlással hozta létre 2012. március elsejével a
korábbi Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (ESZGYI), valamint
az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat (ERESZ) összevonásával. Az integrált intézmény
létrehozása - a családi és gyermekjóléti szolgáltatások, az idősellátás, valamint az
egészségügyi ellátások, mint védőnői szolgálat és orvosi ellátás szakmai és intézményi
kapcsolódása - a szociális szolgáltatások egységes, hatékony és átfogó rendszerének
kialakítását teszi lehetővé, mely jelentősen növelte a segítségnyújtás lehetőségeit és
mozgásterét.
A Hetedhét Gyermekjóléti Központ – 1073 Budapest, Kertész u. 20., amely a
gyermekjóléti alapellátás (törvényben is nevesített) feladatait látja el. Kötelezően ellátandó
feladatai

szerint

fogadja

veszélyeztetettségére

a jelzőrendszer

vonatkozóan,

emellett

és

a

lakosság jelzéseit

igyekszik

feltárni

és

a

gyermekek

megszüntetni

a

veszélyeztetettség okait.
Segítünk a gyermekek jogainak érvényesítésében, a szülőkkel, a felnőttekkel való
kapcsolatuk rendezésében, a gyermekek nevelése során megjelenő diszfunkciók kezelésében,
megszüntetésében. A családra, mint egységre tekintünk, melynek központjában a gyermek áll.
A szociális munka eszközeivel családgondozást végzünk, a családon belüli egyensúly
helyreállításában,

megtartásában

támogatjuk

a

családot.

Figyelemmel

kísérjük

az

erzsébetvárosi gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét és javaslatot teszünk a
problémák kezelésre.
Központunk jogászt, pszichológust és fejlesztő pedagógust is foglalkoztat, lehetővé téve a
családok számára a felsorolt szakemberek szolgáltatásainak díjmentes elérését. A gyermekek
és különélő szüleik kapcsolattartását kapcsolatügyelet (helyszín biztosítása a találkozásokhoz,
indokolt esetben szakember felügyeletével) működtetésével támogatjuk, a gyermekjóléti
központ a nyitvatartási idején túl telefonos készenléti szolgáltatást is biztosít.
A gyermekek és szüleik számára egyéni fejlesztő foglalkozások, pótvizsgára felkészítés,
pszichológiai tanácsadás mellett szabadidős programokat, kirándulásokat, nyári táborokat,
műhelyeket és csoportokat szervezünk.
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Központunk szerepet vállal az egészségügyi ellátást végző intézmények gyermekek
védelmét célzó munkájában, és az oktatás helyszínein is. A kórházi szociális munka célja a
szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a szociális
válsághelyzetben

lévő

anya

és

gyermekének

segítése,

a

gyermekosztályon

a

gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén a szükséges intézkedések megtétele.
A kerületi, önkormányzati fenntartású iskolákat iskolai szociális munkás rendszeres
jelenlétével segítjük. Fontosnak tartjuk a feladatellátás folytonosságát, a nyári szünetben
kollégáink a Klauzál téren végeznek utcai szociális munkát, rendezvényekkel, prevenciós
programokkal, információval, egyéni tanácsadással várják az érdeklődőket. Az utcai szociális
munka az iskolák diákjaival való kapcsolattartás lehetősége mellett lehetőséget nyújt az
utógondozásra,

érzékenyítésre,

a

gyermekeket

körülvevő

környezet

szemléletének

formálására.
2012

februárjától

a

Cseresznye

Ifjúsági

Információs

és

Tanácsadó

Irodában

drogkonzultációra is biztosítunk lehetőséget – mely szolgáltatási elem részben pótolja az
eltereléshez kapcsolódó korábbi konzultációk lehetőségét –, valamint indokolt esetben a
nálunk jelentkezőket - tájékoztatást követően - a számukra megfelelő kezelőhelyre irányítjuk.
A Hetedhét Gyermekjóléti Központ az elsődleges megelőzést célzó iskolai szociális
munka és az utcai szociális munka keretében szervezett rendezvénynapok mellett 2011
júniusától ifjúsági klubot is működtet.
A prevenciós munkán kívül, milyen főbb tevékenységeket végeznek még?
Központunk alapfeladatához tartozik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése,
megszüntetése, a gyermekek családjaikban történő nevelkedésének elősegítése érdekében
pedig a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése. Ez a beérkező jelzések fogadása mellett
az adott esetek kapcsán történő, az esetvitelért felelős szakemberek (gyermekjóléti,
egészségügyi, oktatási-nevelési intézmények) közötti folyamatos konzultációt jelenti.
Esetmegbeszéléseket és esetkonferenciákat, szakmaközi megbeszéléseket szervezünk. A
gyermekjóléti szakellátással szoros együttműködésben segítjük a gyermekotthonból,
lakásotthonból, nevelőszülőktől hazakerült gyermekeket a visszailleszkedésükben.
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Milyen forrásokból képesek fenntartani szervezetüket? Mi az ami segítségükre van?
Az integrált intézmény létrehozása lehetővé teszi a szociális szolgáltatások egységes és
átfogó rendszerének kialakítását, amely jelentősen növelte a segítségnyújtás lehetőségeit és
mozgásterét. Az intézmény önkormányzati fenntartású, ám a kötelezően ellátandó feladatok
mellett a prevenciós szerepvállalásra is jelentős figyelmet fordít.
Az intézmény lehetőségeihez mérten, a kerületi gyermekek és családok sajátosságaihoz,
igényeihez igazodva igyekszik bővíteni a szolgáltatásait. A szolgáltatások bővítésére
vonatkozó törekvéseink létjogosultságát alátámasztják a korábbi évek tapasztalatai. A
komplex

prevenciós

programok

javarészt

pályázatoknak

köszönhetően

kerülnek

megvalósításra, a projektek eredményeinek tükrében – célszerűségi szempontok, a kerületi
igények és kihasználtság szerint - az intézmény biztosítja a fenntarthatóságot. Humánerő
tekintetében többnyire saját munkatársainkra támaszkodunk, a speciális porgramokhoz
kapcsolódó eszközbeszerzéseket .- pl. HÉS klub - igyekszünk pályázati támogatásból
finanszírozni.
A szükséges tevékenységek elvégzéséhez képest mi az, amire van forrásuk?
Az ifjúsági iroda, a HÉS klub, a csoportok, programok, táborok és rendezvények száma
jelentősen meghaladja a gyermekjóléti központokra általában jellemző szolgáltatási kört.
Ezeket a projekteket a Humán Szolgáltató saját forrásából működteti.
A prevenciós programok javarészt pályázatoknak köszönhetően kerülnek megvalósításra,
a projektek eredményeinek tükrében – célszerűségi szempontok, a kerületi igények és
kihasználtság szerint – az intézmény biztosítja a fenntarthatóságot.
Működésük során milyen célcsoportokkal foglalkoztak?
0-18 éves korig mindenkivel (beleértve a családjaikat is), aki Erzsébetvárosban él.
Prevenciós programjaink többnyire alacsonyküszöbűek, túlmutathatnak a kerület határain –
Hés, Ifjúsági Iroda, Klauzál-téri urbitális -, illetve az igénybevételi lehetőség életkortól
független – Ifjúsági Iroda, rendezvények -.
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Milyen formában vették fel a kapcsolatot a célcsoporttal?
Az ügyfelek vagy önkéntesen keresnek fel minket, vagy a jelzési kötelezettek
tájékoztatása indokán vesszük fel velük a kapcsolatot és delegáljuk szolgáltatásokba a
gyermekeket, családtagjaikat. Programjainkhoz rendszerint szórólap és plakát készül, amelyet
eljutattunk az önkormányzati iskolákba és kihelyezünk az intézményünkbe. A munkatársak
személyesen delegálják a családokat a programokba, emellett honlapunkon,

a fiatalok

körében népszerű közösségi portálon (facebook) tesszük közzé a programokat. A Humán
Szolgáltató és Hetedhét is rendelkezik a portálon felülettel.
Az eredményesség mérésének szempontjából, milyen indikátorokkal dolgoznak?
Statisztikai célokat szolgáló adatfelvételt végzünk, az alacsonyküszöbű szolgáltatások
esetén anonim módon, de vezetjük az igénybevételt. A jelenléti ívek, számszerű adatok
mellett jelentős visszajelzés a visszajárók száma, valamint azoké, akik több programunkban is
rendszeresen részt vesznek. A gyerekek egymásnak ajánlják a programokat, egyes
programokon kialakult egy „mag”, akiknél viszonyítási pontként, elsődleges közösségként
jelenik meg a gyermekjóléti.
A szolgáltatások közül mindenképp kiemelném az ifjúsági klubunkat, a hiánypótló
szolgáltatás szinte önálló projektként működik. Létrehozásától kezdve követjük a klub életét.
A HÉS tagjainak száma a 2011. évben 46 főre volt tehető (2011. június 16-december 23.),
2012. június 15 - én már 93 regisztrált tagot tudtunk magunkénak. A jelentős
létszámnövekedés indokolja a klub nagyobb helyre való költözését és bővítését. Március
hónapban a résztvevők száma alkalmanként 20-23 főre volt tehető, mely szintén jelentős
növekedés a 2011-ben jellemző 10-16 főhöz képest. A gyerekek visszajelzései egyértelműen
alátámasztják az efféle alternatív programokba bújtatott segítő szolgáltatások létjogosultságát.
Milyen problémákkal szembesültek a működésük során?
Bizonyos szolgáltatások jól működnek a Gyermekjóléti épületében, ám egyes alternatív
szolgáltatási elemek – sajátosságukból eredően – igénylik a külső telephelyen történő
megvalósítást (HÉS, Ifjúsági Iroda, rendezvények). A lakosság változékonyan reagál ezekre a
kezdeményezéseinkre. Az ismerethiányból eredő gyanakvás és sztereotip gondolkodás
jellemzően nehezíti a munkánkat a programok elindításakor. Az igénybevételi körön kívül
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esők ellenállása jellemzően időszakos, a programok működésének kezdeti időszakára
jellemző. A bővítési törekvéseknek többnyire a források szabnak határt. Több kísérleti
projektben is gondolkozunk. Az éjszakai sportklub is hosszas előkészítés eredménye.
Leginkább egy használható tér (önálló, hivatali jellegtől mentes épület) és eszközkészlet
jelenthetne nagy előrelépést, ehhez kapcsolódóan van is az Önkormányzatnak egy ún-.
Ifjúsági Ház Koncepciója, ám ez egyelőre várat magára.
A kerületben elérhető szolgáltatások skálája színes, ám a megvalósítók közti
együttműködés mértékének támogatása feladatként jelenik meg. Fontosnak tartanánk, hogy a
szolgáltatások között biztosítva legyen az átláthatóság, illetve, hogy a kerületi programokról
minden érintett értesüljön. Ehhez rendkívül szoros intézményi együttműködés szükséges,
hasznos lehetne egy kerületi kiadvány is, mely az összes szervezet programjait és
programnapjait tartalmazza.
Kérem, jellemezze, hogy az Önök szervezete, milyen tevékenységeket végez az elsődleges-,
másodlagos-, harmadlagos- prevenció területén. Melyik az a fő prevenciós forma, amelyre a
szervezet munkája épül?
Elsősorban az elsődleges prevenció színterén végezzük a tevékenységünket – ahogy ez a
korábban bemutatott programokból kitűnik - , de egyes szolgáltatási elemeink a másodlagos
prevenció területére esnek.
Kérem, fogalmazza meg, hogy a jelenlegi drogstratégia, hogy befolyásolja a szervezetük
működését.
Az intézmény aktív tagja az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak, a Fórum
stratégiájával összhangban tevékenykedünk, valamint jelentős a szerepvállalásunk a helyi
prevencióban.
Kérem

fogalmazza

meg,

hogy

programjaikat

milyen

platformon

népszerűsítik.

(szóróanyagok elhelyezés, stb).
Programjainkhoz rendszerint szórólap és plakát készül, amelyet eljutattunk az
önkormányzati iskolákba és kihelyezünk az intézményünkbe. A munkatársak személyesen
delegálják a családokat a programokba, emellett honlapunkon, a fiatalok körében népszerű
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közösségi portálon (facebook) tesszük közzé a programokat, a Humán Szolgáltató és a
Hetedhét is rendelkezik a portálon felülettel.
Milyen sarokpontjai voltak az utóbbi időben (2-3 év) az Önök drogprevenciós
stratégiájának?
Hosszútávon egy komplex kerületi ifjúsági stratégia kialakítása a célunk. Az iskolai
szociális munka koncepciójának folyamatos aktualizálása mellett 2010-ben megpályáztuk az
éjszakai sportklub beindítását – mely 2011-es indulása óta is működik –, valamint 2011/2012.
évben egy pályázati ifjúsági projektet valósítottunk meg, amely prevenciós programok sorát
valósította meg. A programot 2012-ben szerettük volna pályázati forrásból fejleszteni és
fenntartani, ám sajnos nem nyertünk támogatást, a Központ a leginkább szükséges elemek
fenntartását önerőből biztosítja.
Jelentős

eredménynek

tekinthető

a

„Cseresznye”

Iroda

drogprevenciós

és

drogkonzultációs szerepvállalása, amely szintén hiánypótló szolgáltatási elemként került
beépítésre 2012-ben. A programelem közvetlen elérése hozzávetőlegesen 230 főre tehető a
13-18 éves korosztályban.
Mi az amire az utóbbi 2-3 évben a leginkább fókuszáltak a drogprevenciós munkájuk
során?
Hiánypótló, kísérleti projektek bevezetésére – HÉS klub, iskoláknak nyújtott
drogprevenciós szolgáltatás biztosítása az Ifjúsági Irodán keresztül –, az iskolai szociális
munkára, valamint a családi egységet támogató szolgáltatási elemek bevezetésére – családos
tábor, outdoor program. Az együttműködések kialakítására és erősödésére is nagy hangsúlyt
fektetünk. Hisszük, hogy csak intézményi összefogásban adhatunk adekvát válaszokat a
kerületben élők problémáira.
Ön, mint szakmai vezető helyettes, mit tart az utóbbi idő (2-3 év) legnagyobb sikerének a
drogprevenció területén végzett munkájukban?
Azt gondolom,hogy az imént felsoroltak kivétel nélkül eredménynek tekinthetőek. Talán a
HÉS klubot emelném ki.
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Ön,

mint

vezető

mit

tart

az

utóbbi

idő

(2-3

év)

legkevésbé

sikeres

tevékenységének/projektjének a drogprevenciós tevékenységük terén?
Minden programunk a valamilyen szempontból sikeresebb programok előfutárának
tekinthető, így sikertelen tevékenységről nem beszélnék. 2010-től egy évig végeztünk
elterelést, a szolgáltatást 2012-ben már nem végezzük, az iskolai prevenció és az önkéntes
alapon igénybevett drogkonzultációs lehetőség biztosítását célravezetőbbnek ítéltük.
Jelenleg milyen drogprevenciós stratégiát folytatnak, illetve milyen projektek működnek az
Önök szervezetében?
Az integrált intézmény a prevenciós tevékenységet komplex feladatként értelmezi, a
valós igényekre való reagálás jegyében A Központ a bűnmegelőzés és a prevenció területét
célzó,

a

kerületben

működő,

különböző

színtereken

megvalósuló

tevékenységek

összehangolásának érdekében együttműködik a problémakezelésben közvetve vagy
közvetetten érintett szervezetekkel, különösen az Esély Családsegítő Szolgálattal és a helyi
oktatási intézményekkel.
Hisszük, hogy a pozitív élmények törvényszerűen hatnak a személyiségfejlődésre, és a
rendszeresség segíthet annak tartós rögzülésében. A szakemberek által vezetett prevenciós
programok olyan értékek, minták átadására is alkalmasak, amit a fiatalok életük későbbi
szakaszai során is hasznosíthatnak. Lehetőség ez egy egészséges kortárskapcsolat
kialakítására is, ahol olyan felnőttek felügyelete alatt tölthetik idejüket, akik kellően
érzékenyek az adódó konfliktusok szakszerű kezelésére, alkalmasak az erőszakmentes
kommunikáció gyakorlására, a legális és illegális drogok „adta” lehetőségekkel szembeni más
alternatívák

bemutatására.

A

Klubban

szerzett

tapasztalatok

így

hosszútávon

is

alkalmazhatóvá válnak, segítségükkel átíródhatnak korábban rosszul rögzült „válaszok”. A
gyermekek eszközöket, lehetséges megoldási módszereket kaphatnak, amelyek munícióként
szolgálhatnak még akkor is, ha a védett környezeten kívüli élet a korábbi szokásokat igényli.
A gyermekek számára az egyéni fejlesztő foglalkozások és pszichológiai tanácsadás
mellett szabadidős programokat, kirándulásokat, nyári táborokat, műhelyeket és csoportokat
szervezünk a gyermekeknek és szüleiknek, valamint a Központ célzott szolgáltatásokat is
biztosít a bűnmegelőzés és kábítószer-prevenció területén.
A szociális és terápiás szakemberek által vezetett csoportfoglalkozások lehetőséget
teremtenek az önismeret, a társas és családi kapcsolatok, kompetenciák, célzott, illetve
58

nondirektív módszerekkel történő megerősítésére. Jelenleg futó csoportjaink: Firka
alkotószakkör, művészetterápia, stresszoldó csoport, tanulássegítő csoport. A Központ célzott
drogprevenciós tevékenysége a Humán Szolgáltató “Cseresznye” Ifjúsági Információs és
Tanácsadó

Iroda

projektjének

keretében

valósul

meg.

Az

Iroda

drogprevenciós

szolgáltatásának feladatvállalása két területre terjed ki, interaktív drogprevenciós programok
megvalósítására

külső

helyszíneken

(iskolai

drogprevenció,

foglalkozások)

és

a

fogadóórákban biztosított konzultáció, tanácsadás alacsonyküszöbű szolgáltatására. Az Iroda
a Kazinczy u. 14. sz. alatt található épületben a következő szolgáltatásokat nyújtja: egyéni
tanulássegítés az önkéntes-foglalkoztatás keretében, álláskeresési és pályaorientációs
tanácsadás,

diákmunkával

kapcsolatos

információk

nyújtása,

diákjogi

tanácsadás,

drogkonzultáció, adománygyűjtés, tehetséggondozás, általános tanácsadás, internethasználat
és közösségi tér. A Hetedhét Éjszaki Sportklub (HÉS) alternatív szabadidő-eltöltési
lehetőséget nyújt a 13-18 éves kerületi fiataloknak. Sokuk számára kizárólagos lehetőségként
jelenik meg a klub a csellengéssel szemben. A feladatellátás folytonosságának érdekében, az
iskolák bezártával, a nyári szünetben kollégáink a Klauzál téren végeznek utcai szociális
munkát.
Központunk szolgáltatásai Erzsébetváros családjai és gyermekei, lakosai számára
elérhetőek, ám prevenciós tevékenységünk túlmutat a kerület határain. Az utcai szociális
munka, ifjúsági iroda és éjszakai sportklub alacsonyküszöbű szolgáltatásként mindenki
számára nyitott.
Az eddigi tapasztalatok alapján mennyire tűnnek hatékonynak a jelenleg futó
drogprevenciós folyamatok/projektek?
A jelenléti ívek, számszerű adatok mellett jelentős visszajelzés a visszajárók száma,
valamint azoké, akik több programunkban is rendszeresen részt vesznek. A gyerekek
egymásnak ajánlják a programokat, egyes programokon kialakult egy „mag”, akiknél
viszonyítási pontként, elsődleges közösségként jelenik meg a gyermekjóléti. A gyerekek
visszajelzései egyértelműen alátámasztják az efféle alternatív programokba bújtatott segítő
szolgáltatások létjogosultságát. Egyes programok esetében – pl. out-door programsorozat – a
folytonosság szükségszerű eleme lenne a valódi hatékonyságnak, ám ezeknek a
programoknak a gyakoribbá tétele jelentős költségekkel járna.
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A jelenlegi helyzet alapján az Ön véleménye szerint a jelenleg futó drogprevenciós
stratégiák mennyire fogják meghozni a tőlük várt eredményeket?
Összességében azt gondolom, hogy gyermekjólétiként kivételezett helyzetben vagyunk az
országos átlagot tekintve. A helyi stratégiák és futó szolgáltatások harmonizációjára és
egységesítésére lenne szükség következő lépésként. Az összehangolás és közös cselekvés
jelentős eredményeket hozhatna az elérésben.
Az elkövetkező 1-3 évre milyen drogprevenciós stratégiával rendelkeznek? Milyen
projekteket, újításokat terveznek?
Tevékenységünk a KEF Cselekvési tervéhez igazodik. Jelenleg a stratégia új irányainak
kijelölésén munkálkodunk. Ennek első lépése a KEF pályázata, a szükséglet- és fertőzöttségi
térkép létrehozása. Természetesen vannak intézményközi terveink – közös kiadvány és
programok létrehozása -, és a Családsegítő Szolgálattal nagyon szoros az együttműködésünk.
Elképzelése szerint a 3 prevenciós terület közül melyikre lenne érdemes több hangsúlyt
fektetni?
Egyik terület létjogosultságát sem lehet vitatni. Azt gondolom, hogy egyformán fontosak.
Ideális esetben a három színtér szereplői szoros együttműködésben segítik egymást, így
minimalizálódhatnak a hiányterületek. Gyermekjólétiként mi elsősorban a primer prevenció
területén végezzük tevékenységünket, de az együttműködés minden területén nyitottak
vagyunk. Erre példa a most zajló kutatás is.
Ön mint szakmai vezető milyen eredményekkel lenne elégedett 1-3 éven belül a
drogprevenció területén végzett munkájuk tekintetében?
Két éven belül szeretnénk egy komplex kerületi ifjúsági stratégiát létrehozni, amelyben a
módszertani

irányok

mellett

szerepel

a

kerületi

intézmények

szerepvállalása,

feladatmegosztása és a fejlesztés lehetősége. Programjainkat ennek érdekében folyamatos
adatgyűjtés kíséri, valamint az együttműködés lehetőségeit is igyekszünk tágítani. Azt
gondolom, hogy rendelkezünk megfelelő ismeret- és tapasztalati anyaggal, ám sok múlhat a
helyiek aktivitásán.
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Milyen vezetői dilemmái, nehézségei vannak a drogprevenciós stratégia kialakítása és
kivitelezése kapcsán?
Stratégiát csak intézményi együttműködésben, többszereplős koncepció keretében lehet
megvalósítani. Ehhez egységes szemlélet és egy bizonyos közös tudásanyag szükséges,
szakmai napok, képzések, az együttműködés fokának javítása, kölcsönös támogatási
rendszerek kidolgozása.
Kérem emeljen ki 2-3 olyan dolgot, amely jelentősen fellendítené a drogprevenció területén
végzett munkájukat és hatékonyabbá tehetné azt.
Közös kerületi stratégia, közös – akár – pályázati projektek. Indokolt lenne képzéseket is
tartani. Az ezekre vonatkozó elképzeléseket már többször említettem a kérdések során.
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ArtÉra alapítvány – Puy Tamás Programvezető
Kérem mutassa be intézményük működését, fő tevékenységeit.
Az ArtÉra alapítvány 2007-től létezik és 2008-tól működik a kerületben.
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását végezzük; problémás és aktív szerhasználókkal
dolgozunk kizárólagosan. Nem egy komplex szervezet vagyunk, aki több feladatot vállalt
volna magára. 2009 óta kapunk 3 éves állami normatívát, ekkortól kezdtünk el teljes
erőbedobással dolgozni. Tűcsere programot indítottunk 2009 májusában abból a
megfontolásból, miszerint az általunk meghatározott célcsoportot ezen az úton tudjuk a
leginkább elérni. Hogy bejöjjenek a problémás szerhasználók, ahhoz nekünk adnunk kell
valamit. Azt gondoltuk, hogy történetesen az intravénás használók a fecskendők miatt fognak
idejönni és ez így is lett. Viszonylag gyorsan, a mi terveinket is meglépve gyorsan felfutott a
szolgáltatás. Ebben közrejátszik az is, hogy jó helyen vagyunk. VII. kerület, belváros
környéke, keleti pályaudvar. Továbbá sokszor voltunk az utcán is, valamint a más
intézményekkel való együttműködések következményeként jutnak el hozzánk a kliensek.
Leginkább akkor kezdett a kontaktok száma emelkedni, amikor az idejárók egymásnak adták
tovább az infot a tűcseréről. Épp nézegettük a 2009-es adatokat, hogy májustól hogyan
változott az ide járók száma; szeptemberre meghatványozódott. 2011 végén lejárt az első
három év és utána minket nem fogadtak be a következő normatívába. 2012 elején be is
zártunk emiatt, majd a pót körben meghirdetett pályázaton végülis nyertünk. Addig szinte
teljesen önkéntes alapon tartottuk nyitva a helyet. Most újra fel kell venni a tempót, a
klienseknek újra vissza kell találniuk, mert annak ellenére, h nagyon szeretik a helyet, a
helyzet az, hogy sokat számít, hogy milyen minőségű eszközöket tudunk biztosítnai, tudunk-e
ruhát adományozni. Ezenkívül nincs más projektünk, csak terveink vannak.
Prevenció más területén is részt vállalnak?
Nem nagyon. Nem voltunk iskolákban, mert a mi profilunk egészen más. Erről nem
lehet az iskolákban beszélgetni. De a tevékenységünk célja, hogy kiemeljük ezt a réteget és
nekik segítsünk.
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Kikkel vannak együttműködésben? Honnan érkeznek az adományok?
Van egy kollégánk, akinek az ismerősétől kapunk sok ruhát. Ő az adományboltban
dolgozik és ott annyi ruha van, hogy külön örülnek, hogy havonta elhozunk 4-5 zsákot és
ennek mi is örülünk. Másfajta adományok nincsenek jelenleg. Kaptunk korábban
segélyszervezetektől kisebb élelmiszercsomagokat is. Ez a ruhaadomány most beállt;
régebben is osztottunk, de akkor innen onnan, esetleg a saját ruháinkból hoztunk és adtunk.
Az 1%-ból 30-40 ezer forint folyik be.
A tű minőségére hogyan ügyelnek?
Régebben kispóroltuk a pályázati pénzekből, azt a pénzt amiből jó eszközöket tudtunk
vásárolni. Az utolsó évet úgy zártuk, hogy alig volt eszközünk és a gyártó felé is óriási
tartozásunk halmozódott fel, mert előre berendeltünk, de végül nem nyertünk támogatást.
Most úgy vagyunk, hogy a tavalyi évben kaptunk innen onnan kölcsön más tűcserékből
azokra a heti kétszeri alkalmakra, amikor nyitva voltunk. A 2011-es évet úgy zártuk, hogy
majd 120.000 fecskendőt adtunk ki.
Most az éves 7 millióból nem lehet fenntartani azt a tűcserét ami 2011-ben volt. Ha
nincs más forrás, akkor képtelenség. Ezt orvosolja az, hogy kaptunk egy önkormányzati
támogatást, 6 tűcsere szervezet osztozik 6 millió forinton. 2011-es forgalmi arányok alapján
van kiosztva közöttünk. Ebből mi kapunk 46.000 fecskendőt, amivel ebben az évben fogunk
gazdálkodni. Ez nem olyan sok, de ennyi van és ezért limitálnunk kell a kiadást. Más plusszok
nem nagyon vannak. Nincsenek olyan KAB-os pályázatok, amik erről szólnának. Most se
szűrni (hiv, hepatitis) nem tudunk, nincs óvszer és nincs fertőtlenítő sem.

Négy napot

vagyunk csak nyitva. Az elterelésen és a közösségi ellátáson gondolkodunk majd a
későbbiekben.
Milyen statisztikával dolgoznak?
Alacsonyküszöbű statisztikát vezetünk. Az adatok feldolgozásában 2 szociológus
hallgató segít nekünk. Amúgy elektronikus formában vezetjük.
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A jelenlegi drogstratégia hogyan befolyásolja a működésüket?
Közvetetten biztos, közvetlenül, hát nem tudom megmondani, hogy ettől van-e a
helyzet; tehát, hogy nincs drogstratégia és ez van-e ránk hatással. Olyan feladatot végzünk,
ami közegészségügyi feladat is. Ez egy kézzelfogható tény. Soha nem kellett magyaráznunk,
hogy miért fontos a tűcserék működése.
Hol népszerűsítitek a programot?
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a kerületben lévő összes gyógyszertárral sikerült
együttműködést és jó kapcsolatot kialakítanunk. Ebben 3 éves munka van. A gyógyszertárban
nem jó sem az ott dolgozónak, sem a mi kliensünknek, ha ott akar tűt venni. A gyógyszertáros
és a kliens is rosszul érzi magát. Így kiteszik vagy az ajtóra, vagy a kiadóablakra, hogy hol
van a kerületben tűcsere és ezzel sok feszültséget sikerült lecsillapítani. Nagyon sok kliens a
gyógyszertárakból talált meg minket. Facebookon is fent vagyunk, de a weboldalunk nem túl
friss, de azon is dolgozunk, illetve más intézményekben is otthagyjuk a szóróanyagainkat
(kórházak).
Mi az utóbbi két-három év legnagyobb sikere?
Az, hogy újra vagyunk és nem mentünk a süllyesztőbe.
A KEF működését mennyire tartja hatékonynak?
Nem látok rá igazán jó példát. Nem gonsolom, hogy haszontalan, de nem tudom
megmondani, hogy mi az, amit tudna adni a KEF. Talán a legfontosabb, hogy az ülések során
találkoznak különböző szervezetek vezetői és így lehetet bizonyos szintű együttműködéséket
kialakítani.
Szerintem amúgy a kerületben drogos civil nagyon kevés van, pedig igény az lenne
rájuk. A Sziget és az ArtÉra is csak egy nagyon kis szegmensét képviselik a prevenciós
tevékenységnek a kerületben.
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Sziget Droginformációs Alapítvány - Kály Kullai Károly
Kérem mutassa be intézményük működését, fő tevékenységeit.
A jelenlegi az eléggé szűk. A Szigetnek van jelenleg 40 főre vonatkozó közösségi
szenvedélybeteg ellátása, ezenkívül pedig vannak alvó projektjeink. Van a droginfo, amire
nincs jelenleg támogatás pedig rengetegen minket keresnek meg az illetékes minisztériumok
és intézmények helyett és egyre kevésbé tudok válaszolni a kérdéseikre. Ez a szakma jelenlegi
állapotára is jellemző, amit mi nehezen viselünk. Van egy olyan megelőlegezett bizalom, ami
már 94 óta tart, de támogatás nélkül jelenleg nem tudunk továbblépni. Az egyik legfontosabb
munkatársam most alvó ügynökként dolgozik. Azt várja, ha valamilyen finanszírozás van,
akkor újra meg tudjuk a droginfot jeleníteni. A szakma is várja és igényli, mert igazából az
infotár egy szűk ellátás, a droginfonak pedig az a sajátossága, hogy az intézmények saját
magukat prezentálhatták benne és nem csak egy szűk kérdés sorra vártunk válaszokat. Az
intézmények saját magukat tudták definiálni magukat, ez pedig a civilek esetében nagyon
fontos, mert ez olyan megjelenés, ami máshol nem valósulhat meg. Ennyit a múltról, ezt
szeretnénk újra elérni.
Ami a prevenciót és az egészségfejlesztést illeti, van egy nagyon aktuális és nagyon
rossz hírem. Tegnap szembesültem vele. Mi nagyon sokáig egy akkreditált pedagógus
továbbképzést is működtettünk, benne voltam tulajdonképpen – mint a Sziget Alapítvány
ügyvezetője – országos prevenciós rendszerekben. Nagyon fontos a szakértői szervezői
irányítói tevékenység – talán ez a legfontosabb a drogkoordinátorok képzésének az
elindításában, irányításában, majdan a gyors kimúlása szempontjából is –. A képzett
drogkoordinátoroknak 2000 fölött van a számuk de még mind a mai napig hívnak. Éppen
ezért újra akartuk indítani az akkreditációt, de egyszerűen nem volt rá pénzünk, mivel
egyetlenegy bevételi forrásunk van jelenleg, a közösségi ellátás. Év végén már láttam, hogy
nem lesz annyi pénz, hogy az akkreditációs folyamatot elindítsuk. Tegnap kiderült az
illetékesektől, hogy a pedagógus regisztráció jeles képviselői, akik kontaktként vannak meg
adva, nagyon korrekt információt nyújtottak, de ez a korrekt információ elkeserítő volt. A
lényeg, hogy nem éri meg ezt csinálni mert veszteség éri az alapítványt mert az oktatási
rendszer átszervezése folytán és az életpálya modell bevezetése miatt a civileket besorolták
úgymond a vállalkozói kategóriába. A vállalkozók/civilek kezéből kiveszik a pedagógus
továbbképzések lehetőségét és a Klebersberg Kuno névre hallgató formációknak lesz
jogosítványa a továbbiakban ezekre. A pedagógus továbbra is igénybeveheti a szervezetek
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által kínált képzéseket, de ezt saját zsebből tudja csak megtenni, valamint nem kap érte
akreditációs pontot. A továbbképzéseink tehát úgy mehetnek tovább, hogy nem kapnak érte
pontot és saját maguk fizetik azt. Így az eddigi három megrendelést teljesítjük, de nár ők sem
kapnak érte pontot. Pedig nagyon fontos, hogy Heves megyében és Heves kistérségen belül
fogunk pedagógusokat képezni. Rákospalotán egy tizenéves prostitúció megelőzéséért indított
projektben dolgozunk. A harmadik egy Fejér megyei projekt ami pedig az áldozattá válás
megelőzésével foglalkozik és itt is pedagógusok képzésére kerül sor. Itt, a korábban
akkreditált de mára már nem akkreditált, programokat tartjuk meg.
A másik ami nagyon fontos és drámai a következő. Nekünk 2000-től van egy olyan
egészségfejlesztő projektünk, ami Életvezetési Központ névre hallgat. Ez egy mobil
osztályterem (kamion utánfutóval). Ez a program nemzetközi standardek által elfogadott
program, ami a világ 14 országában működik. Ehhez pénz kell. Van egy vizsga előtt álló
kamionunk, illetve van két félig kész kamionunk is, amelyeket le kellene vizsgáztatni, de nem
tudjuk, mert nincs megrendelésünk és így forrásunk sem több mint két éve. Ez amúgy egy
alulról felfelé építkező projekt, óvódás kortól 18 éves korig tart és egy-egy iskolában
félévente több alkalommal jelenünk meg.
Az utolsó az, hogy mi magunk filmeket készítettünk és készítenénk, de a filmiparban
sincs erre elég pénz, nem hogy a civileknek. Nagyon hiányoljuk. Három éve volt utoljára egy
nagyon jó megmozdulás. Egy olyan játékfilmnek lehettünk szakértői és készítői, ami a
kodependenciáról szólt 30 percben. A saját kategóriájában a filmszemlén megnyerte az első
helyezést. Ez egy fontos szolgáltatás volt, ötlet és kreativitás van hozzá, de a pénz hiányzik.
Nekünk sorozataink voltak.
Milyen forrásokból tudják finanszírozni a szervezetet?
Az egyetlen tevékenység amire forrással rendelkezünk – amit késve küldtek – az a
szenvedélybetegek közösségi ellátása 40 főre. Ezen kívül nincs más bevételünk.
Alkalmanként, de nagyon ritkán magánszemélyektől kapunk felajánlást, ami éves szintet 50100 ezer forintot jelent. Az előző évben ez 31 ezer forint volt, de az éves mérleget még nem
kaptam meg. Nem egy óriási összeg, de a rezsi költségeiben segítséget nyújt.
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Jellemezze kérem, hogy milyen tevékenységet végeztek az elsődleges, másodlagos és
harmadlagos prevenció területén az utóbbi időben. Melyik a fő prevenciós forma amit Ön
szerint leginkább erősíteni kellene?
Hát most nem is az elsődleges, másodlagos, harmadlagos szinten osztanám fel. Most
egy sajátos helyzet van a drogpolitikában. Most a 2009-es stratégia nem működik, az újonnan
elkészített stratégia még nem működik. Tavaly augusztus óta gyakorlatilag nincs stratégia.
Azt tartom a legnagyobb problémának, hogy nincsen országos szinten prevenciós koncepció
az egészségfejlesztést illetően. Ezen kívül az iskolákban megjelenő forráshiány a nulla felé
viszi a prevenciós munkát. A hetedik kerületes tapasztalataink viszonylag kevesek. Az
életvezetési központtal többször tudtunk dolgozni az iskolákban, legfőképp a Hernád
utcaiban. Ott láttuk a hatását. A mi egészségfejlesztő, prevenciós projektünk legfőképpen az
elsődleges típusba sorolható. De ez nem is prevenció, hanem egészségfejlesztés és ez az amit
a drogpolitikában leginkább erősíteni és tisztázni kellene.
Az egészségfejlesztés sokkal fontosabb mint a prevenció. A mi módszerünk
elsősorban elsődleges, de itt az egészségfejlesztés a legfontosabb, tehát önismeret, saját
magunkkal és kapcsolatainkkal való törődés, önmagunk elfogadása, egészséges életmód.
Fontos a mi módszerünkben, hogy kitérünk arra is, hogy milyen az egészséges
médiafogyasztás. A Hernád utcában hihetetlenül pozitívan fogadták a pedagógusok és a
diákok is egyaránt a projektet. Csak itt jön elő egy óriási hiány. Az egészségfejlesztés és a
prevenció is folyamatot jelent. Folyamatokat kell generálni és fenntartani, nem pedig alkalmi
kampányokat véghez vinni. A Hernádban is ez volt a probléma, valamint fontos a
pedagógusokat és a szülőket is bekapcsolni ebbe a folyamatba. A pedagógusok
kompetenciáinak fejlesztése még mindig hiányzik. Ehhez egy intézményi igénynek kell
kialakulnia de vannak jó példák, amikor egyes esetkonferenciákra meghívnak minket mint a
témában járatos szakembereket. Nagyon ritka.
Iskoláknak szóló prevenciós pályázatok nincsenek kiírva, ezek megszűntek. Azt is
fontosnak tartom, hogy az iskola keressen saját maga a pedagógiai elveihez, működéséhez
illeszkedő partnert a prevenció és egészségfejlesztés területén. Fontos összehangolni a közös
tevékenységet és érdekeket mert így alakulhat ki egy folyamat.
A másodlagos prevencióban csak régen voltunk benne. Se kapacitásunk, se forrásunk
nincs jelenleg. De nagyon jó, hogy az ArtÉra Alapítvánnyal van egy együttműködésünk,
aminek nagyon örülünk.
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A harmadlagos prevenciót tekintve jön be a Droginfos múlt, amit én nagyon fontosnak
tartok. A közösségi ellátásban is belefutottunk olyan dolgokba, hogy a közösségi és nappali
ellátás is kevés és delegálni kell a rehabilitáció irányába az arra felkészült klienseket. Néhány
siker van, a kudarcot nem mondanám. Ez mindig a kliens választása. Mi mindig arra
törekszünk, hogy a neki megfelelő, neki legjobb rehabilitációs intézménybe tudjuk delegálni.
Ezt nyugaton régóta figyelembe veszik. Azt veszem észre ezeken az embereken, hogy
ha első kudarc éri őket, akkor nem biztos, h részt vesznek a másodikon. Ha a másodikra is
elmegy és ott is kudarc élménnyel távozik, akkor nem megy már tovább. Én ezért tartom
fontosnak egy előzetes felkészítést.
Az eredményesség mérésének szempontjából, milyen indikátorokkal dolgoznak?
A közösséginek van csak statisztikája. Mi nem negyven főre nyújtottuk be, az afölöttit
nagyon kevés szervezet esetében fogadják csak be. De ha a saját statisztikáinkat nézem, akkor
a 40 finanszírozott fő helyett 80-90-nél tartunk, ami azt jelenti, hogy a dupláját végezzük el
feleannyi pénzért, ezt pedig 2,5 munkatárs végzi.
Hozzánk az egész fővárosból jönnek. A hetedik kerületiek 15-20%-ot tesznek ki. Volt
egy fellendülés. Ez részben a gyermekjóléti szolgálatnak, részben a védőnőknek, – akik
gyakorlatilag élő reklámok – köszönhető.
Kérem

fogalmazza

meg,

hogy

programjaikat

milyen

platformon

népszerűsítik.

(szóróanyagok elhelyezés, stb).
Közösségi ellátásról szóló anyagok kint vannak az intézményekben. Ők vagy kiteszik
vagy nem. Tavalyig tartott egy nagyon jó kapcsolat az ETV-vel. Itt 2-3 szakember
meghívásával, 2-3 hónaponként megjelentünk, ahol többször is ismételt adásban el tudtuk
mondani, hogy kik vagyunk, milyen szolgáltatásokat biztosítunk. Ezt tartom egy nagyon
fontos reklámnak és leginkább szemléletformáló eszköznek.
Mit tart az utóbbi két-három év legnagyobb sikerének az Önök szervezetében?
97-ben készítettem el az előKEFet, mert ekkor történt a kerületben, hogy az
alpolgármester házában a Klauzál Téren két fiatal túladagolta magát. Megírtam egy 6 oldalas
dokumentumot, ami bekerült a polgármesterhez. 97-ben elhangzik az a csodálatos mondat,
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hogy lesz a VII. Kerület Önkormányzatának kábítószer stratégiája, és ekkor még nem volt
nemzeti stratégia, még semmi ilyesmi. De 98-ban a választások mindent elmostak.
Reménykedem benne, hogy a szolidaritás, a társadalmi felelősségvállalás, az
önkéntesség egyszercsak testet ölt.
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Polgármesteri Hivatal - Gaál Nóra - ifjúságpolitikai Referens
Kérem, jellemezze a jelenlegi drogprevenciós munka hatékonyságát a VII. kerületben.
A VII. kerületben főleg a megelőzésre és a felvilágosításra fektetnek nagy hangsúlyt a
fiatalkorúakra koncentrálva. Külön kiemelném a Gyerekjóléti intézmény munkáját, a
Cseresznye Ifjúsági irodát és az Éjszakai Sport Klub működését a civil szervezetek mellett.
Kérem, sorolja fel, hogy az Önkormányzat mely drogprevenciós szolgáltatást nyújtó
szervezetekkel működik együtt; valamint kérem, írja le, hogy az együttműködés milyen
formában valósul meg.
ArtÉra Alapítvány
Sziget Droginformációs Alapítvány
A jelenlegi helyzet alapján az Ön véleménye szerint a most futó drogprevenciós stratégiák
mennyire fogják meghozni a tőlük várt eredményeket?
A VII. kerület a megelőzésre fektet nagy hangsúlyt. Folyamatosan mennek az
önkormányzati és más fenntartású iskolákba a segítők, akik előadásokat, interaktív
lehetőségeket, beszámolókat tartanak.
Az elkövetkező 1-3 évre milyen drogprevenciós stratégiával rendelkeznek? Milyen
projekteket, újításokat terveznek?
A mellékletben találja, a 2010-ig visszamenő és megvalósult pályázatokat a
kerületben. Minthogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ átvette 2012től ezt a feladatkört az Önkormányzattól, így sajnos nem tudok ebben a kérdésben több adattal
szolgálni.
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Elképzelése szerint a 3 prevenciós terület közül melyikre lenne érdemes több hangsúlyt
fektetni?
Szerintem a kezelés, ellátásra lehetne nagyobb hangsúlyt fektetni. Szerencsére a
környező kerületekben (VIII. kerület) erre vannak jó példák, illetve szervezetek, akik ellátják
ezt a tevékenységi kört.

71

MAZS Alapítvány – Jaffe Zsidó Családsegítő Szolgálat – Rőfös-Horvát László
Programvezető (drogprevenciós munkával kapcsolatos kérdések)
Kérem, mutassa be az intézményük működését, illetve annak főbb pilléreit.
A Jaffe Zsidó Családsegítõ Szolgálat a Magyarországi Zsidó Szociális Segély
Alapítvány (MAZS) egyik programja, feladatunk a nehéz élethelyzetben lévõ zsidó
gyermekes családok támogatása különbözõ szolgáltatások (szociális, mentálhigiénés
segítségnyújtás, közösségi és szabadidõs programok) révén.
Működésük során milyen célcsoportokkal foglalkoztak?
Főleg a potenciális kábítószer fogyasztók, veszélyeztetett személyek körével. A
szereket ténylegesen kipróbálók, vagy használók nagyon elenyésző számban jelennek meg
munkánk során.
Kérem, jellemezze, hogy az Önök szervezete, milyen tevékenységeket végez az elsődleges-,
másodlagos-, harmadlagos- prevenció területén. Melyik az a fő prevenciós forma, amelyre a
szervezet munkája épül?
Főleg az elsődleges prevencióra helyezzük a hangsúlyt, avagy felhívni a figyelmet a
drogok esetleges használatának súlyos következményeire. Ritka esetben előfordul, hogy
szakellátóhoz irányítjuk azt, aki ebben kér segítséget tőlünk.
Mi az amire az utóbbi 2-3 évben a leginkább fókuszáltak a drogprevenciós munkájuk
során?
Az elmúlt években előfordult néhány esetben, hogy arra fókuszáltunk, hogy az érintett
személyek és intézmények (hozzátartozók, iskola, szociális szakintézmény, stb.) bevonásával
a lehető legjobb szakellátás felé irányítsuk a klienst.
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Jelenleg milyen drogprevenciós stratégiát folytatnak, illetve milyen projektek működnek az
Önök szervezetében? Ezeket a felsorolt projekteket mennyire tartja hatékonynak?
Jelen pillanatban kidolgozott drogprevenciós stratégiánk nincs és nincs működő
projektünk drogprevenciós témában.
Milyen platformokon népszerűsítik a prevenciós programjaikat (szórólap)?
Főleg offline felületeken népszerűsítjük az ezzel kapcsolatos programokat: szórólapok,
plakátok, stb.
Milyen telephelyeken, helyszíneken valósulnak meg a programjaik?


1075, Bp., Síp utca 12. és 17. szám alatti helyiségeinkben



Bálint Ház (1065, Bp., Révay utca 16.)

Mely szervezetekkel van együttműködésük a kerületben és mire terjed ki ez az
együttműködés?
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (Ezen belül Esély Családsegítő
Szolgálat és Hetedhét Gyermekjóléti Szolgálat); Cseresznye Információs Ifjúsági Iroda.
Milyen területeken működnek együtt más, drogprevencióval foglalkozó szervezetekkel?


Sportnap és Környezetvédelmi Nap (Klauzál tér),



Esetmegbeszélések,



Álláskeresési tanácsadás,



Drogprevenciós kampány.
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