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1) Köszöntő
Kiszely Mihály elmondja, hogy Babák Mihály polgármester nem tud részt venni a fórumon.
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Összefoglalja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok
feladatait. Megkéri Dr. Skorka Andrást hogy röviden ismertesse a Nemzeti Drogstratégiát.
2) Tájékoztató az új Nemzeti Drogstratégiáról
Dr. Skorka András ismerteti a Nemzeti Drogstratégia szerkezetét, célját, a stratégia szerepét
a Szarvasi KEF működésében.

3) A Városi Drogstratégia terv elkészítésének előkészítése
Kiszely Mihály elmondja, hogy Szarvas Város Képviselő-testülete 2006-ban elfogadta a
Városi Drogstratégiát, melynek Gaál Roland volt az egyik jelentős szervezője, készítője.
Úgy véli, munkacsoportot szükséges létrehozni a stratégia aktualizálására, kistérségivé
bővítésére. Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal részéről munkacsoport tagjai Dr. Skorka
András és Kiss Edit legyenek. Felkéri Szabó Szilviát, Gaál Rolandot, hogy ha tehetik,
vegyenek részt a stratégia aktualizálásában.
Szabó Szilvia és Gaál Roland megköszönik és elfogadják a felkérést.
Megkérdezi, hogy a jelenlévők csatlakoznak-e a munkacsoporthoz, és segítenék-e az őket
érintő fejezet aktualizálását?
Sinka Imre a Képviselő-testületi ülésen fel fogja vetni a kérdést. Az ő részéről felajánlja
együttműködését.
Gombár Györgyné szívesen nyújt segítséget.
Dr. Igriczy Zsuzsanna elmondja, hogy konzultációs segítséggel hozzájárul a munkához.
Kiszely Mihály összegzi, hogy a hivatal részéről Kiszely Mihály, Gombár Györgyné, Dr.
Skorka András és Kiss Edit végzi a drogstratégia aktualizálásával járó feladatokat, a jelenlévő
meghívottak pedig konzultációs partnerként működnek közre.
A jelenlévők ezzel egyhangúlag egyetértenek.
4) Tájékoztató
a KAB-KEF-10-KC-0003 számú, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok
működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprogram kezelését célzó
helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására c. nyertes pályázatról
Feladatok meghatározása a pályázattal kapcsolatban
Dr. Skorka András tájékoztatja a jelenlévőket a nyertes pályázat céljáról, a projektben
meghatározott feladatokról, feladatmegosztásról.
Gaál Roland javasolja, hogy a szakmai konzultáció anyagáról elektronikus úton kapjanak az
érintettek tájékoztatást.
Dr. Tóth Erzsébet egyetért az elektronikus információcsere kialakításával. Úgy véli, szükség
lenne interaktív szakmai fórumra, ahol a szakemberek, orvosok, védőnők elmondhatnák
véleményüket.
Kiszely Mihály javasolja, hogy a munkacsoport - melynek tagjai Kiszely Mihály, Dr. Skorka
András, Gaál Roland, Szabó Szilvia, Kiss Edit - bővüljön ki szakértőkkel, és felkéri Bagaméri
Lászlót és Demeterné Annus Krisztinát, hogy segítsék konzultációs partnerként a munkát.
Gaál Roland úgy tudja, hogy a pályázat kapcsán elkészítendő felmérés témája a
szakemberek, munkáltatók, tanárok, illetve a szociális ellátórendszerben dolgozók attitűdje,
drogokról való ismeretei, szerepvállalási hajlandósága a droggal kapcsolatban, a drogkérdés
kezelésében.

Szabó Szilvia elmondja, hogy a megyei és orosházi KEF szervezésében készül egy megyét
átfogó felmérés, melynek kérdőíveit már Szarvas is kitöltötte.
Gaál Roland javasolja, hogy a KEF munkájába vonják be a helyi sajtót is. A témával
összefüggő publikációkat, cikkeket lehetne a lapokban megjelentetni.
Dr. Tóth Erzsébet úgy véli, fontos lenne a szakszerű, és minél átfogóbb információ átadás
középiskolás korosztály számára.
Dr. Igriczi Zsuzsanna véleménye szerint elsődleges dolog lenne a kereslet csökkentése,
melynek alapvető feltétele a minél korábban történő szakszerű tájékoztatás.
Szabó Szilvia szerint aktualizálni kell a Szarvasi KEF honlapját.
Kiszely Mihály elmondja, hogy a honlap aktualizálása, megújítása is része a pályázati
projektben vállalt feladatoknak.
Dr. Kantiné Szín Mária úgy véli, együtt kell dolgozniuk a szakembereknek, nem különkülön, egymás mellett elbeszélve.
Gaál Roland elmondja, hogy a pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a helyi KEF
ajánlásával kerül beadásra.
Kiszely Mihály elmondja, hogy 2011. márciusában egy újabb KEF fórumra kerülne sor,
melyen indítványt fog tenni a KEF alelnöki és titkári feladatainak ellátására.
Dr. Igriczi Zsuzsanna véleménye szerint még mindig nem világos, hogy a gyerekekhez
hogyan fog eljutni az információ.
Kiszely Mihály elmondja, hogy a helyi drogstratégia eleme lesz ennek a kérdésnek a
megoldása is.
Gaál Roland elmondja, hogy a Városi Drogstratégia kifejezetten a kábítószer problémáról
szól.
Dr. Tóth Erzsébet úgy véli, ha nem tartoznak bele a legális szerek, a cigaretta, az alkohol,
akkor nem jól működik a fórum, mert a gyerekek többsége nem marihuánás cigarettával kezdi
a drogfogyasztást.
Kiszely Mihály elmondja, hogy a következő alkalomra elkészül a drogstratégia
aktualizálásáról szóló javaslatok írásos anyaga, mely elektronikus formában továbbításra
kerül az érintettek felé.
Megköszöni a jelenlévők részvételét.
Szarvas, 2010. december 17.
Kiszely Mihály
elnök

