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Kedves Munkatársak!
Az elmúlt időszak intézetünk életében gyökeres változásokat eredményezett, mely
egyrészről összefüggésbe hozható a fenntartó minisztérium (NEFMI) drogpolitikát érintő
irányváltásával, másrészről a háttérintézményi struktúra átalakításával (a Szociálpolitikai és
Munkaügyi Intézet Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézetté alakult).
A különböző hírportálokon megjelenő hírek és a szakemberek között felbukkanó szakmai
„pletykák” eredményeként folyamatosan érkeznek hozzánk a jövőt firtató kérdések. A
válaszok eddig nem voltak, mert nem is lehetettek egyértelműek, de mára sok kérdés
tisztázódott. Az átszervezési folyamat jelentős része lezárult, melyekről röviden szeretnénk
Önöket tájékoztatni.
Az NDI vezetése és munkatársai
A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet 2011. január 1-i hatállyal az NCSSZI alapító okiratában,
valamint a szervezeti és működési szabályzatában megfogalmazódó átalakulásokat követően
új struktúrában folytatja működését. Az SZMSZ értelmében a Nemzeti Drogmegelőzési
Intézet megszűnt, a továbbiakban az NCSSZI Programigazgatóságán belül, Nemzeti
Drogmegelőzési Irodaként tevékenykedik tovább.
A Nemzetei Drogmegelőzési Iroda – mivel az Nemzeti Drogmegelőzési Intézet jogi
személyiségű szervezeti egységi státuszát elveszítette – belső átszervezésen esett át. Az új
NDI megbízott vezetője 2011. február 1-i hatállyal Dr. Grezsa Ferenc. Az iroda, bár
csökkentett létszámmal (intézeten belüli áthelyezések, nyugdíjazás, lemondás), továbbra is
ellátja folyamatban lévő feladatait.
Az intézet feladatai
Az NDI feladatai gyökeresen nem változtak meg. Az iroda fő tevékenységi körei között
továbbra is kiemelkedő figyelmet fordít a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok
tevékenységének és szakmai fejlődésének elősegítésére.
Ennek megfelelően a megszokott módon ebben a félévben a következő rendezvények
lebonyolítására számíthatnak:
KEF képzés
o Prevenció és egészségfejlesztés: elméleti megfontolások, programok,
hatékonyság
Várható időpont: 2011. március - április
KEF konferencia
o XIX. éves KEF Konferencia
Várható időpont: 2011. május
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A rendezvényekkel kapcsolatosan bővebb tájékoztatót (pontos időpont, helyszín, program)
az elkövetkezendő időben fogunk küldeni Önöknek.

A KEF-ek helyzete
A szervezeti változások – ahogy azt fentebb említettük – nem érintik a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumok jelenlegi tevékenységét, szerepét. Reményeink szerint a KEF –ek
hálózatának fejlesztésére és szakmai súlyuk megerősítésére kerülhet sor az elkövetkezendő
időben, különös tekintettel arra a fontos körülményre, hogy a Nemzeti Erőforrás
Minisztériuma, Szociális, Család-és Ifjúságügyi Államtitkársága a Nemzeti Drogstratégia
újragondolását tűzte ki célul. A lokális drogpolitikák és a helyi stratégiák megvalósulása, vagy
esetleg annak hiánya így megjeleníthető lesz a kialakítandó új nemzeti dokumentumban.
A KEF-ek fontossága semmilyen szinten nem kérdőjeleződött meg, de fontosnak tartjuk,
hogy átfogó elemzésnek vessük alá az elmúlt 10 év tevékenységét és az elért eredményekről
részletes képet adhassunk a döntéshozóknak is. Ennek érdekében KEF tanácsadójukon
keresztül, hamarosan átfogó tervet kapnak kézhez a KEF-ek helyzetének feltárását elősegítő
felmérés részleteiről.
Az iroda munkatársai (KEF tanácsadók) a jövőben is állnak rendelkezésükre és kérjük, hogy a
felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan a kölcsönös tájékoztatást és tájékozódást elősegítendő
tartsuk a kapcsolatot a lehetséges fórumokon és a személyes találkozások alkalmával
egyaránt.

A személyes találkozásig további sikeres munkát kívánva!
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