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Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

2021. évi Beszámoló 

 

A pandémiás időszak a KEF működését s a társszervezetek életét is befolyásolta. Ennek 

ellenére a 2021-es évben már sikerült 1 prevenciós programot és egy szakmai találkozót 

megvalósítani.  

2021 június 26-án Élj Tisztán kábítószer –ellenes világnapot tartottunk a Pomázi Művelődési 

ház és könyvtárban. A program alatt a Szentendrei EFI iroda az elsődleges prevenciós 

szolgáltatásokról tartott tájékoztatót és személyes tanácsadást.  

A Hadart színház Webáruház című interakcióra épülő színházi műsorát láthatták az érdeklődők 

és az ezt követő interaktív beszélgetésen vehettek részt, ahol a személyes érintettség és 

felelősség kérdését járták körbe az alkotók és a nézők közösen. 

Összességében pozitív felhanggal zárult az esemény, még ha kevés résztvevő is érkezett az 

eseményre, az erősödött meg bennünk, hogy szükség van ezt a világnapot igenis ünnepelnünk, 

lehet az időzítést át kell jobban gondolnunk, sajnos a világnap a nyári, tanítási szünetre esik.  

Az eseményt a Pomáz Város Önkormányzatának Közbiztonsági Bizottsága és a Művelődési 

ház és Könyvtár támogatta, a KEF szakmai vezetője pedig koordinálta.  

Az év második felének végén, sikerült egy KEF-es találkozót szerveznünk, november 24-én, 

aminek a Művelődési ház és Könyvtár adott otthont. A Meghívottak közül a helyi Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat, a PMHK, a PVÖ Egészségügyi és szociális bizottsága, a PVÖ 

Kulturális bizottság vezetője, dr. Siklódi Csilla és polgármester úr, Leidinger István képviselte 

magát, illetve a Kőhegy Közbiztonsági Környezet és Városvédő Egyesület. A beszélgetésünk 

közös gondolkodásunk érintette a helyi sajátosságokat és az akkori helyzetet, leszögeztük, hogy 

a KEF –nek nem a bűn üldözés a feladata és nem is a szerhasználók rehabilitációja. Utakat 

próbáltunk keresni, hogyan lehetne megerősíteni a szociális helyi hálót. Így felmerült a fiatalok 

közötti utcai szociális munka fontossága, illetve a kulturális megtartó közeg, prevenciós klubok 
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létrehozása. Alternatívát tudjunk nyújtani a helyi fiatalok számára, hogy legyen helyük, 

közegük, ahol lehetnek, ahol tudunk-tudnak kapcsolódni, egymáshoz, és a városhoz. 

Szakmaközi megbeszélést tervezünk 2022 májusában a következő témakörben: 

A KEF és alapvetően a drogprevenció forráshiánnyal küzd. A pályázati források minimálisak 

erre a célra, és meghívásos alapon működnek, elsősorban drogprevencióval foglalkozó civil 

szervezetek számára elérhetőek a KAB-os pályázati alapok. 

A 2022-es évre cél lenne, hogy a helyi szereplők ténylegesen is részt tudjanak venni a 

Kábítószerügyi Egyeztető fórumon és aki tud szerepet is vállaljon a tényleges megvalósításban. 

A tavalyi programot igyekszünk folytatni és a helyi jelzőrendszer tagjaival aktívabb 

együttműködést folytatni. Tervünk, hogy a 2022-re ígért Útmutató az utcai (lakótelepi) szociális 

munka biztosítása a család- és gyermekjólét központokban című szakmai útmutató-t, 

szeretnénk együtt átbeszélni és közösen cselekvési tervet kidolgozni a helyi a család és 

gyermekjóléti szolgálattal és a szentendrei CSGYK- val a városban kialakítandó, utcai szociális 

munkára, ami az elsősorban „Felvégen” tapasztalható droggal kapcsolatos jelenségekre 

fókuszálhatna. 

 

 

Sipos Zoltán                              Gerencsér-Szegezdi Gabriella 

Elnök                                            Szakmai koordinátor 
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