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Bevezető

A Debreceni  Kábítószerügyi  Egyeztető Fórum (a továbbiakban:  KEF) 2002 óta

működik Debrecen városában.  Jelenleg 44 tagszervezete van a szakmai Fórumnak. A

Fórum  magas  színvonalú  szakmai  munkájával  és  különböző  programjaival  jelentős

eredményeket ért el 2017-ben is.

A KEF  szakmai  munkáját  a  jelenleg  hatályos  „Nemzeti  Drogellenes  Stratégia

2013-2020  Tiszta  tudat,  józanság,  küzdelem  a  kábítószer-bűnözés  ellen”  című

dokumentum alapján, valamint a 2014. szeptember 16-án elfogadott „Tegyünk közösen!”

Debrecen Megyei Jogú Város átfogó stratégiája a szenvedélybetegségek megelőzésére

és a szenvedélybetegek ellátására  2014-2020 című  dokumentumokban  foglaltaknak

megfelelően végzi.

A  stratégiai  gondolkodás  fontos  eleme  a  Fórum  javaslattevő,  koordináló

funkciójának  erősítése,  valamint  az  önkormányzati  döntések,  koncepciók

összehangolása a helyi stratégiában megfogalmazott szakmai elvekhez.

A  Fórum  szakmai  tevékenységének  kitűzött  célja  a  városban  működő

szenvedélybetegségek megelőzése és ellátása területen működő szervezetek, Debrecen

város  lakossága  és  Debrecen  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  (a  továbbiakban:

Önkormányzat)  közötti  párbeszéd és együttműködés erősítése a drogprobléma városi

szintű  kezeléséről  és  a  hatékonyabb  szakmai  koordinációról.  A KEF  akciócentrikus

munkacsoportokban  dolgozva  a  helyi  társadalom  és  a  szakma  közötti  párbeszéd

kiszélesítésére  törekszik.  A  KEF  munkacsoportjait  aktívan  működteti  (koordinációs,

iskolai-prevenciós, kezelés-ellátás, kínálatcsökkentő munkacsoport). A munkacsoportok

lehetőség  szerint  havonta  üléseznek,  de  kiemelt  események,  feladatok  kapcsán

alkalomszerűen is üléseznek. 

A munkacsoportok közül a KEF Koordinációs munkacsoportja folyamatosan tartja

a kapcsolatot az Önkormányzattal, illetve az illetékes osztályokkal. A KEF közgyűlésére

évente 2 alkalommal kerül sor. A KEF koordinációs feladatait a Csomópont Iroda látja el,

együttműködve a Kulturális Osztály referensével.

Debrecen  a  városi  drogstratégiájában  2003-ban  ajánlásként  fogalmazta  meg,

hogy szükség van a városban egy olyan iroda létrehozására, amely a KEF működését

támogatja  a  napi  szervezési  feladatok  során.  2004  nyarán  a  város  létrehozta  a

Csomópont Drogprevenciós Információs Irodát (a továbbiakban: Csomópont Iroda), mely

szervezetileg  a  Debreceni  Ifjúsági  Szolgáltató  Nonprofit  Kft.  részét  képezi.  2011

szeptemberében az iroda korábbi helyéről az Ifjúsági Házba, a Simonffy utca 21. szám
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alá költözött. 2007-2016-ig a Csomópont Iroda vezetője Gesztelyi Tamás mentálhigiénés

szakember volt. Az Ifjúsági Ház ügyvezetője Halász D. János erre a munkakörre 2017

áprilisában Meszner Gabriellát vette fel.

Az  iroda  feladata  és  célkitűzése  igen  sokrétű.  A folyamatos  kapcsolattartás  a

szervezetekkel, intézményekkel és az önkormányzat szerveivel ugyanolyan kiemelkedő

feladat, mint az információgyűjtés és információszolgáltatás, vagy a pályázatfigyelés, de

említhetnénk a könyv- és médiatár kiépítését is.

A fenti teendők egyben a közvélemény formálására is alkalmat adnak megfelelő

médiatámogatás mellett,  melyet  a nyitás óta folyamatosan biztosítanak a helyi  és az

országos médiumok.

A KEF 2017-ben szakmai tevékenységét a KAB-KEF-16-A,  illetve a KAB-KEF-17-

A,-C  pályázati  forrásból,  valamint  az  Önkormányzat  által  nyújtott  támogatásból

valósította meg.

A KEF általános feladatai, tevékenységei:

 Szoros együttműködés elősegítése a KEF tagszervezetei között.
 A  városi  drogstratégiában  megfogalmazott  drogprevenciós  irányelvek  képviselete,

megvalósulásának segítése.
 A közoktatási intézményekben folyó prevenciós munka segítése, koordinálása.
 Hozzáférhető  adatbázis,  részletes  és  folyamatos  kimutatás  készítése  a  városban

működő prevenciós munkát végző szervezetekről.
 Jól  működtethető  kapcsolattartási  metódus  kidolgozása  a  prevenciós  munkát  segítő

különböző, más területen dolgozó szakemberekkel.
 Kapcsolat  kialakítása  és  tartása  a  helyi  médiával.  Kitűzött  cél:  a  KEF  prevenciós

tevékenységéről korrekt, széleskörű és időben történő tájékoztatás a lakosság felé.
 A prevencióval  összefüggő,  rendszeres  pályázatfigyelés,  a  célcsoportok  figyelmének

felhívása, segítségnyújtás a pályázatok elkészítésében, benyújtásában.
 A prevenciós  munkát  segítő,  azzal  összefüggő  szakanyagok  (könyvek,  filmek,  stb.,)

összegyűjtése, folyamatos bővítése, az érdeklődők számára elérhetővé tétele.
 Drogprevenciós programok, rendezvények szervezése.

KEF társadalmi elnöke: Dr. Papp Csaba tanácsnok

KEF szakmai elnöke: Berényi András klinikai és addiktológiai szakpszichológus

KEF titkára: Meszner Gabriella
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A KEF 2017. évi tevékenységei

A KEF munkacsoportok találkozói

Időpont: 2017. január 11.

Helyszín. DEMEK, 4032 Debrecen, Poroszlay út 97.

Koordinációs munkacsoport

Résztvevők:

Berényi András – KEF szakmai elnök
Juhász Béla – Lelkierő az Egészséges Fiatalokért Egyesület
Gesztelyi Tamás – Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület

Időpont: 2017. február 23.

Helyszín: Csomópont Iroda – Ifjúsági Ház, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.

KEF közgyűlés 

Résztvevők létszáma: 27 fő

Időpont: 2017. február 27. 

Helyszín: Miskolc

KEF Kézikönyv műhelykonferencia 

Résztvevők létszáma: 17 fő

Időpont: 2017. március 1.

Helyszín: Forrás Közösségi Klub, 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.

VI. Józanság Napja (megbeszélés)

Résztvevők létszáma: 10 fő

Időpont: 2017. március 2.

KEF Kézikönyv műhelykonferencia 

Helyszín: Pécs

Résztvevők létszáma: 7 fő

Időpont: 2017. március 9.

Helyszín: Ifjúsági Ház, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.

KEF műhelykonferencia 

Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió

Fiatalkorúak Rehabilitációs Otthonának bemutatkozása

Résztvevők létszáma: 55 fő
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Időpont: 2017. március 10.

KEF Kézikönyv műhelykonferencia

Helyszín: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

Résztvevők létszáma: 13 fő

Időpont: 2017. március 23.

KEF Kézikönyv műhelykonferencia 

Helyszín: Szeged

Résztvevők létszáma: 11 fő

Időpont: 2017. március 29.

Helyszín: Forrás Közösségi Klub, 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.

VI. Józanság Napja (megbeszélés)

Résztvevők létszáma: 11 fő

Időpont: 2017. március 30.

KEF Kézikönyv műhelykonferencia 

Helyszín: Győr

Résztvevők létszáma: 10 fő

Időpont: 2017. március 31.

KEF Kézikönyv műhelykonferencia 

Helyszín: EMMI, 1054 Budapest, Akadémia u. 3.,

Résztvevők létszáma: 50 fő

Időpont: 2017. április 25.

Helyszín: Régi Városháza, 4024 Debrecen, Piac u. 20.

Drogmentes hónap (megbeszélés)

Résztvevők létszáma: 10 fő

Időpont: 2017. április 27.

Helyszín: Forrás Közösségi Klub, 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.

VI. Józanság Napja (megbeszélés)

Résztvevők létszáma: 10 fő
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Időpont: 2017. május 5.

Helyszín: Ifjúsági Ház, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.

Drogmentes hónap (megbeszélés)

Résztvevők létszáma: 24 fő

Időpont: 2017. május 30.

Helyszín: Ifjúsági Ház, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.

Élet labirintusa interaktív kiállítás megbeszélése

Résztvevők létszáma: 6 fő

Időpont: 2017. június 26.

Helyszín: Ifjúsági Ház, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.

Mindennapi függőségeink! - műhelykonferencia

Résztvevők létszáma: 111 fő

Időpont: 2017. október 16.

Helyszín: DSZC, 4030 Debrecen, Fokos u. 12.

Az együttműködés lehetőségei az iskolai addiktológiai problémák kezelésében 

Hálózati találkozó az iskolapszichológusokkal

Résztvevők létszáma: 21 fő
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Szakmai programok és konferenciák

VI. Józanság Napja

Időpont: 2017. május 12-13.

Helyszín: Ifjúsági Ház, Attila téri Görög Katolikus Templom

VI. alkalommal rendezte meg a Józanság Napját a Forrás Lelki Segítők Egyesülete a

KEF közreműködésével. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a programot, hiszen lehetőség van

arra,  hogy  bepillantást  nyerjünk  a  szenvedélybetegségektől  érintettek,  szakemberek,

hozzátartozók és érdeklődők, valamint az öngyógyító csoportok életébe, munkájába.

A VI. Józanság Napja idén is két napon keresztül zajlott: 2017. május 12-én és május 13-

án. Az elmúlt évekhez hasonlóan az első nap helyszíne az Ifjúsági Ház volt.

A második nap helyszíne minden évben más és más, idén a Debreceni Attila téri Görög

Katolikus Templom adott teret a program lebonyolítására.

2017. május 12-én (pénteken) az Ifjúsági Házban 13:00 és 17:15 óra között regisztrációt

követően  különböző  Debrecenben  működő  önsegítő  csoportok  nyitott  üléseibe

kapcsolódhattak be az érdeklődők.

15:00 és 16:00 óra között  a Galériában Hit  és Gyógyulás: Keskeny -  úton józanul  –

Kékkereszt – GAMMA GT önsegítő csoportok;

A Zöld szobában a Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményének és az

Indulópont Támogatott Lakhatás lakói;

Az Ifi Klubban az Anonim Alkoholisták Csoportja;

16:15 és 17:15 óra között a Zöld szobában a  Szerencsejátékosok Csoportja;

A Csomópont irodában az NA Csoportja;

Az Ifi Klubban az Al-Anon tartott nyitott ülést.

2017.  május 13-án (szombaton)  a  Debreceni  Attila  téri  Görög Katolikus Templomban

10:00 és 15:00 óra között folytatódott a program.

A délelőtt folyamán 10:25 és 12:00 óra között, a bizonyságtételeket követően különböző

önsegítő  csoportok,  intézmények  mutatkoztak  be.  Felszólaltak  a  Fordulópont

Szenvedélybetegek  Rehabilitációs  Intézmény  és  az  Indulópont  Támogatott  Lakhatás

Intézmény egy-egy lakói;  a  BTESZ Szenvedélybetegek Alacsony küszöbű Közösségi

Ellátása;  a  GAMMA GT,  az  Anonim  Alkoholisták,  a  Magyar  Kékkereszt  Egyesület
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Debreceni Csoportja, a Szerencsejátékosok Csoportja, a Keskeny - úton józanul, az Al-

Anon,  a  „Segítő  Kéz”  Lelkisegély  Telefonszolgálat,  a  Magyar  Ökumenikus

Segélyszervezet,  a  Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért  Egyesület,  valamint  a  Forrás Lelki

Segítők Egyesülete mutatkozott be.

Ezt követte  12:00 és 12:30 óra között a „Megemlékezés az elhunytakról,  imádság az

élőkért, a szabadultakért és a gyógyultakért”.

Majd tartottunk egy szeretetvendégséget 12:30 és 13:30 óra között.

A szombati napot egy kerekasztal beszélgetéssel zártuk le 13:30 és 14:50 óra között.

Témája: Az önsegítő csoportok és a közösségi szolgálatok közötti kapcsolat szorosabbá

tétele. 

Résztvevők:  Dr.  Pál  Ilona  főorvos,  pszichiáter,  Varga  Éva  klinikai,  addiktológai

szakpszichológus,  Dr.  Kriskó  Miklós  pszichiáter,  addiktológus,  Dr.  Juhász  Béla,  Kiss

József szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátás koordinátora, Heim Anita közösségi

koordinátor,  Nuszer  Krisztián  szenvedélybetegek  alacsonyküszöbű  közösségi  ellátás

koordinátora, Titkó István görögkatolikus parókus, Berényi András klinikai, addiktológiai

szakpszichológus

Moderátor: Berényi András.

A rendezvényen több mint 250 fő vett részt.
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Fotók a programról

(További fotók: https://www.facebook.com/debkef/)
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Drogellenes juniális

Időpont: 2017. június 1-30.

Helyszín: Ifjúsági Ház, Víztorony és egyéb helyszínek Debrecen területén

A KEF  tagszervezetei  idén  is  megszervezték  a  Drogellenes  Világnap  alkalmából  a

„Drogellenes Juniális”  elnevezésű rendezvényt  Debrecenben 2017.  június 1.  és  30-a

között.

A Juniális 18 önkormányzati és civil szervezet együttműködésével, az Önkormányzat, az

Emberi  Erőforrások  Minisztériuma,  valamint  a  Szociális  és  Gyermekvédelmi

Főigazgatóság támogatásával valósult meg.

A programsorozat  egyaránt  szólt  a  fiatalokhoz,  családokhoz  és  szakemberekhez.  A

hónap során az érdeklődők a következő rendezvényeken vehettek részt:  beszélgetés

felépülőben lévő szenvedélybetegekkel, műhely-konferencia, színház- és filmművészet,

tánc,  rajzpályázat,  számos  kiállítás,  családi  rendezvények,  könyvtári  programok  és

vetélkedők, illetve droghulladék gyűjtés.

Fotó és média-megjelenés: (Melléklet: Drogellenes Juniális cikk 2017)

Sajtótájékoztató

Időpont: 2017. 05. 31.

Helyszín: Ifjúsági Ház, 4025 Debrecen, Simonffy utca 21.

A KEF képviseletében Berényi  András szakmai elnök sajtótájékoztatót  tartott  a 2017.

június  26-i  Drogellenes  világnap  alkalmából  szervezett  „Drogellenes  Juniális”

programjairól. 
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Villámcsődület a drog ellen!

Időpont: 2017. június 06.

Helyszín: Kossuth tér

A 2017. évi Drogellenes Juniális programsorozat keretében június 6-án a Kossuth téren

a Katedra Színházi Műhely színjátszói mutatták be a „Kockák” című színdarabjukat, majd

a Debreceni  Hajdú Néptáncegyüttes tagjai  tartottak rövid  bemutatót.  A villámcsődület

táncházzal  folytatódott,  ahol  a  diákok  és  járókelők  is  részt  vettek  a  forgatagban.  A

talpalávalót  a  Kodály Zoltán  Zeneművészeti  Szakközépiskola  és  Zeneiskola-Alapfokú

Művészeti  Iskola  tanulói  húzták. A program zárásaként Szenvedélyfát is készítettek a

fiatalok. Színes papír falevelekre írták fel a szerintük helyes és helytelen szenvedélyeket,

ezeket elkülönítve helyezték el a fa két különböző színű oldalán.

Résztvevők köre:

Általános iskolák 5., 6.,7. és 8., valamint a középiskolák 9. és 10. osztályosai. A diákok

mellett pedagógusok és járókelők is részt vettek a flashmobon.

Megjelentek létszáma:

Általunk szervezett csoportok létszáma: 75 fő

Nagyközönség becsült létszáma: 150 fő

Összesen: 225 fő

A program célja:

A drogproblémára és annak kezelésére való figyelemfelhívás populáris formában.
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Fotók a programról

(További fotók: https://www.facebook.com/debkef/)
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Családi nap

Időpont: 2017. június 10.

Helyszín: Arany János tér

Immár  harmadik  éve  kerül  megrendezésre  a  körzet  családi  napja  Dr.  Papp  Csaba

közreműködésével.

A drogmentes hónap keretén belül a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület vezetőjével

és a Forrás Lelki Segítők Egyesület klienseivel beszélgettünk nagyon őszintén a drogról.

A fiatalok őszinteségét és nyíltságát szívesen fogadták a résztvevők.

Fotók a programról
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Családi nap

Időpont: 2017. június 10.

Helyszín: Forrás Lelki Segítők Egyesülete, 4030 Debrecen, Kishegyesi út 36.

A családi,  baráti  szeretetkapcsolatok  tudnak  megóvni  a  rendszeres  szerhasználattól,

vagy  kihúzni  a  függőségből.  Erre  kívánt  hangsúlyt  fektetni  a  Forrás  Lelki  Segítők

Egyesülete  és  a  KEF,  amikor  ennek  fényében  megszervezte  a  Drogellenes  Juniális

programelemet.

Fotó és médiamegjelenés:https://www.naplo.hu/helyi/2017/06/11/a-szeretet-ved.naplo

Fotók a programról
(További fotók:https://www.facebook.com/kozossegiklub.forras)
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“Az élet labirintusa” – interaktív kiállítás

Időpont: 2017. június 12 - 22-ig

Helyszín: DMK Belvárosi Közösségi Ház, 4024 Debrecen, Kossuth utca 1. sz.

Fotó és média-megjelenés: (Melléklet: Élet labirintusa cikk 2017)

Sajtótájékoztató

Időpont: 2017. 06. 15.

Helyszín: DMK Belvárosi Közösségi Ház, 4024 Debrecen, Kossuth utca 1. sz.

A KEF  képviseletében  Dr.  Papp  Csaba  társadalmi  elnök sajtótájékoztatót  tartott   a

Drogellenes  Juniális  keretein  belül  zajló  "Az  élet  labirintusa"  című  interaktív  kiállítás

programjáról. 

Megjelenés az interneten:

http://www.dehir.hu/debrecen/az-elet-labirintusan-vezet-vegig-a-megrazo-debreceni-

tarlat/2017/06/12/

http://www.haon.hu/kepsorokkal-a-drog-ellen-debrecenben/3518766

https://www.facebook.com/debkef/

Fellépő szervezetek, előadók, érintettek:

A 2017.  évi  Drogellenes  Juniális  programsorozat  keretében  a  KEF  a  Hajdúsámsoni

Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal együttműködve rendezte meg a Tiszavasvári KEF

„Az élet labirintusa” című vándorkiállítását 2017. június 12-22. között. Ezt követte egy 1

órás  interaktív  beszélgetés  tapasztalt  szakemberek  vezetésével  és  felépülőben  lévő

szenvedélybetegek részvételével.

Nuszer Krisztián Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

Heim Anita Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület

Dudás Péter Magyar Ökumenikusok Segélyszervezet

Kiss József Magyar Ökumenikusok Segélyszervezet

Batizi Ildikó Forrás Lelki Segítők Egyesülete

Kis-Fucsala László Forrás Lelki Segítők Egyesülete

Szilágyi Péter Forrás Lelki Segítők Egyesülete

Fehér Zoltán Forrás Lelki Segítők Egyesülete

Dr. Papp Csaba Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Meszner Gabirella Ifjúsági Ház / Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető  Fórum
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Kortárssegítő egyetemisták: Tóth Kitti,  Sóvágó Kinga, Szalay Dóra, Szokolóczki Dóra,

Vári Nikoletta, Fábián Fruzsina, Csernyik Krisztián

Résztvevők köre:

Általános iskolák 7. és 8., valamint a középiskolák 9. és 10. osztályosai. A diákok mellett

pedagógusok  és  szakemberek  csoportjai  is  részt  vettek  a  programon.  A kiállítás  a

nagyközönség számára is nyitott volt, nem csak szervezett csoportok látogathatták.

Megjelentek létszáma:

Általunk szervezett csoportok létszáma: 365 fő

Nagyközönség becsült létszáma: 120 fő

Összesen: 485 fő

Az esemény szakmai és társadalmi visszhangja:

A résztvevő fiatalok visszajelzése alapján a figyelemfelhíváson és a meglepő, időnként

megdöbbentő  kiállításon  túl,  hasznosnak  értékelték,  hogy  a  látottakat  a  végén

megbeszélhették és feldolgozhatták egy szakemberrel. E nélkül hiányérzetük lett volna,

és sok érzés, vélemény bennük maradt volna.
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Fotók a programról

(További fotók: https://www.facebook.com/debkef/)
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Mindennapi függőségeink! - műhelykonferencia

Időpont: 2017. június 26.

Helyszín: Ifjúsági Ház, 4025 Debrecen, Simonffy utca 21.

Fotó és média-megjelenés:  (Melléklet: Világnapi Konferencia cikk 2017 és Világnapi

Konferencia video 2017)

A KEF képviseletében Dr.  Papp Csaba társadalmi  elnök és Berényi  András szakmai

elnök sajtótájékoztatót tartottak a Drogellenes Juniális keretein belül zajló "Mindennapi

függőségeink!" - műhelykonferencia programjáról. 

Megjelenés az interneten:

http://www.haon.hu/fotok-debrecenben-is-szeretnek-ha-elszallna-a-

drogproblema/3530292

http://www.haon.hu/a-tizenhat-evesek-tobb-mint-fele-legalabb-egyszer-mar-

ragyujtott/3538024

http://www.dehir.hu/debrecen/eleteselyeket-mutattak-be-a-drogellenes-vilagnapon-

debrecenben/2017/06/26/

https://www.facebook.com/debkef/

Fellépő szervezetek, előadók:

„Anonim szolgáltatástól a Névtelenségig”

Kovács Csaba – ügyvezető, Félúton Alapítvány

A  családterápia,  családkonzultáció  helye  a  szenvedélybetegek  rehabilitáció

folyamatában

Batizi  Ildikó  –  intézményvezető,  Forrás  Lelki  Segítők  Egyesülete,  Fordulópont

Rehabilitációs Intézmény

Szenvedélybetegség a rendőrség szemszögéből

Dr. Juhász Zoltán – rendőr alezredes, bűnmegelőzési osztályvezető, Hajdú-Bihar Megyei

Rendőr-főkapitányság
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I. műhely Hajléktalanság és Szenvedélybetegség

Moderátor: Móriczné Faragó Katalin – vezető, Refomix Rehabilitációs Tanya

II. műhely Család és szenvedélybetegség

Moderátor:  Kiss-Nagy  Fruzsina  –  szakmai  vezető,  DMJV  Család-  és  Gyermekjóléti

Központ 

Résztvevők köre: szakemberek, pedagógusok, érintettek

Megjelentek létszáma: 100 fő

Az esemény szakmai és társadalmi visszhangja:

A  műhelykonferencián  résztvevő  szakemberek  visszajelzése  alapján  hasznos  és

tartalmas  programon  vettek  részt,  amelynek  ismeretanyaga  hozzájárult  szakmai

fejlődésükhöz,  új  szemléletmód  kialakításához.  Különösen  pozitívnak  értékelték  a

multidiszciplinaritást, hogy több szakmai ágazat és terület képviseltette magát.
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Fotók a programról

(További fotók: https://www.facebook.com/debkef/)
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MINDENNAPI FÜGGŐSÉGEINK!” - MŰHELYKONFERENCIA
Debrecen, 2017. június 26. - Ifjúsági Ház, 4025 Debrecen,

Simonffy u. 21.

 9.30 – 10. 00 Érkezés, Regisztráció
10. 00 – 10. 15 Megnyitó, Köszöntő

Dr. Papp Csaba-tanácsnok, KEF társadalmi elnök 
Berényi András - KEF szakmai elnök 

10. 15 – 10. 45
Majzik Balázs – megbízott osztályvezető
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

10. 45 – 11. 15 „Anonim szolgáltatástól a Névtelenségig” 
Kovács Csaba - ügyvezető Félúton Alapítvány 

11. 15 – 11. 45 A családterápia, családkonzultáció helye a szenvedélybetegek
rehabilitáció folyamatában 
Batizi  Ildikó  –  intézményvezető,  Fordulópont  Rehabilitációs
Intézmény

11. 45 – 12. 00 Kávészünet

12. 00 – 12. 30 Szenvedélybetegség a rendőrség szemszögéből
Dr. Juhász Zoltán – rendőr alezredes, bűnmegelőzési osztályvezető
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

12. 30 – 13. 00 Kérdések 

13. 00 – 13. 45 Ebéd

13. 45 – 15. 15 Műhelymunka

I. műhely Hajléktalanság és Szenvedélybetegség
Moderátor: Móriczné Faragó Katalin – vezető, Refomix Rehabilitációs Tanya

II. műhely Család és szenvedélybetegség
Moderátor: Kiss-Nagy Fruzsina – szakmai vezető, DMJV Család- és Gyermekjóléti 
Központja 
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Legyen más a szenvedélyed! – prevenciós vetélkedő

Időpont: 2017. június 8.

Helyszín: Nagyerdei Víztorony, 4032 Debrecen, Pallagi út 7.

Fotó és média-megjelenés: (Melléklet: Vetélkedő cikk 2017)

Sajtótájékoztató

Időpont: 2017. 06. 08.

Helyszín: Nagyerdei Víztorony, 4032 Debrecen, Pallagi út 7.

A  KEF  képviseletében  sajtótájékoztatót  tartott  Dr.  Papp  Csaba  társadalmi  elnök  a

Drogellenes  Juniális  keretein  belül  zajló  "Legyen  más  a  szenvedélyed!"  című

vetélkedőről. 

Fellépő szervezetek, előadók:

Forrás  Lelki  Segítők  Egyesülete  együttműködve  a  KEF-el,  valamint  a  Debreceni

Víztoronnyal.

Résztvevők köre:

Középiskolás diákok és segítő pedagógusok, szakemberek.

Megjelentek létszáma:

Diákok létszáma: 85 fő

Segítő pedagógusok, szakemberek létszáma: 20 fő

Összesen:          105 fő

Az esemény szakmai és társadalmi visszhangja:

A résztvevő diákok visszajelzése alapján szimpatikusnak találták, hogy játékos formában

és  csapatokban  foglalkoztak  a  témával.  Alternatívákat  kaptak  a  megmérettetés  és

kihívás lehetőségeiről, valamint a drogok használata helyetti tevékenységekről. Fontos

cél, hogy maga az érintett célcsoport fogalmazza meg szükségleteit és véleményét a

káros szenvedélyekről.
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Fotók a programról

(További fotók: https://www.facebook.com/kozossegiklub.forras)

24



“Élj más szenvedéllyel!” - rajzpályázat díjátadás és kiállítás megnyitó

Időpont: 2017. június 30.

Helyszín: Ifjúsági Ház, 4025 Debrecen, Simonffy utca 21.

Fotó és média-megjelenés:

https://www.facebook.com/debkef/

Fellépő szervezetek, előadók:

Több  mint  50  alkotás  született  az  "Élj  más  szenvedéllyel!"  című  rajzpályázatra.  10

pályázó kapott díjat és emléklapot. Ezen kívül minden alkotónak kedveskedtünk egy kis

meglepetéssel.

Halász D János Ifjúsági Ház Debrecen
Berényi András Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Meszner Gabriella Ifjúsági Ház / Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Gesztelyi Tamás Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület

Résztvevők köre: 

Általános iskola felső tagozatos diákok és gimnazisták, szakközépiskolások

Megjelentek létszáma: 

Kiállítók és családtagok létszáma: 53 fő

Az esemény szakmai és társadalmi visszhangja:

Az általános iskoláskorú gyerekek és diákok visszajelzése alapján, szívesen vettek részt

a rajzpályázaton. Elmondásuk szerint a rajzolás, az alkotás is egy alternatíva a drogok

helyett.  A problémával  kapcsolatos figyelemfelhívás egyre korábbi  életévekre tevődik,

mert  már  kisgyermekként  kapcsolatba  kerülnek  az  internettel,  ahol  találkozhatnak  a

szenvedélykeltő szerekkel.
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Fotók a programról

(További fotók: https://www.facebook.com/debkef/)
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Campus Fesztivál

Időpont: 2017. július 19-23.

Helyszín: Debrecen Nagyerdő

A Campus Fesztiválon az Ifjúsági Ház sátrában került bemutatásra a Házban működő

KEF és a Debreceni Ifjúsági Önkormányzat (DIÖK) is.

A szolgáltatások összeállítását a három szervezet közösen készítette el.

A sátrunk mellett a Civil Információs Centrum is teret kapott, ezáltal is erősítve a közös

megjelenést.

Az alábbi lehetőségek közül választhattak a fiatalok:

LOVE PONT – Párkapcsolati tanácsadás
EVS (Európai Önkéntes Szolgálat), önkéntesség tanácsadás
Pályaválasztási tanácsadás
Élő könyvtár tematikus beszélgetés meghívott vendégekkel
Drogprevenciós tesztek, kérdőívek
Fotókiállítás a KEF rendezvényeiről
Drogprevenciós  tanácsadás,  beszélgetés,  információk  átadása  a  tagszervezetek

szakembereinek tolmácsolásában
Bakancslista
Érdekes  játékok  fiataloknak:  Patkó  dobálás,  Nagy  twister,  Kincsvadászat  a  Campus

területén, Mormota kvíz, Mormota tetoválás, Vizibomba, Lehetetlen küldetés  Emlékfal

Before I die…, Csocsóbajnokság

Ártalomcsökkentő sátor a Campus Fesztiválon

Időpont: 2017. július 19-23.

Helyszín: Debrecen Nagyerdő

Idén a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Forrás Lelki  Segítők Egyesülete és a

Lelkierő  Fiatalon  a  Fiatalokért  Egyesület  közreműködésével  valósult  meg  az

ártalomcsökkentő szolgáltatás.
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Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó – Lehetőségek Piaca

Időpont: 2017. július 26-29

Helyszín:  Debreceni  Agrártudományi  Egyetem,  4032  Debrecen,  Böszörményi  út

138. 

Kiss József /Magyar Ökumenikus Segélyszervezet/, Nuszer Krisztián /Baptista Tevékeny

Szeretet Misszió/ képviselte a KEF-et a Lehetőségek Piacán, kérdőívekkel, tesztekkel,

tanácsadással színesítve az ifjúsági találkozót.

"Az iskolai egészségfejlesztés és prevenció új kihívásai"- elnevezésű konferencia

és műhelybeszélgetés 

Időpont: 2017. augusztus 28.

Helyszín: Szent  József  Általános  Iskola,  Gimnázium,  Szakgimnázium  és  Kollégium,

4024 Debrecen, Szent Anna u. 17.

Résztvevők száma: 150 fő
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Fotók a programokról

(További fotók: https://www.facebook.com/debkef/)
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A szenvedélybetegség problémájának társadalmasítása

A  „Teret  nyitunk!”  programsorozat  az  Ifjúsági  Házban  került  megrendezésre  a

középiskolások részére. Minden hónapban egy debreceni középiskola lehetőséget kap

arra, hogy ellátogasson, betekintést nyerjen és aktívan bekapcsolódhasson az Ifjúsági

Ház  életébe.  A  rendezvény  keretében  a  fiatalok  megismerhetik  az  Ifjúsági  Ház

információs szolgáltatásait, programlehetőségeit, Debrecenről szóló vetélkedőn vesznek

részt,  valamint  egy  közönségtalálkozó  keretében  érdekes  szakmák  képviselőivel

találkozhatnak. Ennek keretében a Csomópont Iroda is bemutatkozott a fiataloknak.

Tárgy: „Teret nyitunk!” középiskolai nap

Időpont: 2017. 02. 15.

Helyszín: Ifjúsági Ház, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21. 

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma

Tárgy: „Teret nyitunk!” középiskolai nap

Időpont: 2017. 12. 12.

Helyszín: Ifjúsági Ház, 4025 Debrecen, Simonffy u. 21. 

Debreceni Szakképzési Centrum Povolny Ferenc Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája

és Szakiskolája

Fotók a programokról
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„Önsegítés szerepe a pszichiátriai  közösségi ellátás során felmerülő problémák

megoldásában” elnevezésű szakmai műhelysorozat 

Szervező: Forrás Mentálhigiénés Központ Közösségi Pszichiátriai Ellátás

Helyszín: Forrás Közösségi Klub, 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.

Fő témája az  önsegítő  csoport,  mint  a  közösségi  ellátás  egyik  eszköze.  Célja,  hogy

megismerjük az önsegítést, mint jelenséget, beszéljük meg, van-e helye, milyen szerepet

tölthet be a közösségi ellátás során felmerülő problémák megoldásában. Ezzel a témával

szeretnénk felhívni azoknak a szociális szférában dolgozó szakemberek figyelmét, akik

nap mind nap szembe találják magukat a célcsoport problémáival. Szakmai műhelyünket

a pszichiátriai betegek ellátásban dolgozó szakembereknek ajánljuk.

Műhelysorozat tematikája, időpontjai:
2017. október 25., 13.00 – 16.00 óra
Szorongás. Miben segíthet az önsegítő csoport?
2017. november 08., 13.00 – 16.00 óra
Agresszió. Miben segíthet az önsegítő csoport?
 2017. november 15., 13.00 – 16.00 óra
Stigma. Miben segíthet az önsegítő csoport?
2017. november 22., 13.00 – 16.00 óra
Kommunikációs gátak. Miben segíthet az önsegítő csoport?
2017. november 29., 13.00 – 16.00 óra
Családi kapcsolatok. Miben segíthet az önsegítő csoport?
2017. december 13., 13.00 – 16.00 óra
Önsegítés felhasználói oldala. Miért jó „önsegítőnek” lenni?
Műhelyvezető: Dr. Szatmári Éva, pszichiáter
Meghívott  hozzászólók:  Vinnai  Zita,  felhasználó,  önsegítő  csoport  vezetője
Képzésszervező: Bálóné Samek Malgorzata

Csoportos szupervízió szakemberek számára

Helyszín: Ifjúsági Ház Debrecen, 4031 Debrecen Simonffy u. 21.

A pályázati  támogatás  keretében két  csoportnak tartott  szupervíziót  Gesztelyi  Tamás

szupervízor. Az egyik csoportba a szenvedélybetegség területén dolgozó szakemberek

jelentkeztek  (9  fő).  A másik  csoportba  pedagógusok  és  ifjúságvédelmi  szakemberek

jelentkeztek (9 fő). Mindkét csoport 5 alkalmon vett részt havi rendszerességgel.
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Az időpontok:

2017. 02. 09.
2017. 03. 09.
2017. 04. 06.
2017. 05. 11.
2017. 06. 08.

A szupervízió  szakmai  személyiségfejlesztés,  hivatásgondozás,  a  ma  elérhető  egyik

legjobb szakmai személyiséggondozó és kiégés megelőző módszer. Lényegi gondolata

az  egészség mértéke. Célja, hogy megtartson az egészségben, segítsen megőrizni és

fejleszteni munkabírásunkat és lelki stabilitásunkat, növelje szakmai hatékonyságunkat.

A  szupervízió  elősegíti  a  szakmai  elfáradás,  kiégés  megelőzését,  a  kapcsolatok

fejlődését, a hatékonyabb együttműködést. Támogató funkciója révén komoly segítséget

jelent a munka okozta stressz és problémák feldolgozásában.

Célja  elősegíteni  a  szakmai  kompetencia  megerősödését,  a  szakmai  szerepek

tisztázását,  a  munkahelyi  hatékonyságot.  Elősegíti  a  konfliktus-  és  agressziókezelés

eredményesebbé  tételét,  a  változásokhoz  való  alkalmazkodás,  a  rugalmas

helyzetértékelés módszerének megismerését és használatát.

A résztvevők visszajelzése alapján, jelentős szakmai fejlődés folyamatában vettek részt

a  szupervízión.  Az  általuk  hozott  eseteket  sikerült  más  perspektívába  helyezni,  ahol

megértették saját működésüket és az elakadásaik okait.
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Jóvátételi program a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben

Helyszín: Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Cikk jelent meg az Országos BV honlapján: http://bv.gov.hu/majusi-jovatetel-aranyat-er

Dátum Iskola

2017. 01. 14., szerda, 08.30

Debreceni SZC Centrum Povolny Ferenc 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Szakiskolája 
Debreceni SZC Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája

2017. 02. 14., szerda, 08.30
Szent József Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium
Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája 
és Kollégiuma 

2017. 03. 14., szerda, 08.30 Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari 
Szakgimnáziuma 

2017. 04. 14., szerda, 08.30
Bocskai István /Hajdúhadház/
Hőgyes Endre Gimnázium /Hajdúszoboszló/

2017. 05. 14., szerda, 08.30 Debreceni SZC Könnyűipari Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Szakiskolája 

2017. 06. 14., szerda, 08.30

Berettyóújfalui SZC Eötvös József 
Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és 
Szakiskolája 
Hőgyes Endre Gimnázium /Hajdúszoboszló/

2017. 09. 19., kedd, 08.30
Debreceni Ady Endre Gimnázium

2017. 10. 18., szerda, 08.30
Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági 
Szakgimnáziuma 
Hőgyes Endre Gimnázium /Hajdúszoboszló/

2017. 11. 15., szerda, 08.30
Debreceni SZC Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája

2017. 12. 13., szerda, 08.30 Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari 
Szakgimnáziuma 
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Fotók a programról
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A médiával való együttműködés

A pályázati időszakban folyamatosan tájékoztattuk a médiát a KEF programjairól,

illetve  a  drogprobléma  kezelésével  kapcsolatos  eseményeiről.  Leggyakrabban  a

Debrecen TV, Campus Rádió, a Hajdú-Bihari Napló írott sajtó adott tájékoztatást a KEF

programjairól, eseményeiről. Az eseményekről több újságcikk és tévés interjú született.

A  KEF  tevékenységét  az  interneten  folyamatosan  bemutatjuk  a

https://www.facebook.com/debkef/ oldalon.

DTV és DEHIR hírek, interjúk

2017. 05. 15. VI. Józanság Napja Napszemle (Dr. Papp Csaba és Berényi András)

2017. 05. 15. VI. Józanság Napja Esti Közelkép (Dr. Papp Csaba és Tóth Béla)

2017. 05. 31. Drogellenes Juniális program beharangozó

2017. 06. 08. Drogellenes vetélkedő

2017. 06. 15. Az élet labirintusa kiállítás

2017. 06. 26. Drogellenes Műhelykonferencia

2017. 06. 26. Drogellenes Műhelykonferencia Napszemle (Berényi András)

Megjelenés az interneten:
https://www.naplo.hu/helyi/2017/06/11/a-szeretet-ved.naplo

http://www.haon.hu/fotok-debrecenben-is-szeretnek-ha-elszallna-a-

drogproblema/3530292

http://www.haon.hu/a-tizenhat-evesek-tobb-mint-fele-legalabb-egyszer-mar-

ragyujtott/3538024

http://www.dehir.hu/debrecen/eleteselyeket-mutattak-be-a-drogellenes-vilagnapon-

debrecenben/2017/06/26/

https://www.facebook.com/debkef/
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MELLÉKLETEK

https://www.dehir.hu/debrecen/itt-a-debreceni-drogellenes-junialis-teljes-

programja/2017/05/31/

Debrecen 

Itt a debreceni Drogellenes Juniális teljes programja

Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu 2017.05.31 | Frissítve: 2017. 05. 31. 17:51 

Debrecen  -  Fiatalokat,  családokat  és  szakembereket  szeretne  megszólítani

Debrecen a Drogellenes Juniálissal. 

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum - az önkormányzattal és 16 szervezettel közösen

- indítja el az egyhónapos programsorozatot.

Provokatív  kiállítás,  droghulladékgyűjtés,  villámcsődület  és  éjszakai  sport  éppúgy

szerepel a színes programok között, mint számos szakmai előadás és családi nap –

mondta Berényi András, a szervezet szakmai elnöke a Drogellenes Juniális szerdai

tájékoztatóján.

Nem  csak  a  városközpontban  lesznek  drogprevenciós  rendezvények,  hanem  a

kertségekben  is.  A szervezők  azt  várják  a  júniusi  programsorozattól,  hogy  segít

társadalmi üggyé tenni a drogfüggőség leküzdését és megelőzését.

Cimkék: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, Drogellenes Juniális 
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https://www.dehir.hu/debrecen/kiallitas-segit-debrecenben-eligazodni-az-elet-

labirintusaban/2017/06/15/ 

Debrecen

Kiállítás segít Debrecenben eligazodni az élet labirintusában

Szerző: Dehir | info@dehir.hu 2017.06.15 | Frissítve: 2017. 06. 15. 16:31 

Debrecen - Drogprevenciós vándorkiállítás nyílt a Belvárosi Közösségi Házban.

A tárlat megmutat jót és rosszat egyaránt. 

A rendhagyó tárlaton a szenvedélybetegségek, a droghasználat és a családon belüli

erőszak is a témák között szerepel. Ez valójában egy labirintus, ami a különböző

életszakaszokban felmerülő választásokat és dilemmákat mutatja be.

Miután bejárták a tárlatot, a fiatalok meg is beszélték a látottakat. A beszélgetésen a

KEF társadalmi elnöke is részt vett. Dr. Papp Csaba azt mondta, hogy a Drogellenes

Juniális  elnevezésű  programsorozat  egyik  legfontosabb  célja,  hogy  elérjék  a

diákokat. A rendezvényekhez kapcsolódik ez a kiállítás is, amit jövő csütörtökig lehet

megnézni a Belvárosi Közösségi Házban.

- A jó és a rossz, a választás van felkínálva a kiállításon. De az az igazi élet, amikor

látjuk a következményeit a sötét oldalnak, és látjuk mellette párhuzamban a normális

életet is - hangsúlyozta Dr. Papp Csaba, a KEF társadalmi elnöke.

Debrecen,  drog,  Papp  Csaba,  Debreceni  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum,

tanácsnok 
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https://www.dehir.hu/debrecen/eleteselyeket-mutattak-be-a-drogellenes-

vilagnapon-debrecenben/2017/06/26/

Debrecen

Életesélyeket mutattak be a drogellenes világnapon Debrecenben – videóval

Szerző: Nádasdi Anikó |  nadasdi.aniko@dehir.hu 2017.06.26 | Frissítve: 2017. 06.

26. 15:26 

Debrecen  –  A  sport,  a  művészet  és  a  tánc  csak  néhány  lehetőség  a

kábítószerezés helyett, mondták el a most véget ért Drogellenes Juniálison. 

Ne füvezz, hímezz!,  Legyen a népművészet a szenvedélyed! -  ezek szellemében

tanítottak fiatalokat hímezni népi iparművészek a Tímárházban. Itt még fiúk is tűt és

cérnát  ragadtak.  „Egy  ügyért  játszunk”  -  ez  a  felirat  szerepelt  a  pingpongozók

pólóján. Szenvedélybetegek és segítőik együtt játszodtak. A 18 éves Széplaki Gábor

4 évig volt a dizájner drogok rabja. A fiatalember másfél hónapja próbál leszokni.

-  Drogfüggő  vagyok.  Cigizéssel  kezdődött,  utána  a  baráti  társaságomban  akadt

néhány drogos is, kíváncsiságból nyúltam a szerhez - mondta el Széplaki Gábor.

Az  Ökumenikus  Segélyszervezet  munkatársai  sok  használt  fecskendőt  szedtek

össze a debreceni játszótereken, parkokban. Bevizsgálják, hogy miket tartalmaznak,

így képet  kapnak a szerfogyasztási  szokásokról.  Debrecenben leginkább dizájner

drogokat használnak.
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- Ezek a herbál, biofű néven elhíresült szerek, szercsoportok, extasy, speed típusú

kábítószerek  –  közölte  Kiss  József,  a  Magyar  Ökumenikus  Segélyszervezet

koodinátora.

Az  Ifjúsági  Házban  „Mindennapi  függőségeink”  címmel  tartottak  konferenciát  a

Drogellenes Világnap alkalmából. Magyarországon 40 és 100 ezer közé tehető azok

száma,  akik  valamilyen  tiltott  szert  használnak.  De  tízből  csak  hárman  kérnek

segítséget.

-  Európai  összehasonlításban  Magyarország  a  középmezőnybe  tartozik.  Vannak

olyan országok, ahol sokkal nagyobb probléma az illegális kábítószer-fogyasztás. De

nagyon  fontos  elmondani,  hogy  nem lehet  külön  választani  a  legális  és  illegális

szerfogyasztást a segítés, illetve a megelőzés szempontjából - hangsúlyozta Berényi

András, a KEF szakmai elnöke.

Debrecenben  ebben  a  hónapban  47  civil  szervezet  segítségével  szerveztek

programokat.

-  A legnagyobb  problémánk  elérni  ezeket  a  fiatalokat,  találkozni  velük.  Ebben  a

hónapban 30 alkalom volt erre – mondta Dr. Papp Csaba, a KEF társadalmi elnöke.

Az  Ifjúsági  Ház  udvarán  piros,  fehér  és  zöld  színű  léggömböket  osztottak  a

résztvevőknek. Ezeket engedték a magasba jelképezve, hogy a szenvedélybetegség

olyan probléma, amit el lehet engedni.

Dehir - Küzdelem a drogok ellen

Cimkék: Debrecen, drog, kábítószer, Leszokás, KEF
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https://www.dehir.hu/debrecen/toronyepites-almabol-drogellenes-vetelkedot-

tartottak-debrecenben/2017/06/08/

Debrecen

Toronyépítés almából: drogellenes vetélkedőt tartottak Debrecenben

Szerző: DTV | dtv@dtv.hu 2017.06.08 | Frissítve: 2017. 06. 08. 16:00 

Debrecen  -  Az  eseményen  azt  mutatták  meg a  fiataloknak,  milyen  hasznos

hobbikat, játékokat választhatnak a kábítószerek helyett. 

A drog helyett valami jó dolgot választani. Erről szólt a Drogellenes Juniális csütörtöki

vetélkedője.  Debrecen történelmét  sem ártott  ismernie  a  versenyen résztvevő 17

debreceni  középiskolás  csapatának,  de  a  kérdezz-feleleken  kívül  ügyességi

játékokban is összemérhették tudásukat a fiatalok. Például pingpong labdát kellett

célba juttatniuk, vagy almából kellett tornyot építeniük.

A zsűri értékelte azokat a figyelemfelhívó plakátokat is, amiket a diákok készítettek. A

drogmegelőzést segíti  a „Legyen más a szenvedélyed” című vetélkedő, amelynek

célja,  alternatívák  bemutatása,  hogy  a  fiatalok  lássák  milyen  hobbikat,  játékokat

választhatnak a kábítószerek helyett.

- Olyan rendezvényeket kell kitalálni és szervezni, ahol ők vannak jelen, és őket kell

megkérni,  hogy véleményt  formáljanak és  beszéljenek  erről  a  dologról.  És  sokat

segítenek az ötleteikkel,  a fiatalos hozzáállásukkal,  és én azt mondom, hogy egy

nagyon  kellemes  hónapot  fogunk  így együtt  tölteni.  Tehát  alternatíváról  szól.  Mit

választhat a drog helyett – mondta Dr. Papp Csaba, a KEF társadalmi elnöke.

Cimkék: Drogellenes Juniális 
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A KEF szakmai feladatainak tervezete a 2018. évre

 Szakmai Információs Adattár (SZIA) kiadvány elkészítése

 Debreceni KEF önálló honlapjának elkészítése

 A  megyében  működő  KEF-kel  való  együttműködés  erősítése

(Hajdúnánás, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló)

 Szervezetfejlesztő tréning szervezése a KEF tagszervezetek részére

 Oktatási  Hivatal  szervezésében:  Prevenciós  Szakmai  Fórumon  való  részvétel

(előadás, workshop tartása)

 Regionális KEF konferencia szervezése „A drogprobléma új kihívásai” címmel

 A VII. Józanság napjának megszervezése

 A 2018. évi  Drogellenes Juniális megszervezése a közművelődési intézményekkel

együttműködve

 „Keressük  együtt  az  élményeket!”  –  újszerű-interaktív-alternatív-drogprevenciós

vándorkiállítás megrendezése



 A  belvárosi  „Moonshine”  ártalomcsökkentő  program  támogatásának  hossztávú

megoldása

 Campus  Fesztiválon  megvalósuló  ártalomcsökkentő  sátor  szolgáltatásainak

továbbfejlesztése.

Debrecen, 2018. január 03.

 Berényi András Meszner Gabriella

A Debreceni KEF szakmai elnöke           A Debreceni KEF koordinátora
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