Összefoglaló
A Nemzeti Drogstratégia 2012 – 2020 Tervezet
szakmai konzultációs műhelyéről
Szociális területen szolgáltatók
Időpont: 2011. szeptember 12. 09:00 – 12:00 között
Helyszín: Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet
A résztvevők által képviselt szervezetek:
• Egyházi missziós szolgálatok
• Családsegítő Központok
• Gyermekvédelmi Központok
• Gyermekjóléti Szolgálatok
• Drogambulanciák
• Alapítványok
• Humán Szolgáltató Központok
• Szociális Szolgáltatók, Szociális Segítők
• Nappali Ellátó Intézmények
• Nemzeti Drog Fókuszpont
Felmerült konkrét javaslatok
 A kínálatcsökkentés révén (például vagyonelkobzásból) befolyó bevételekből ne csak a
kínálatcsökkentési, hanem a megelőzési terület is részesüljön.
 Az ártalomcsökkentés „tüneti” kezelésként való meghatározása (a Bevezetésben)
félreérthető, leszűkítő jellegű, tehát módosítandó. Megfontolandó az ártalomcsökkentés
önálló fejezetben való tárgyalása.
 Bővüljön a megemlített „speciális szükségletű csoportok” köre, például szerfüggő
gyermeket nevelő szülők, hajléktalan függők, idősödő függők, fogyatékkal élők.
 Árnyaltabb, világosabb megfogalmazást igényel a KKB átalakításának terve.
 Világosabbá kell tenni a szermentesség és a felépülés fogalmait, viszonyrendszerét.
 Félreérthető a „tapasztalati szakértelem” kifejezés, mivel a megszerzett személyes
tapasztalat nem feltétlenül jelent szakértelmet is.
 A szociális terület szakembereinek képzése, továbbképzése az addikcióval társuló más
problémákra (például személyiségzavarok, pszichiátriai betegségek) is terjedjen ki.
 Az együttműködés fontosságának hangsúlyozása szociális és az egészségügyi szakma,
mint határterületek között.
 „Rendvédelem” helyett „rendészet” kifejezés használata.
 A kínálatcsökkentés területén hiányos a helyzetértékelés, ennek pótlása szükséges.
 A rendészeti intézkedés megindulásakor azonnal lépjen be egy segítő szakember
(„esetkoordinátor”, „esetgazda”), aki végigkíséri a klienst az egész folyamatban, a
rendészeti intézkedés befejezését követően is. Ez a szakember érkezhet pl. a
szenvedélybetegek közösségi ellátásának a területéről, vagy a KEF is felkérheti,
delegálhatja.
 Az elterelés minőségbiztosításával kapcsolatos utalásban indokolatlan a kínálatcsökkentés
szakembereinek külön kiemelése.
 Nem lenne jó megoldás, ha elterelést csak egyszer lehetne igénybe
 Világosabbá kell tenni, hogy a „kábítószer fogyasztás nem mentesít a büntetőjogi
felelősség alól” kitétel mit jelent.
 A zenés-táncos szórakozóhelyekkel kapcsolatban a Tervezet csak a kínálatcsökkentés
kötelezettségét, lehetőségét jelzi, ezt ki kell egészíteni a megelőzés és az
ártalomcsökkentés lehetőségével.
 A TÁMOP 5.4.1 kiemelt projekt révén megszerzett tapasztalatok (például az ellátási
résekről, fejlesztési szükségletekről) ugyancsak beépítendőek.

