Összefoglaló
A Nemzeti Drogstratégia 2012 – 2020 Tervezet
szakmai konzultációs műhelyéről
Oktató- nevelő intézményrendszer
Időpont: 2011. szeptember 12. 13:00 – 16:00 között
Helyszín: Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet
A résztvevők által képviselt szervezetek:
• Fővárosi Önkormányzat Béke Gyermekotthon
• BMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
• Missziós Egyesületek
• Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet
• Magyarországi Szülők Országos Egyesülete
• Nevelési Tanácsadók
• Alapítványok, Egyesületek
• Általános iskolák, Gimnáziumok, Szakközépiskolák
Felmerült konkrét javaslatok
• Fontos lenne a szülők szerepének hangsúlyozása. A szülők nem látják, és nem tudják
kontrollálni a gyermekeiket ért hatásokat (internet, média, stb.) Javaslat szülői
fórumok indítására, már általános iskolában
• Az akkreditációs követelményen lazítani lehetne, ui. kiváló drog-prevenciós iskolai
programok léteznek, amelyek nem férnek bele az akkreditációba.
• A pedagógusok drog-prevenciós munkájának fontossága
• Fontos, hogy a KEF-ek stratégiái összhangban legyenek az iskolai stratégiákkal.
Jelenleg sokszor nehéz az iskolákkal kapcsolatot teremteni.
• A KEF új elnevezésében a drog tematika kevésbé hangsúlyos
• A KEF új elnevezése a helyi közösség felkészültségétől függhessen
• Indokolt lenne az iskolákban a segítő szakmák képviselőinek jelenléte
• Fontos lenne egy egységes iskolai adatbázis, jelenleg az információhoz jutás esetleges
• Javaslat az iskolai prevenció finanszírozására: ne normatív finanszírozás legyen, és ne
is pályázati rendszer, hanem egy stabil folyamatos pénzügyi háttér lenne fontos
• Kortárscsoportok jelentősége
• A projekt szemléletű oktatás hatékonyabb, különösen a szülők bevonásával
• Készségfejlesztésnél a hangsúlyt a személyközpontú szeretetre és kommunikációra
kellene fektetni
• Az EU-nak van egy mentálhigiénés tervezete, amellyel össze kellene hangolni a
drogstratégiát
• Jelenleg az iskolák meg akarnak szabadulni a problémás gyerekektől – vállalniuk kell
a drogfogyasztó gyermekeket is
• Az iskolán kívüli színtereken a rendezvények jobban működnek, kevésbé
stigmatizálnak
• Biztonságos szórakozóhelyekhez javasolt alternatíva: az ártalomcsökkentés
megteremtése
• A drogstratégiában nagyobb hangsúlyt kellene kapjon a munkahelyi prevenció, ahol a
felnőtt korosztály is megszólítható
o Javasolt egy tárcaközi egyeztetés – ebben a Gazdasági Minisztérium is
érdekelt, így kivehetné a részét

