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1996. óta Pécsen működő Drogprevenciós Munkacsoport olyan szakmai kiadványokat 

készített, amelyek használata segítheti a kamaszokkal kapcsolatos munkát mind a 

segítő szakmákban, mind az iskolai színtéren.  

 
 

Weboldalukon elérhető szakmai kiadvány a kamaszkori nem-szuicidális önsértésről, 

kézikönyv az öngyilkossági jelzések felismeréséhez és kezeléséhez. Mindkét 

kiadvány rövid, összefogott, konkrét jeleket azonosít és kézenfogható tanácsokat ad a 

fiatalok segítésének folyamatára. A felkereshető segítő intézmények némelyike a helyi 

ellátásra vonatkozik, de ettől eltekintve a kiadvány tartalma bárhol hasznosítható.  A 

weboldalon fellelhető még információ az erőszakmentes kommunikációról, iskolai 

zaklatásról, a társfüggőségről, szexuális úton terjedő betegségekről.  Az anyagok a 

https://www.drogprev.hu/index.php/prevencios-anyagok oldalon találhatók meg.   
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A KEF összevont munkacsoportülése 2022. március 10-én, csütörtökön 14 órától lesz. A 

találkozóra online formában kerül sor.  Az eléréshez szükséges linket a 

munkacsoporttagok meghívóban fogják megkapni. Beszélgetni fogunk a Rendvédelmi 

Osztály vezetőjével a drogfogyasztással kapcsolatos közterületi jellemzők pandémiás 

helyzet alatti változásáról és a XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság Drogprevenciós 

összekötőtisztjével a droghelyzet kerületi alakulásáról.  

Meghívott vendégünk a Józan Babák Klub munkatársa lesz.  

A kerület gyermekjóléti alapellátásában dolgozó 32 kollégát kérdeztük addiktológia 

témáról. A válaszadók harmadát kereste már ügyfél függőségi problémájával. A kollégák 

rendelkeznek tudással addiktológiai ismeretekből, de a munkatársak 75 %-a szívesen 

bővítené tudását nemcsak az ellátásokról, kezelési lehetőségekről, de a szerhasználat 

jellemzőiről, pszichoaktív szerekről is. Túlnyomó többségében érdeklődnek a 

munkatársak az addiktológiai ellátással foglalkozó, illetve drogprevenciót végző 

szervezetek megismerése iránt. A válaszolók leginkább a személyes előadás formájában 

történő információszerzést igénylik, de nyitottak az írásos anyagok olvasására is. A KEF 

az év folyamán a programjaiban megpróbál reagálni a jelzett igényekre.  

Köszönet a kollégák együttműködéséért! 

______________________________________________________________________________ 

A KEF munkacsoportjának tagjával, Hamar János addiktológiai konzultánssal készült friss 

interjú megtekinthető az alábbi YouTube csatornán.  

https://m.youtube.com/watch?v=fz3rZ0esf84&feature=youtu.be 

Az interjúban szóba kerül a függőség definíciója, a spirituális támasz, a változáshoz 

szükséges lépések, az online világ. A beszélgetés érinti a Ráckeresztúri Drogterápiás 

Otthonban folyó munka menetének rövid ismertetését.  
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A BRFK Bűnmegelőzési Osztálya készítette el az „Ő Pont Segíthet” mobil alkalmazást, 

mely megszólítja a fiatalokat droghasználat mellett zaklatás, bántalmazás témakörében is. 

Célzott ismereteken és segítő szervezetek elérhetőségén túl, kvíz-kérdéseket tartalmazó 

bűnmegelőzéssel kapcsolatos játék is kapott helyet a felületen. Emellett a bajba jutott fiatal 

az „SOS” gomb megnyomásával hívhatja a 112-es segélyhívó központot, valamint a 

használó által meghatározott telefonszámokat értesíti ki egy rövid „Bajban vagyok, kérlek 

segíts! Most itt vagyok:” üzenettel. Az üzenet mellé a kiértesített megkapja a veszélyben 

lévő felhasználó koordinátáit is. Az applikáció az ismert alkalmazás-letöltőkben elérhető. 
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