MEGHÍVÓ

A Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület (KCKT)

„FŐVÁROSI DROGPOLITIKA: HELYZETKÉP, PROBLÉMÁK ÉS
MEGOLDÁSOK”
címmel találkozóra várja a kábítószerügy területén dolgozó civil szervezeteket,
szakembereket.
A problémás drogfogyasztók túlnyomó többsége a fővárosban él, itt található
a legnagyobb intravénás szerhasználói populáció. Az elmúlt években átalakult
a drogpiac, terjed a dizájner drogok fogyasztása. Ezen új szerek fogyasztói
gyakrabban szorulnak sürgősségi és egyéb ellátásra. Egyre fiatalabb
korosztályok válnak érintetté, a gyermek- és fiatalkorú drogfüggők ellátásához
hiányzik az intézményi háttér. Az új pszichoaktív anyagok intravénás
fogyasztói jóval gyakrabban injektálnak, és gyakrabban osztják meg a
fecskendőket, emiatt jelentősen nőtt a fertőzések kockázata. Egyre
nyilvánvalóbbá válik az, hogy az egyes kerületek önmagukban nem képesek
kezelni ezt a problémát – szükség van arra, hogy fővárosi szinten hangolják
össze a munkájukat. Ehhez fővárosi drogstratégiára és drogkoordinációra
lenne szükség. A rendezvény szeretne helyzetértékelést nyújtani és
elősegíteni a különféle szereplők közötti párbeszédet annak érdekében, hogy
hatékonyabb megoldások szülessenek.
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TERVEZETT PROGRAM
9:30 – 10:00
10:00-10:20
10:20-10:50
10:50-11:10

Regisztráció
Bevezető: nagyvárosi drogpolitikák a 21. században
Sárosi Péter, Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület
Mit fogyasztanak a fővárosi drogfogyasztók?
Dr. Csorba József, XVI. kerületi TÁMASZ
Drogszcéna a 13. kerületben a tűcsere bezárása után
Varga Mónika, Drogprevenciós Alapítvány

11:10-11:30
11:30-11:55

Kávészünet
Filmvetítés: HIV és hepatitis szűrés a drogfogyasztók körében

11:55-12:15

12:40–14:00

Az Alternatíva Alapítvány HIV szűrési projektjének bemutatása
Kováts Virág, Alternatíva Alapítvány
Javaslat az intravénás drogfogyasztók hepatitis C kezelésének
előmozdítására
Csák Róbert, kutató
Ebédszünet - résztvevőknek ebédet biztosítunk a földszinten

14:00–17:00

Fővárosi Drogfórum (közben: kávészünet)

12:15-12:40

A fórum célja a kötetlen párbeszéd a kormányzati (minisztériumok,
önkormányzatok, rendőrség, ÁNTSZ stb.) és nem-kormányzati
szereplők között – ezért a rendezvény ezen része nem nyilvános. A
résztvevők kötelesek betartani a Brit Külügyi Intézet által kialakított
Chatham House szabályokat: a résztvevők személyazonossága,
illetve az általuk kifejtett vélemény még közvetetten sem hozható
nyilvánosságra!
A Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testületet a drogterületen dolgozó négy
szakmai ernyőszervezet hozta létre 2014. májusában a hazai
kábítószerhelyzet értékelésére, a szükséges szakmai állásfoglalások
kialakítására, a hazai szakmai közélet, valamint saját érdekképviseletük
megszervezésére. A KCKT egyik fő célkitűzése, hogy javítsa a kommunikációt
a politikai döntéshozók és a szakemberek között, ezáltal hozzájáruljon a
sikeres drogpolitikai válaszok kialakításához és végrehajtásához.
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