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EMCDDA és ESPAD együttműködési keretmegállapodás
Az EMCDDA és a középiskolások alkohol és drogfogyasztási szokásait felmérő ESPAD
szervezete keretmegállapodást írt alá a jövőbeni szorosabb együttműködésről. Bár eseti
jelleggel már az 1990-es évek közepétől megvalósult a kooperáció, és az EMCDDA Éves
Jelentéseiben rendszeresen megjelennek az ESPAD adatai, az új, nyolc pontból álló
megállapodás lehetővé teszi közös projektek végrehajtását is, a szervezetek prioritásainak
megfelelően.
A megállapodás főbb céljai a következők:






Az ESPAD integrációja az EU szélesebb adatgyűjtési rendszereibe, ezáltal az adatok
összehasonlíthatóságának, minőségének és hozzáférhetőségének javítása
Az országok részvételi szándékának erősítése
Az ESPAD adatok maximális felhasználása, elemzése, belehelyezve az EMCDDA
által gyűjtött adatok kontextusába, így a trendek jobb megismerése
Az információáramlás és a szakértői együttműködés segítése

Az ESPAD-ról bővebben: www.espad.org

■

J E L E N L E G F O L Y Ó K U T AT ÁS

A kábítószerek utcai árai 2007-ben
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan kutatás készül a kábítószerek 2007-es utcai árairól.
Hazánkban 2004 óta folyik a kábítószerek utcai árait feltérképező vizsgálat 5
drogambulancia közreműködésével. A drogambulanciák kiválasztásánál a kutatás országos
lefedettségének, illetve a regionális árkülönbségek felmérésének biztosítása volt a cél, így a
résztvevő ambulanciák 5 különböző városban találhatóak (Miskolc, Zalaegerszeg, Pécs,
Szeged és Budapest).
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Minden ambulancia 20 kérdőívet kap, amelyet az ott kezelésben részesülő kábítószerfogyasztók töltenek ki. A kérdőívek felvétele önkitöltős módszerrel történik. A kérdések 8
illegális drogra (marihuána, hasis, heroin, kokain, crack, amfetamin, ecstasy, LSD) és az
illegális úton szerzett metadonra terjednek ki. Minden fogyasztó csak ahhoz a szertípushoz
írhat árat, amelyből tényleg vásárolt az adott évben, így arról pontos információval
rendelkezik. A táblázatban az adott kábítószerre vonatkozó legalacsonyabb, legmagasabb
és leggyakoribb árakat kell megadni. Az egyoldalas kérdőív, a táblázat mellett, tartalmaz 4
nyitott kérdést is, amely azt hívatott felmérni, hogy bizonyos tényezők, események,
helyszínek hogyan befolyásolják az adott éven belül a kábítószerek utcai árainak alakulását.
A kutatás eredményeit a Nemzeti Drog Fókuszpont az adott évre vonatkozó Éves
Jelentésben publikálja. ■

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez
Kézikönyv szakemberek és kutatók számára

Az EMCDDA „Kézikönyvek” sorozata gyakorlati útmutatással
látja el a kábítószer-fogyasztókkal foglalkozó segítő
szakembereket.
A most megjelent útmutató fő célja a kábítószer-fogyasztással
kapcsolatos
kezelés
elemeinek,
folyamatának
és
lehetőségeinek értékeléséhez biztosítani a szükséges
módszertani alapokat az európai szakemberek számára. A
kiadvány
célközönsége
a
kezelőhelyeken
dolgozó
szakemberek, a szociális és az egészségügyi területen
dolgozó hivatalnokok, a függőség kezelését vizsgáló kutatók
és tulajdonképpen bárki, aki szakmai vagy politikai oldalról
érintett a kezelés bizonyítékon alapuló értékelésében.
A kézikönyv négy részből áll. Az első egység az evaluációhoz
szükséges alapvető fogalmakat tisztázza, definiálja az értékelés típusait, azonosítja az
értékelés szereplőit és meghatározza az értékeléshez szükséges adatokat, forrásokat. A
második rész az értékelés végrehajtásához kínál módszertani tanácsokat, beleértve a
kvalitatív és kvantitatív szempontokat, a végrehajtást és annak biztosítását, valamint az
eredmények kommunikálását. Nemzetközi és európai kontextusba helyezi az értékelési és
kutatási hálózatokat a harmadik fejezet. Az értékelési folyamat fogalmainak jobb megértését
definíciók gyűjteménye segíti a negyedik részben.
A kiadvány angol nyelven letölthető az EMCDDA honlapjáról:
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index430EN.html
A kézikönyv korlátozott példányszámban a Drog Fókuszponttól nyomtatott formában is
rendelhető. Igény esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot irodavezetőnkkel a
domotor.diana@oek.antsz.hu e-mail címen. ■
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Szociális reintegráció mint a drogfogyasztásra adott válasz
Martin Keane: Social reintegration as a response to drug use in Ireland
Könyvajánló

„A hajléktalanság, a bizonytalan lakhatási
körülmények, a nem megfelelő képesítés és a
munka-alkalmassági problémák, vagyis a
társadalmi kirekesztés különböző
megnyilvánulásai, szorosan együtt járnak a
problémás kábítószer-fogyasztás jelenségével.
A reintegráció éppen ezért a kezelés és
rehabilitáció egyik legfontosabb területévé vált,
mely választ kíván nyújtani a problémás
kábítószer-fogyasztók lakhatási, szakképzési
és munkavállalási kérdéseire.” M. K.

A szociális reintegráció nem új terület, az
1960-as évek elején már megtörténtek az
első gyakorlati kísérletek a kábítószerfogyasztók a többségi társadalomba történő
visszavezetésére. Az Európai Unió Tanácsa
2000-től egyre sürgeti tagállamait a
szolgáltatások
hozzáférhetőségének
javítására, az EMCDDA pedig évről évre
felméri a rendelkezésre álló forrásokat az
EU minden országában.

A tíz fejezetből álló könyv egy új,
Írországban végzett kutatás eredményeiről számol be. A vizsgálatot egy 2003-as adatfelvétel
indokolta, mely szerint a problémás fogyasztók 61%-a munkanélküli volt, szemben a nemzeti
4,6%-os átlaggal, és különösen jellemző volt körükben, hajléktalan időszakaikban, a kaotikus
szerhasználat. A kiadvány az elméleti háttér és az adatgyűjtési módszerek ismertetésével
kezdődik, ezután bemutatásra kerülnek azok a területek, melyek együttes fejlesztése
hatványozottan sikeressé teheti a reintegrációt: a lakhatási problémák kezelése, a
munkaügyi státusz rendezése és a szakképzés támogatása.
A kutatás számszerűen is igazolta, hogy a szakmát tanuló vagy munkahellyel rendelkező
problémás kábítószer-fogyasztók kevésbé gyakran fogyasztják az elsődleges problémás
szert és eredményesebb a kezelésük is, érdemes tehát hangsúlyt fektetni a reintegrációra.
A könyv jó példát állít a hazai szakemberek elé, bemutatva azokat a sikeres utakból, egyéni
intervenciókból levezethető általánosított, mégis a gyakorlathoz kapcsolódó ismereteket,
melyeket a segítő szakmában dolgozók mindennapjaik során, az elméleti szakemberek
pedig a megfelelő szociálpolitika kialakításakor alkalmazhatnak.
A kiadvány felhívja a figyelmet arra, hogy a problémás kábítószer-fogyasztók helyzetének
széles körű feltárása fontos feladat. A megfelelő beavatkozás kialakításához elengedhetetlen
a problémás fogyasztók lakáshelyzetének, képzési igényeinek valamint foglalkoztatási
esélyeinek és munkakörülményeinek alaposabb ismerete, ezért szükséges az adatgyűjtés
ilyen irányú fejlesztése is.
A tanulmány angol nyelven teljes szövegével elérhető az alábbi linkre kattintva:
http://www.hrb.ie/storage/publications/hrbpublications/drugmisuse/sr_Overview5.pdf
Forrás: Drugnet Ireland, 2007/4.

■

www.drogfokuszpont.hu
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