
 

  

 

 

 

MEGHÍVÓ 

A Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége, a Magyar 
Addiktológiai Társaság, a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége, az 
Ártalomcsökkentők Szakmai Egyesülete, valamint a Kábítószerügyi Civil Koordinációs 
Testület (KCKT) az elmúlt öt évben nagy érdeklődés mellett megrendezett Civil 
Fórumok folytatásaként  

„NYITNI KÉK” – CÍMMEL TALÁLKOZÓRA VÁRJA A KÁBÍTÓSZERÜGY ÉS A 

TÁRSSZAKMÁK TERÜLETÉN DOLGOZÓ CIVIL SZERVEZETEKET, SZAKEMBEREKET. 

Az utóbbi években a szakma gyakran visszatérő élménye a kirekesztettség, a 
magárahagyatottság, a szakmai iránymutatás hiánya. Az idei Civil Fórum erre a 
helyzetre kíván reflektálni, egyrészt a hazai szakmapolitikai folyamatok nemzetközi 
kontextusban való értelmezésével, másrészt a társszakmák irányába való nyitás 
kezdeményezésével. 

Idén áprilisban, közel 20 év után az ENSZ legmagasabb döntéshozó szerve, a 
közgyűlés (UNGASS) újra napirendre helyezte a drogkérdést. 1998-ban a témával 
foglalkozó legutóbbi közgyűlés a "drogmentes világ - meg tudjuk csinálni" szlogen 
alatt ülésezett, és elsősorban a kínálatcsökkentéstől várta a kábítószerek 
visszaszorítását. Vajon mi változott azóta? Hogyan látják ma a világ vezető hatalmai 
az olyan megosztó témákat, mint az ártalomcsökkentés, a halálbüntetés és a 
dekriminalizáció, és miről döntöttek a közgyűlésen? Sárosi Péter, a Jogriporter 
Alapítvány igazgatója részt vett a new york-i eseményen, ahol kollégájával, Takács 
István Gáborral egy rövid filmriportot is készítettek. A Civil Fórum délelőtti plenáris 
ülésén Sárosi Péter az UNGASS-ról és annak következményeiről való beszámolóját, 
valamint a rendezvényen készült film bemutatását egy, az UNGASS-ra reflektáló – 
meghívott előadók és a konferencia résztvevőinek bevonásával zajló – diskurzus, 
közös gondolkodás követi a hazai drogszakmai állapotokról. 

A délutáni program a 2014-es Civil Fórumon létrehozott Drogszakmai Civil 
Ombudsmani intézmény szerepkörének újragondolása köré fókuszálva különböző 
társzakmák, más területen dolgozó civilek felé való nyitásra koncentrál. A délután 
folyamán bemutatásra kerül az elterelésről készített Drogszakmai Ombudsmani 
jelentés, valamint a DCO egyéb ügyei, az ügyekben érintett „drogos” és „nem 
drogos” szervezetek tapasztalatai, majd a más területeken működő civil 
szervezetekkel együtt folytatjuk a lehetséges kapcsolódási pontok keresését. 

A RENDEZVÉNY IDŐPONTJA: 2016. MÁJUS 11.  

HELYSZÍNE: KOSSUTH KLUB (1088 BUDAPEST, MÚZEUM UTCA 7.) 



 

  

 

 

 

PROGRAM 

 9:15 – Regisztráció 

10:00 – 10:05 
Köszöntő 
Szemelyácz János, KCKT elnök 

10:05 – 12:15 Plenáris ülés UNGASS-ról 

 
Beszámoló az UNGASS 2016-ról, és annak következményeiről 
Előadó: Sárosi Péter, Jogriporter Alapítvány 

 Az UNGASS 2016-on készült filmriport bemutatása 

 
Diskurzus a hazai állapotokról: az UNGASS-ra reflektáló közös 
gondolkodás egy kerekasztal beszélgetés keretében. 

12.15 – 13.15 Ebédszünet 

13:15 – 14.15 Plenáris ülés – a DCO tevékenységéről 

 
A DCO tevékenységének áttekintése 
Előadó: Késmárki Fanni, DCO 

 
Elterelés jelentés bemutatása 
Előadó: Jambrik Ágnes, a jelentés készítésében résztvevő 
szakértő 

 
A DCO ügyekben érintett drogos és nem drogos szervezetek 
tapasztalatai a DCO-val 

14.15 – 14.30 Kávészünet 

14:30 – 15:55 A DCO jövőbeni fenntarthatóságának lehetősége más területeken 
működő civil szervezetek/szövetségek (ernyők) bevonásával  

Meghívott szervezetek: pl. Demokratikus Jogok Fejlesztéséért 
Alapítvány (DemNet), Közösségfejlesztők Egyesülete (KÖFE), 
Magyar LMBT Szövetség, Menhely Alapítvány, Nonprofit 
Információs és Oktatási Központ Alapítvány (NIOK) 

15:55 – 16:00 Zárás 

 




