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Család- és gyermekjóléti munkacsoport III. szakmai műhelye 
2022. június 23. 

 

A Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja (4027 Debrecen, 

Thomas Mann u. 2.) biztosította a helyszínt a család és gyermekjóléti munkacsoport III. 

szakmai műhelyéhez. 

 

 

 

A területről érkező kérésnek eleget téve a téma ismételten a GYVR volt. Újra egy nagyon 

interaktív műhelymunka szervezését vállaltuk fel, azzal a hittel, hogy a jelenlévők magas 

létszámának (77 fő) ellenére a gyakorlati tudást segítő és azt támogató közvetlen 

hangvételű tudásátadásra számíthatnak a megjelent szakemberek. 

Ennek érdekében kértük fel előadónak Szarvák Mónikát, a Belügyminisztérium Szociális 

és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya gyermekjóléti alapellátási szakreferensét a 

műhelymunkában lévő előadói szerepre. Előadásának címe: Hatósági döntések és ahhoz 

kapcsolódó tervek a GYVR-ben. 
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Szarvák Mónika szakreferens a GYVR-t kivetítve, egy, illetve több „képzelt alany” 

részvételével gyakorlatiasan és érthetően mutatta be a rendszert, a teendőket és hívta fel 

a jelenlévők figyelmét a rendszer működéséből fakadó „buktatókra”, azaz azokra a 

hiátusokra, melyek nem megfelelő kezelése milyen strukturális következményekkel 

jár/járhat. 

 

 

Szarvák Mónika a műhelymunka során, a jelen lévő központok és szolgálatok részéről 

érkezett konkrét problémafelvetések egy részét azonnal megválaszolta, más részét pedig 
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továbbította az illetékes szakember részére, ezzel segítve a területi egységen működő 

szolgáltatók szakmatámogatását. 

 

 

 

Pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek ellátása munkacsoport III. 

szakmai műhelye – Szerep 
2022. augusztus 25. 

 

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió a TSZR pályázat keretében Szerepen szervezte meg 

a pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek ellátása munkacsoport III. szakmai 

műhelyét a DSZSZK telephelyeként működő Támogatott lakhatás intézményegységében. 

 

A téma a támogatott lakhatás, mint szolgáltatási elem, annak gyakorlati és elméleti 

bemutatása volt, a „terepen” konkrét szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek 

részvételével.  

 

 

 
 

A szerepi Támogatott lakhatás 2021. október 18-tól Debreceni Szociális Szolgáltató 

Központ telephelyeként működik, 72 férőhelyen pszichiátriai betegek részére nyújt 

szolgáltatást. Támogatott Lakhatás mellett a szolgáltatást igénybevevő részére a 

napközbeni tartózkodást a nappali intézmény, a közösségi pszichiátriai ellátás, és a 

fejlesztő foglalkoztatás keretében biztosítja.  
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A szakmai műhely egyfelől lehetőséget adott arra, hogy a szakemberek beszélgessenek a 

szolgáltatás beindításával kapcsolatos nehézségekről és az eltelt időszakban történt 

pozitívumokról-sikerekről egyaránt.  

 

A szakmai műhely következő napirendi pontja a Támogatott lakhatás gyakran ismételt 

kérdései, és az azokra készített válaszok megbeszélése volt. Bodnárné Rácz Erika 

munkacsoport vezető ismertette a jelenlévőkkel, hogy ezzel az anyaggal több országos 

munkacsoport is dolgozott, de ezen az ülésen elsődlegesen a pszichiátriai és az  

addiktológiai munkacsoport részéről felvetődött kérdéseket és válaszokat beszélték át a 

jelenlévők. 

 

A szakmai beszélgetés során további kérdések merültek fel, melyekre a műhelymunkában 

együttműködő szakemberek közösen keresték a szakmai válaszokat.  

 

 

A család és gyermekjóléti munkacsoport IV. szakmai műhelye – 

Debrecen 
2022. október 04. 

 

 

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió központjában egy nagyon „nehéz” téma, a 

gyerekeket ért szexuális abúzus feldolgozására vállalkozott a család és gyermekjóléti 

munkacsoport 4. szakmai műhelytalálkozóján részt vett 51 szakember. 

 

 



A program a Belügyminisztérium és a Slachta Margit 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósul meg. 

 

 

HÍRLEVÉL 

“Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, 

szakmatámogatási feladatok ellátása Hajdú-Bihar és Jász-

Nagykun-Szolnok megye területén 2021” 

 

Első előadóként, Dr. Kovács Krisztián az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat Hajdú Bihar 

Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat területi igazgatója a szakszolgálat 

tapasztalatait osztotta meg a jelen lévőkkel, külön kitért a gyerekeket ért abúzussal 

kapcsolatos tapasztalatokra is. Igazgató úr a szakmai műhely témája mellett tájékoztatást 

adott az OGYSZ több mint egy éves működéséről és jogszabályokban meghatározott 

tevékenységeiről.  

                               

 

Joó-Szász Orsolya szolgálatvezető a Meghallgató és Terápiás Központ/Barnahus szolgálat 

létrehozásának előzményeit, nemzetközi tapasztalatait és a debreceni terápiás központ 

működését mutatta be. Kiemelkedő szakmai elhivatottsággal hívta fel a jelen lévők 

figyelmét a téma fontosságára és arra, hogy mennyire körültekintően és empatikusan kell 

eljárni ezekben az ügyekben.  

 

 
 

A következő előadó, Minárcsik Ferenc rendőr alezredes a „Szexuális abúzus (gyerek) 

áldozata a rendőrség szemszögéből” címmel tartotta meg előadását. Azokat a 

tapasztalatait osztotta meg a szakmai műhelyen részt vevő gyermekjóléti központok és 

szolgálatok munkatársaival, amelyeket a nyomozói munkája során tapasztalt meg. A 

személyiségi jogok maximális betartása mellett olyan gyakorlati példákkal szemléltette az 

események feltárásának szakaszait, melyek segítségével rámutatott az ilyen természetű 

ügyek feltárásának nehézségeire.  
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Arról, hogy „mi történik” a Barnahus-ban, milyen feladatai vannak az ott dolgozó 

szakembereknek és milyen szakmai kihívásokkal kell szembe néznie egy szakembernek, 

amikor traumatizált gyerekkel találkozik Makónyi Judit - klinikai szakpszichológus, 

szaktanácsadó az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat Meghallgató és Terápiás Központ/Barnahus Szolgálat 

munkatársa nyújtott betekintést a gyermekjóléti területen dolgozó munkatársaknak. 

 

 
                                 

A hajdúböszörményi Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ 

klinikai szakpszichológusa a „Bántalmazás és trauma megjelenése a család- és 

gyermekjóléti központ pszichológusi gyakorlatában” című előadásában a területen 

dolgozó szakember szemszögéből szólt hozzá a témához. Rámutatott arra, hogy az 



A program a Belügyminisztérium és a Slachta Margit 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósul meg. 

 

 

HÍRLEVÉL 

“Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, 

szakmatámogatási feladatok ellátása Hajdú-Bihar és Jász-

Nagykun-Szolnok megye területén 2021” 

abúzushoz vezető eseménysor, majd annak kezelése mennyire összetett és kiemelkedően 

érzékeny területe a család- és gyermekjóléti központok és szolgálatok feladatellátásának. 

 

 

 
 
A Meghallgató és Terápiás Központ/Barnahus szolgálattal kapcsolatban az alábbi 
tájékozódhat: 
 

https://www.ogysz.hu/index.php/meghallgato-es-terapias-szolgalat 
 

 

 

 

Idősek alapellátása munkacsoport IV. szakmai műhelye – Debrecen 
2022. október 11. 

 

 

Debrecenben a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió központi irodaházában tartotta meg 

az idősek alapellátása munkacsoport a 4. szakmai műhelyét. A műhelytalálkozón a 

szociális alapszolgáltatásokat nyújtó intézmények vezetői vettek részt egy vezetői 

konzultáción.  

 

https://www.ogysz.hu/index.php/meghallgato-es-terapias-szolgalat
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A rendezvényen megjelent intézményvezetők az alábbi témák tekintetében cseréltek 

tapasztalatokat egymással: 

 

• A szolgáltatásnyújtás dilemmái, nehézségei az energia-veszélyhelyzet miatti 

intézkedések végrehajtása során.  

• Ellenőrzések tapasztalatai vezetői szemszögből. 

 

• Jogszabályok gyakorlatban való alkalmazásának nehézségei. Közös gondolkodás, 

javaslatok a jogszabályok módosítására. 

 

A szakmai beszélgetés moderátorai Töviskes Mária Magdolna munkacsoport vezető és 

German Gabriella munkacsoport tag voltak.  
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A találkozón 22 fő vezető munkakörben foglalkoztatott szakember vett részt, akik az 

alábbi intézményekből érkeztek: 

 

• Bihari Szociális Szolgáltató Központ – Berettyóújfalu; 

• DMJV Városi Szociális Szolgálat – Debrecen; 

• Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ; 

• Hajdúszoboszlói Református ANNA Idősek Otthona; 

• Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ; 

• Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ – Hajdúböszörmény; 

• Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ; 

• Szociális Szolgáltatási Központ – Hajdúböszörmény; 

• Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ – Kaba; 

• BTESZ Tevékeny Gondozási Szolgálat – Hajdúböszörmény; 

• BTESZ Balmazújvárosi Szociális Szolgáltató Központ; 

• BTESZ Központi Irodaház – Debrecen; 
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Fogyatékkal élők ellátása munkacsoport IV. szakmai műhelye – 

Debrecen 
2022. október 13. 

 

Kis Róza munkacsoport vezető köszöntőjével kezdődött a fogyatékkal élők ellátása 

munkacsoport IV. szakmai műhelytalálkozója, melyre 29 fő érkezett a Baptista Tevékeny 

Szeretett Misszió debreceni központjába. 

 

 

 

 

Gyene Piroska az ÉFOÉSZ elnöke előadásának témája: az ÉFOÉSZ szervezet bemutatása 

és az Önálló Életvitel Centrumok működésének ismertetése volt. Elnök Asszony 

ismertette a résztvevőkkel, hogy a szervezet immár 41 éve működik, a második 

legnagyobb érdekvédelmi szervezet Magyarországon és mintegy 25 000 fő a tagja. Az 

Önálló Életviteli Centrumok 4 évvel ezelőtt jöttek létre. Sok képzést és workshopot 

tartanak, kiadványokat készítenek az önálló élet megteremtésével kapcsolatban. 
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Gyene Piroska köszönetét fejezte ki, Fülöp Attila Államtitkár Úrnak, hogy támogatja az 

értelmi fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatását és mindenben segítséget nyújt, 

hogy önálló életet élhessenek. 

 

Borbélyné Kiss Ibolya, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 

Érdekvédelmi Szövetsége, Hajdú-Bihar Megyei Egyesület elnöke bemutatta 

szervezetüket. Egyesületük az értelmi fogyatékos gyermekek, fiatalok, felnőttek 

érdekvédelmét látja el Hajdú-Bihar megyében.  

 

Tevékenységünk kiterjed: Debrecen, Balmazújváros, Báránd, Berettyóújfalu, Derecske, 

Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Kaba, Komádi, Nyíradony, Szerep, Zsáka 

városokra. Támogató szolgáltatásokat biztosítanak, közösségfejlesztő programokat, 

rendezvényeket szerveznek. A segítés formái: csoportos beszélgetés különböző életviteli 

témákban, okos eszközök használata, kölcsönzése, informatikai képzések, önérvényesítő 

csoportok szervezése, információ nyújtás, egyéni tanácsadás. 
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Szünetet követően Kőszegi Norbert, KÉZMŰ, FŐKEFE, ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. 

munkatársa az „Akkreditált foglalkoztatás a szociális intézményekben” címmel tartotta 

meg előadását. 

 

A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft célja, a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

rehabilitációs foglalkoztatása. Rehabilitációs szakemberekkel segítik elő a munkavállalók 

foglalkoztatását, képzési és szociális rehabilitációját, személyre szabott tanácsadás és 

mentorálás révén. Biztosítják az egészségi állapotnak és a speciális igényeknek megfelelő 

akadálymentes munkakörnyezetet, a 10 000 munkavállalónak, 145 telephelyen, melyek 

54 intézményhez kapcsolódnak. A piaci igények figyelembevételével, valós piaci 

megrendelésekkel, értéket teremtő munkát végeznek. Napi 4 órás foglalkoztatással, 

minőségi és mennyiségi termelés folyik. Fő tevékenységek: divattermékek előállítása, 

naptár és papíráru gyártása, seprűkészítés. 

 

 

Hajléktalan személyek ellátása munkacsoport IV. szakmai műhelye – 

Debrecen 

2022. október 19. 

 

Hegyi Anita munkacsoport vezető nyitotta meg a műhelytalálkozót, melyen 11 

szakember vett részt. 
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A szakmai műhely első részében Faragó Tiborné a Baptista Tevékeny Szeretet 

Misszió vezető szaktanácsadójának moderálásával a költségvetési törvény szerint 

ütköző szolgáltatások problematikáját tekintették át a műhelytalálkozó résztvevői. 

 

 

 

 

A hajléktalan ellátást nyújtó szolgáltatók részéről érkezett jelzés szerint egyre 

nagyobb gondot jelent, hogy a hajléktalan személyek nem vehetnek igénybe 

egyszerre több olyan szolgáltatást, amire egyébként nagy szükségük lenne. 

Ilyen szolgáltatás a hajléktalan személyek nappali ellátása, amely ütközik a 

szociális étkeztetéssel. Ez azért is indokolatlan, mert a nappali ellátás nem köteles 

étkeztetést biztosítani, amennyiben azonban a hajléktalan személy meg tudja 

fizetni a szolgáltatást, miért is ne juthatna hozzá? 

 

Még nagyobb problémát jelent, hogy a nappali melegedő és az átmeneti szálló 

szolgáltatása nem vehető igénybe a pszichiátriai és a szenvedélybetegek nappali 

ellátásával annak ellenére, hogy a hajléktalan személyek között egyre nagyobb 

számban fordulnak elő olyanok, akiknek erre kifejezetten szükségük lenne. A 

hajléktalan ellátás erre sem szakértelemmel, sem kapacitással nem rendelkezik. 

Tekintettel arra, hogy a népkonyha nem biztosít minden településen szolgáltatást, 

indokolt annak átgondolása, hogy a hajléktalan személyek igénybe vehessék a 

szociális étkeztetést. 
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A szakmai műhelyen elhangzott, hogy a fentiekben jelzett problémák nem okoznak 

gondot abban az esetben, ha az intézmények között megfelelő az együttműködés, 

azonban erre nem lehet alapozni a szociális ellátás biztonságát, a kérdést 

jogszabályi szinten kell rendezni. 

 

 
 

 

A program második felében a hajléktalan ellátás aktuális feladatairól beszélgettek 

a jelenlévők: úgy, mint felkészülés a téli időszakra, a krízisautó szolgáltatás 

működtetése, az energiaválság miatt nehéz helyzetbe kerülő személyek/családok 

megsegítésének lehetőségei. 

 

Zárásként Hegyi Anita tájékoztatta a részt vevőket az országos hajléktalanügyi 

munkacsoport már elvégzett és még az évben hátralévő feladatokról. 

A következő szakmai műhely keretében beszélgetést szervezünk a 

Belügyminisztérium illetékes főosztályának képviselőjével az új szakmai irányítás 

megismerésének céljából. 

 

 

 

 



A program a Belügyminisztérium és a Slachta Margit 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósul meg. 

 

 

HÍRLEVÉL 

“Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, 

szakmatámogatási feladatok ellátása Hajdú-Bihar és Jász-

Nagykun-Szolnok megye területén 2021” 

 

Idősek szakosított ellátása munkacsoport IV. szakmai műhelye. 

Intézménybemutatás, konzultáció a Debrecen Megyei Jogú Város 

Városi Szociális Szolgálatánál 
2022. október 20. 

 

2022. október 20-n rendeztük meg az idősek szakosított ellátása munkacsoport negyedik 

műhelytalálkozóját. Az előző műhelymunkáktól eltérően, most a Debrecen Megyei Jogú 

Város Városi Szociális Szolgálat Pallagi úti Idősek Házában találkoztunk az idős 

ellátás szolgáltatás vezetőivel, munkatársaival, 29 fő részvételével. 

 

 
 

 

Oláh Péter a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió, mint gesztor szervezet módszertani 

munkatársa köszöntötte a megjelent szakembereket. 

 

Ezt követően, az intézmény vezetője, Nagy Lajosné egy részletes és interaktív előadás 

keretében mutatta be a Városi Szociális Szolgálat szolgáltatásait. 

Az előadásból megtudhattuk, hogy a Szolgálat az 1993. évi III. törvényben meghatározott 

szociális alap-, és szakosított ellátási formák széles skáláját lefedi. Ugyan itt most a 

szakellátás képviselői voltak jelen, azonban számukra is hasznos információkat 

hallhattunk arról, hogy a szociális alapellátások milyen formában valósulnak meg 
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Debrecen városában. Továbbá hogyan kapcsolódik össze az alap és a szakellátás munkája 

az ellátottak igényeinek, szükségleteinek figyelembevételével. 

 

 
 

Az informatív előadást követően lehetőségünk volt kis csoportokban, az ápolási 

osztályok, szolgáltatások megtekintésére. 

 

 

 
 

Jó volt látni azt a fejlődést, melyet a fenntartó támogatásával, egyes ápolási osztályok 

korszerűsítése terén tettek. 

 

Az átalakításkor már a fő szempontok egyike volt a járványügyi helyzetnek való 

megfelelés is. Konkrétan egy járványhelyzet esetén szükséges elkülönítéshez alkalmas 

rész/részleg kialakítása is megtörtént. 
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A felújítás során gondoltak a munkatársak komfortérzetének javítására is. Egy modern, 

jelen kor elvárásainak megfelelő dolgozói öltöző kialakítására is sor került. 

 

 
 

 

Az Otthon lakói ötletes, érdekes, zenés, ülőtáncos bemutatóval készültek a szakemberek 

számára. 
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Az intézmény udvarán létrehoztak a demenciával élő személyek számára egy 

akadálymentes kertrészt, melyben buszmegálló, utcai telefonfülke is található. Az így 

kialakított kertrész ötletül szolgálhat más intézmények számára is, ahol demenciával élő 

személyeket is ápolnak, gondoznak. 
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Az intézménylátogatást követően konzultációra volt lehetőség, ahol a jelen lévő 

szakemberek gondolatot cserélhettek, választ kaptak a felmerült kérdésekre. 

 

 

Fogyatékkal élők ellátása munkacsoport V. szakmai műhelye – Szolnok 
2022. november 17. 

 

Szolnok egyik legszebb épületében, a Megyeházán tartotta meg a fogyatékkal élők ellátása 

munkacsoport az V. szakmai műhelyét. 

A műhelytalálkozót Kiss Róza a munkacsoport vezetője nyitotta meg, köszöntötte a megjelent 40 fő 

Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyék területéről érkezett szakembereket. 

 

 
 

A program ismertetését követően, Pálné Bereczki Éva, az ÉFOÉSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

képviselőjének előadását hallgatták meg a jelen lévők a megyében folyó munkáról. Az Értelmi 

Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

szervezete 1981-ben jött létre a fogyatékos gyerekeket nevelő szülők érdekvédelme céljából. Az 

előadásból megtudhattuk, hogy később a szervezet felvállalta a gyógypedagógiai intézmények 

dolgozóinak és a fogyatékos személyeket segítő szakemberek védelmét is. 

 

A szervezet az évek során jelentős összegeket fordított a gyógypedagógiai intézmények 

támogatására, az ott folyó szakmai tevékenységek megvalósítására. A megyei szervezet részt vesz 

Szolnok város civil életében és reflektálnak a tagságukat érintő közügyekre is. 

 

Ugyanakkor egyre nagyobb hangsúlyt fordítanak a kis csoportok támogatására is: támogató 

szolgáltatásokat, adó- és jogi tanácsadást biztosítanak, közösségfejlesztő programokat és 
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rendezvényeket szerveznek. A segítség formái: életviteli témákban csoportos beszélgetést 

folytatnak, okos eszközök kölcsönzését és használatukkal kapcsolatos informatikai képzéseket 

biztosítanak, önérvényesítő csoportokat szerveznek és egyéni tanácsadást is biztosítanak. 

 

 
 

A következő előadásban Nagyné Varga Ilona ismertette a jelenlévőkkel a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megye Esély Szociális Közalapítvány történetét. A közalapítvány célja a szociális tevékenységek és a 

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 

 

A Közalapítvány akkreditált felnőttképzéseket szervez a szociális alap- és szakellátásban dolgozók 

részére, ezek az oktató anyagok könyv formában is elérhetőek az irántuk érdeklődő szakemberek 

számára. A közalapítvány munkatársai tanácsadást nyújtanak munkaerő-piaci, álláskeresési, 

rehabilitációs, pszichológiai témákban. 
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A műhelytalálkozó következő témája a támogatott lakhatás volt. Máthé Miklós a püspökladányi 

Napfényes Támogató Szociális Egyesület lakója osztotta meg tapasztalatait a leghitelesebb formában, 

hiszen saját példáján keresztül mutatta be a támogatott lakhatás működését. Az előadás érintette a 

támogatott lakhatás célját, fontosságát, a mindennapi élet napirendjét, a közösségi programokat, 

családi napokat, a lakók munkáját, egészségügyi ellátását, mindezt életképeken keresztül bemutatva. 

 

 
 

Hajdu Lajos a Napfényes Támogató Szociális Egyesület munkatársa az „Alapszolgáltatások 

illeszkedése a támogatott lakhatáshoz” címmel adott elő. Az intézmény feladata, a minőségi 

szolgáltatás nyújtása a 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem 

képes, de felügyeletre szoruló otthonukban élő fogyatékos, illetve autista személyek részére, mely 
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szolgáltatás igazodik a fogyatékos emberek szükségleteihez. A szociális szolgáltatás tevékenységei 

szolgáltatási elemekre épülnek, azokat a szolgáltatás célcsoportjának szükségleteihez igazítva.  

 

Az előadás gyakorlati példákon keresztül mutatta be a támogatott lakhatásban dolgozók és a lakók 

közötti harmonikusabb együttműködés feltételeit, és fontosságát, melyek: a mérhető fejlesztés, 

kapcsolattartás, önálló életre nevelés, esetmegbeszélés, önálló döntés képessége, kompetencia 

határok tartása, őszinte kommunikáció, a közösen kialakított szabályrendszer, kölcsönös fejlesztés.  

 

 

Általános információk, hírfolyam, jogszabály változások 
 

A konvergencia – régiókban működő család és gyermekjóléti központok és szolgálatok, valamint 

a regionális diszpécserszolgálatok krízisidőszakban történő együttműködését szabályozó 

protokoll itt érhető el: 

https://szocialisportal.hu/elkeszult-a-konvergencia-regiokban-mukodo-csalad-es-gyermekjoleti-

kozpontok-es-szolgalatok-valamint-a-regionalis-diszpecserszolgalatok-krizisidoszakban-

torteno-egyuttmukodesenek-protokollja/ 

 

Elérhetőségek 

 

Szociális ágazati portál honlapja: 

https://szocialisportal.hu/ 
 
 
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapja: 

https://nszi.hu/ 
 
 
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázati lehetőségei: 

https://nszi.hu/palyazatok 

 

 

https://szocialisportal.hu/elkeszult-a-konvergencia-regiokban-mukodo-csalad-es-gyermekjoleti-kozpontok-es-szolgalatok-valamint-a-regionalis-diszpecserszolgalatok-krizisidoszakban-torteno-egyuttmukodesenek-protokollja/
https://szocialisportal.hu/elkeszult-a-konvergencia-regiokban-mukodo-csalad-es-gyermekjoleti-kozpontok-es-szolgalatok-valamint-a-regionalis-diszpecserszolgalatok-krizisidoszakban-torteno-egyuttmukodesenek-protokollja/
https://szocialisportal.hu/elkeszult-a-konvergencia-regiokban-mukodo-csalad-es-gyermekjoleti-kozpontok-es-szolgalatok-valamint-a-regionalis-diszpecserszolgalatok-krizisidoszakban-torteno-egyuttmukodesenek-protokollja/
https://szocialisportal.hu/
https://nszi.hu/
https://nszi.hu/palyazatok
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“Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása 

Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 2021” Gesztor intézményének és 

konzorciumi partnereinek honlapjai: 

 

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió:  

https://btesz.hu/ 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és 
Rehabilitációs Intézmény: 

 www.angolkertotthon.hu 
 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja: 

https://humanszolgaltato.hu/ 
 
Szociális Szolgáltatási Központ: 

www.hb-szszk.hu 
 
Napfényes Sziget Integrált Intézmény: 

http://www.napfenyesegyesulet.hu/napfenyes-sziget-integralt-intezmeny/ 
 
Debreceni SZETA Családok Átmeneti Otthona: 

https://www.debreceniszeta.hu/index.htm 
 
Debreceni Szociális Szolgáltató Központ: 

www.dszszk.hu 

  

https://btesz.hu/
http://www.angolkertotthon.hu/
https://humanszolgaltato.hu/
http://www.hb-szszk.hu/
http://www.napfenyesegyesulet.hu/napfenyes-sziget-integralt-intezmeny/
https://www.debreceniszeta.hu/index.htm
http://www.dszszk.hu/

