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Szolnokon történt 

Szakmaközi megbeszélés – Szolnok 
2022. november 09. 

Az SZKTT HSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2022. november 09. napján szakmaközi 
megbeszélést szervezett, melynek témája a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok által 
biztosított újgenerációs szolgáltatások, köztük a debreceni Barnahus Meghallgató és Terápiás 
Központ bemutatása volt, két vendégelőadó, Dr. Kovács Krisztián a Hajdú-Bihar Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat területi igazgatója, valamint Joó-Száz Orsolya a Barnahus 
Meghallgató és Terápiás Központ szakmai vezetője által.   

Az esemény apropóját egy 2022. október 04. napján a Baptista Tevékeny Szeretetmisszió által 
szervezett területi szakmatámogatási programon keretében megvalósult, hasonló témájú előadás 
adta, melyen a szolnoki Család – és Gyermekjóléti Szolgálat is részt vett, és fontosnak tartotta, hogy 
az ott elhangzott információk első kézből jussanak el a szakmai partnereihez, valamint jelzőrendszeri 
tagokhoz. A szakmaközi megbeszélést rendkívül nagy érdeklődés övezte, a megjelentek interaktív 
formában kaphattak, gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó ismereteket erről az újgenerációs 
szolgáltatásról. 
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Adorján Ildikó Díj – Szolnok 

Dabisné Zsoldos Mónika a Humán Szolgáltató Központ Hajléktalan-segítő Szolgálat vezetője „Adorján 
Ildikó Díj”-ban részesült. 

Dabisné Zsoldos Mónika Szolnokon született, középiskolai tanulmányait Kisújszálláson, a Móricz 
Zsigmond Közgazdasági Szakközépiskolában végezte. Középiskolai tanulmányainak befejezése után 
a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Főiskolai Karán kezdte meg felsőfokú 
tanulmányait, majd a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Általános Szociális 
Munkás Szakán szerzett általános szociális munkás végzettséget, kitüntetéssel. Főiskolai 
tanulmányai mellett a Pomázi Munkaterápiás Intézetben általános szociális asszisztens 
szakképesítést szerzett. 

1992. június 25-e óta, harminc éve dolgozik a Humán Szolgáltató Központ által nyújtott hajléktalan 
ellátásban, munkáját utcai szociális munkásként kezdte, később szociális asszisztensként folytatta, 
majd szociális, mentálhigiénés csoportvezetői megbízást kapott. 

Felkészültsége, megbízhatósága, munkájának minősége alapján 2004-ben a hajléktalan ellátás 
vezetője lett. Nyílt, egyenes ember, munkatársai elismerik. Képzettségével, szakmai 
rátermettségével, következetességével, nem utolsósorban szorgalmával, példamutatásával 
tekintélyt szerzett beosztott kollégái körében. 

Szakmailag magasan képzett, lelkiismeretes, a hajléktalanok érdekében mélységesen elkötelezett, a 
Humán Szolgáltató Központ nemcsak egy munkahely számára, amit választott, hanem élethivatás. 
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Kitartó és szakszerű munkájának köszönhetően sokan léptek tovább a nappali melegedő és az éjjeli 
menedékhely szolgáltatásaiból az átmeneti otthonba, illetve vállaltak munkát, melynek 
köszönhetően lakhatási gondjuk is megoldódott.  

Határozottságával, rátermettségével könnyen kezeli a konfliktushelyzeteket. Szabadidejének egy 
részét is a segítésnek szenteli. Nagy lojalitás jellemzi, az intézmény érdekeit messzemenőkig 
figyelemben tartja, gondoskodása, figyelme az ellátottaira teljes körű. 
Az intézmény gazdasági helyzetét pontosan ismerve méri fel a szükségleteket, tervezi meg a 
beszerzéseket úgy, hogy még a legszűkebb esztendőkben sem került veszélybe a költségvetés.  
Hosszú évek óta folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, és számos alkalommal 
nyert anyagi forrást az intézmény szakmai munkájának, infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatására. 

Rendelkezik azzal a bizonyos többlettel, amely elengedhetetlenül szükséges a napi szolgálathoz.  

Külön elismerés illeti a járvány terjedésének megelőzése érdekében, a rászorulók támogatásával, 
segítésével kapcsolatos tevékenységét, mellyel hozzájárult a hajléktalan személyek ellátottságának 
minőségi fenntartásához. 

Munkáját mindvégig elhivatottan, hozzáértéssel, lelkiismeretesen, magas szakmai színvonalon 
végezte. Szociális érzékenysége, empatikus készsége nagy-nagy türelemmel is párosul. Példamutató 
munkája mintaként szolgálhat mások számára is.  

Nagyon sok szeretettel gratulálunk a díjazottnak! 
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Család- és gyermekjóléti munkacsoport V. szakmai műhelye – Debrecen 
2022. november 23. 

A család- és gyermekjóléti munkacsoport ötödik alkalommal szervezett szakmai műhelyt 2022. 
november 23-án, melynek helyszíne a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Debrecen, Simonyi út 14. 
szám alatti székhelye volt. 

A szakmai rendezvényen a Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő intézmények 
munkatársai vettek részt 42 fővel.  

A szakmai műhely kiemelt témája a gyermekjóléti alapellátások közül az átmeneti gondozás volt. A 
téma szakértője és a szakmai rendezvény első előadója Dósa Piroska, a Slachta Margit Nemzeti 
Szociálpolitikai Intéztet Módszertani Igazgatóság szakterületi referense volt. Előadásának címe: 
„Kapcsolódási pontok a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók között”. 

Gondolatébresztő előadásában kihangsúlyozta, hogy a gyermekvédelem szereplőinek, vagyis a 
gyermekjóléti alap- és szakellátást nyújtó szolgáltatásoknak az átmeneti gondozás - legyen az 
gyermekek vagy családok átmeneti otthona – fontos láncszeme. Az együttműködés a különböző 
intézmények szakemberei között elengedhetetlen.  
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A szakmai műhely résztvevői ezt követően a két megyében, különböző fenntartásban működő, 
átmeneti gondozást nyújtó intézmények mindennapjaiba kaphattak betekintést.  

A szolnoki Családok Átmeneti Otthona komplex ellátási rendszerét mutatta be Sándorné Pólik Róza 
intézményvezető, a MÖSZ Szociális és Fejlesztési Központ Családok Átmeneti Otthonából. 

A debreceni ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. által fenntartott „Fecske” Családok Átmeneti 
Otthonát Bulátkó-Leiter Mercédesz intézményvezető, valamint „Fészek” Családok Átmeneti 
Otthonát Fényes Annamária intézményvezető mutatta be „Átmeneti gondozás egy bérházban” 
címmel.  
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Ezt követően az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ által működtetett Hajdú-Bihar 
megyei Családok Átmeneti Otthonainak bemutatása következett, melyet Ötvös Erika, a 
hajdúböszörményi „Katica” Családok Átmeneti Otthonának intézményvezetője ismertetett.   

A szakmai műhely utolsó előadója Tatár Krisztina otthonvezető volt, aki DMJV Gyermekvédelmi 
Intézménye Gyermekek Átmeneti Otthonát képviselte. Előadásának címe: „A gyermekek átmeneti 
otthona a szakellátás előszobája?”   

Kérdések, problémák és javaslatok feltevése, interaktív szakmatámogatási konzultációra az 
előadások után és a szakmai rendezvény végén is lehetőség volt.  

A szakmai műhelyen lehetőség volt a személyes szakmai kapcsolatok építésére is. 

Hajléktalan személyek ellátása munkacsoport V. szakmai műhelye – Debrecen 
2022. november 24. 

2022. november 24-én a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió debreceni központjában tartottuk meg 
a hajléktalan személyek ellátása munkacsoport 5. szakmai műhelyét. 

A műhelytalálkozón a Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyékben hajléktalan ellátásban 
tevékenykedő szervezetek, valamint a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió, mint gesztorszervezet 
munkatársai vettek részt. 
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Alagi Szilárd, a Belügyminisztérium szociális referense a szakterületet érintő ágazatirányítási 
struktúrát mutatta be a területi egységen működő szociális szolgáltatók képviselőinek. Hiánypótló 
előadásában bemutatta a Belügyminisztérium szervezeti ábráját és azon belül a 
gondoskodáspolitikai államtitkárság alá tartozó szakpolitikai egységeket és azok működési területét. 

Előadásában kitért olyan releváns statisztikai adatokra és ábrákra, amely bemutatta a hajléktalan 
ellátás területi sajátosságait, a pályázatok aktuális helyzetét, valamint a krízisautó országos területi 
lefedettségét és a krízisidőszakra történő felkészülés jelenlegi helyzetét. 
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Ezt követően a hajléktalanellátás aktuális kérdéseiről és a feladatellátás dilemmáiról folytattak jó 
hangulatú és eredményes párbeszédet a tanácskozás résztvevői. 

Köszönjük az előadó értékes gondolatait és a partnereink együttműködő jelenlétét! 

Pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek ellátása munkacsoport IV. szakmai műhelye – 
Debrecen 

2022. november 29. 

Debrecenben, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió központjában tartotta meg a pszichiátriai és 
szenvedélybeteg személyek ellátása munkacsoport az IV. szakmai műhelytalálkozóját.  
A területi egységen szenvedélybetegek ellátásában működő intézmények 18 munkatársa töltött 
együtt egy tartalmas szakmai délelőttöt. 
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A szakmai műhely előadója Majzik Balázs volt, aki a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
Drogmegelőzési Programok Osztályának osztályvezetője. Két témában tartott kiemelkedően érdekes 
előadást: egyfelől bemutatta a Nemzeti Népegészségügyi Központ drogmegelőzési tevékenységeit, 
melynek során kitért általánosságban a szerfogyasztásra és friss statisztikai adatokkal szemléltette 
előadását. 

Másrészt kitért az elterelés és a prevenció lehetőségeire, hangsúlyozva, hogy e tekintetben további 
egyeztetésre van szükség a szakma és az ágazatirányítás között, amely érintheti egyes jogszabályok 
felülvizsgálatát is. 

Az előadás utolsó harmadában a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokról, azok szerepéről és 
lehetőségeiről volt szó, melynek során egy tartalmas szakmai beszélgetés és tapasztalatcsere történt 
a jelenlévő szakemberek és az előadó között, ahol javaslatokat is megfogalmaztak a műhelymunka 
témáival kapcsolatban. 
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Idősek alapellátása munkacsoport V. szakmai műhelye – Debrecen 
2022. december 01. 

Az idősek alapellátása munkacsoport ötödik alkalommal szervezett szakmai műhelyt 2022. 
december 1-én, melynek helyszíne a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Debrecen, Simonyi út 14. 
szám alatti székhelye volt. 
A szakmai rendezvényen a Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő idősek számára 
intézmények munkatársai vettek részt 25 fővel.  

A szakmai műhely kiemelt témája „Az otthonukban élő idősek jelenlegi helyzete” volt, melynek 
során esetek, tapasztalatok, javaslatok-megoldások egyeztetésére mentén zajlott a beszélgetés. 
A téma feldolgozása kerekasztal beszélgetés formájában valósult meg, melyet Töviskes Mária 
Magdolna munkacsoport vezető vezetett.  

A témákban érintett, különböző területekről szakemberek felkérésével történt a beszélgetés 
irányítása.  

Kavaleczné Ilyés Julianna, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kórházi szociális munkása az 
egészségügy szemszögből, a kórházban végzett szociális munkájáról, a gondozószolgálattal való 
kapcsolattartásról, annak nehézségeiről, tapasztalatairól tájékoztatta a szociális szakembereket. 
Esetekkel, példákkal támasztotta alá a közös munka lényegét az egészségügy és a szociális ellátás 
tekintetében. 

Vezető gondozó szemszögéből Lévai Mária Róza (Szociális Szolgáltatási Központ – 
Hajdúböszörmény) a házi segítségnyújtás területén tapasztalt tendenciákról az alábbi témákban 
folyatott beszélgetést a szakmai műhely résztvevőivel: Hogyan hatott a szolgáltatás nyújtására a  
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COVID és a jelenlegi gazdasági helyzet? Miről mond vajon le az idős, ha önellátóképessége még 
részben megvan (rezsi, gyógyszer, élelmiszer, gondozás)? Szakmai tapasztalatok, dilemmák és esetek 
elemzésére is sor került. 

Sajtos Antalné, a BTESZ Tevékeny Gondozási Szolgálat dolgozója a házi segítésnyújtás gondozója 
szemszögéből gyakorlati tapasztalatát osztotta meg a szolgáltatással kapcsolatban. 

Faragó Kornélia intézményvezető (BTESZ - Debrecen), mint az étkeztetés vezető szakember 
szemszögéből arról beszélt, hogy milyen tendenciát tapasztalnak az étkeztetés tekintetében, melyet 
az ellátást igénybevevőkkel készült felméréssel támasztott alá. A beszélgetés során szó volt arról is, 
hogy kik mondják vissza inkább az étkeztetést, illetve a természetes támogató környezet mennyire 
segíti az időseket. 

Az idősek szakellátása oldaláról Kárándi Erzsébet, az idősek szakellátás munkacsoport vezetője 
témafelvezetőjében a romló egészségi állapot és gazdasági helyzet hatása a szakellátást igénylők 
számára, illetve a kapacitások kérdésével foglalkozott.  
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Számos kérdés, probléma és javaslat feltevésére sor került a szakmai rendezvényen. Egy interaktív, 
a szakmai műhelyen résztvevők aktív konzultációjára nyílt lehetőség a nap folyamán. 

Idősek szakosított ellátása munkacsoport V. szakmai műhelye- Debrecen 
2022. december 08. 

2022. december 08-n rendeztük meg az idősek szakosított ellátása munkacsoport ötödik 
műhelytalálkozóját. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió központjában találkoztunk az idős 
bentlakásos ellátás szolgáltatás vezetőivel, munkatársaival, ahol 25 fő személyes jelenléttel, 3 fő 
online csatlakozással vett részt. 

Oláh Péter módszertani munkatárs köszöntötte a megjelent szakembereket. 
Ezt követően Farkas Boglárka vezető ápoló (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály) köszöntötte a kollégákat, majd megtartotta előadását, melynek címe „Szakápolás 
bentlakásos szociális intézményben, hatósági engedély birtokában”.  
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Az előadásból megtudhattuk, hogyan tudunk jogszerűen szakápolási feladatokat biztosítani 
gondozottjaink részére.  

Röviden az alábbiakról hallhattunk: 
Ki végezhet szakápolási feladatokat? 
A megfelelő szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szakdolgozók végezhetik (60/2003. X.20. 
ESzCsM rendelet). Szakmakód: 7305. 

Az engedélyezési eljárásról: 
Hiánytalanul benyújtott kérelem esetén az ügyintézési határidő 8 nap. Az engedélyező hatóság a 
területileg illetékes járási hivatal.  

A személyi feltételekről: 
A szakápolók mellett minden intézményben alkalmazni kell orvost (ez az 1/2000. (I.7.) SzCsM 
rendelet szerint mindenhol biztosított). Továbbá elérhetővé kell tenni gyógytornász, dietetikus, 
mentálhigiénés szakember tevékenységét. Az egészségügyi végzettségű szakdolgozónak igényelni 
kell szociális és egészségügyi nyilvántartási számot, majd kérnie kell a Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamarai tagfelvételt. Fontos a tagság és a kártya folyamatos monitorozása. 

Szakápolási feladatokat ellátó intézményben ki kell jelölni egy intézeti szakmai vezetőt, aki felelős a 
feladatellátásért, valamint az előadás során megismerhettük a tárgyi feltételeket. 
A szakápolási szakmai program tartalmazza: 

• Az ellátási terület bemutatását.
• A szakmai tevékenységet.
• A tárgyi környezetet.
• A személyi feltételeket.
• A szakmai vezető megnevezését.
• A szakápolás célját, feladatát.
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Ne felejtsünk el felelősségbiztosítási szerződést kötni, a szakápolásban résztvevő szakdolgozók 
számára. 

Fontos megismerkednünk a szakápoló kompetenciáival is. A jogszabályban felsorolt 
kompetenciákon felül az orvos adhat írásban megbízást szakápolói feladat ellátására. Ilyen például 
az infúzió bekötése. 

Az előadás végén lehetőség volt konzultációra az előadóval. Több résztvevő már évek óta biztosítja 
az általa vezetett intézményben a szakápolás lehetőségét. Ezért a jelenlévők egymás között is tudtak 
tapasztalatot cserélni. 
Az együtt gondolkodás más égető témákat is felvetett. Ilyenek voltak pl.: a gondnokság alá helyezés 
kérdése, az aláírási jogosultság és a betegszállítás akadályai.  

A mai napon is egy hasznos szakmai nap résztvevői lehettünk. 

Pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek ellátása munkacsoport V. szakmai műhelye – 
Szolnok 

2022. december 13. 

A rendezvényen a két megyéből közel 10, szakmában érintett intézmény képviseltette magát, 
melynek helyszínéül a Tevékeny Gondozási Szolgálat – Szolnok, újonnan, 2023-ban nyíló, fogyatékkal 
élők- és pszichiátriai betegek nappali ellátására szolgáló épületkomplexum adott otthont. 
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A vendéglátó intézményt Tóth Erzsébet intézményvezető mutatta be. Az általa vezetett intézmény 
több éves tapasztalattal rendelkezik szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, valamint a 
szenvedélybetegek ellátása területén. Valamennyi szolgáltatást az idei évben a nagyléptékű fejlesztés 
jellemzi, mely a jövő évben is meghatározó szerepet kap. 

Szociális étkeztetésben – a korábbi pár száz igénybevevőhöz képest – jelenleg közel 3000 idős, 
és/vagy rászoruló személlyel van megállapodásuk, melyből 2200 fő napi rendszerességgel veszi 
igénybe a szolgáltatást, Szolnok, Szászberek, Újszász, Zagyvarékas, Tószeg, Tiszajenő, Tiszavárkony, 
Vezseny és Tiszaföldvár településekről. 

A házi segítségnyújtást 266 főnél 37 gondozó látja el többségében Szolnok területén. Ezen területen 
belső képzésekkel valósult meg a fejlesztés. A fenntartó megakadályozván a kiégést – mint a szociális 
ágazat fluktuációjának legnagyobb okozóját –, kompetenciafejlesztéssel és szupervízióval segítette a 
gondozókat. 
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A pszichiátriai és szenvedélybetegek feladatellátása kapcsán az intézményvezető asszony 
megosztotta a jelenlévőkkel múltbeli tevékenységüket és jövőbeli terveiket. A munkaműhely 
helyszíne ugyanis a jövő évtől otthont ad a pszichiátriai betegeket és fogyatékkal élők nappali 
ellátásának. Számos fejlesztő programmal készülnek az 50-50 fő befogadására alkalmas 
intézményrészben. 

A TGSZ bemutatása során a szenvedélybetegek absztinencia útján való segítésének módjait, a 
szenvedélybetegek nappali intézményének bemutatását a szolgáltatás vezető ismertette. Körülbelül 
másfél, két évvel ezelőtt a szenvedélybetegek nappali szolgáltatásainak módjai újragondolásra 
kerültek. A pandémia időszaka a nehézségek mellet lehetőséget adott a fenntartónak, hogy 
megkezdje a szenvedélybetegek és mélyszegénységben élők segítésének professzionális szintre való 
emelését. Felmérte a klientúra specifikusságából adódó szolgáltatási igényeket, a visszaintegrálási 
lehetőségeket és módokat. Előtérbe helyezte a munkatársak személyes fejlődését, a kiégés 
megelőzését. Amíg a fenntartó egy tréner csapattal kompetenciafejlesztő – dolgozói és ellátotti – 
tréningsorozat megvalósításán dolgozott, addig a szolnoki intézmény új alapokra helyezte nappali 
szolgáltatását. A fenntartóval egyetértésben új célokat tűzött ki: kézzel fogható segítségnyújtást a 
szenvedélybetegek, családjaik és a mélyszegénységben élők részére; a szociális hálózatba való 
becsatlakozás, hogy a szigetszerű működés megszűnjön; nagyobb feladatvállalás a drog 
prevencióban. A célok megvalósításához először új helyre költöztette az intézményrészt, majd 
megújította a munkatársi gárdát és megkezdte képzésüket. Az idei év pedig a kapcsolatépítésről, a 
társszervezetekkel való együttműködési megállapodások kötéséről szól. 

A fejlesztéseknek, képzéseknek köszönhetően a szenvedélybetegek nappali ellátása jelenleg 110 %-
os telítettséggel dolgozik, folyamatos az egyéni és csoportos esetkezelések. Egyre nagyobb 
sikereket érnek el a szerhasználat csökkentésében, az absztinencia megtartásában. A kliensek 
fejlesztésére jelenleg 6 képzés (e-learning, blended learning és jelenlétet igénylő tréning) 
érhető el az intézményben, valamint számos, heti rendszerességgel ismétlődő további 
foglalkozások kerültek kidolgozásra. A képzések az önismeret, a kommunikáció, a stresszkezelés, az 
álláskeresési módok és egyéb kompetenciák fejlesztésére irányulnak.  
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A heti foglalkozások között pedig megtalálható a kézműves foglalkozás, a művelődésre irányuló 
zenefoglalkozás és filmklub, a visszaintegrálódáshoz nélkülözhetetlen háztartásvezetéssel 
kapcsolatos foglalkozások (főzés, mosás, környezetünk tisztántartása, varrás, kertünk gondozása 
stb.), valamint lelkünk gondozása (Boros Lajos vezetésével). Utóbbi foglalkozáson való részvételre 
az intézmény valamennyi dolgozójának van lehetősége. Az intézmény havi rendszerességgel 
élelmiszeradományt is biztosít klienseik számára. 
Említésre került, hogy az idei év a segítségnyújtás mellett a kapcsolatteremtés évében telik. Az 
ukrajnai háborús menekültek segítése kapcsán önkormányzatokkal, segély- és egyházi 
szervezetekkel dolgozott együtt az intézmény. Emellett a helyi rendőrséggel, a szolnoki 
Humánszolgáltató Központtal is szorosabb lett a kapcsolat, valamint az Áldozatsegítő Központtal. Az 
intézmény ellátotti szinten érintett a drog prevenció terén, így a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumba 
való tagfelvétele is szorgalmazásra került. 

Az intézmény bemutatása után – a szünetről is megfeledkezve – számos kérdést kapott a vendéglátó 
főképp a szenvedélybetegek nappali ellátásában megvalósuló foglalkozásokkal, valamint a szociális 
étkeztetéssel kapcsolatban. 

A szünet is tudásmegosztással telt, majd a két megye, meghívott ellátottjogi képviselőjének 
előadásával folytatódott. A két előadó gyakorlati példákon keresztül mutatta be a pszichiátriai és a 
szenvedélybetegek nappali, illetve támogatott- és bentlakásos ellátásban felmerülő ellátottjogi 
kérdéseket. A példák jól szemléltették, hogy az intézményeknek mire kell figyelniük, melyek azok a 
főbb irányvonalak, melyek a klientúra specifikusságából eredően nagyobb figyelmet érdemlőek. 
Előadásuk kiterjedt a tájékoztatás, a házirendek ismertetésének fontosságára, valamint a jogviszony 
megszüntetésének kérdéskörére, az adatvédelemre és számos, témában releváns területre. Ezek 
mellett támogatásukról és együttműködésükről biztosította a jelenlévőket, egy úttal megerősítést 
adtak a jelenlegihez hasonló szakmai műhelyek fontosságáról, szükségességéről. 
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Az ellátottjogi képviselőkkel való személyes találkozó több résztvevő számára is kiemelten fontos 
volt, mivel ez idáig személyes kapcsolatuk nem volt. Az előadást követő idő szakmai beszélgetéssel, 
tapasztalatcserével telt a jelenlévő szakemberekkel, majd a Tevékeny Gondozási Szolgálat – Szolnok 
bejárásával zárult. 

Általános információk, hírfolyam, jogszabály változások 

A konvergencia – régiókban működő család és gyermekjóléti központok és szolgálatok, valamint a 
regionális diszpécserszolgálatok krı́zisidőszakban 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/
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