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HÍRLEVÉL
KÖSZÖNTŐ

Intézményünk, a Komárom – Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény 2021. november 12-
én  pályázatot  nyújtott  be  a  második  körben  meghirdetett  „A  szakmatámogatási  rendszer
létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása 2021.” című felhívásra.

Ezen pályázat révén a Fejér megye és Komárom – Esztergom megye területén működő szociális
szolgáltatókat is bekapcsoljuk abba a hálózati rendszerbe, mely kétirányú kommunikációt biztosít
a döntéshozók és a szolgáltatók között.

Ezt a nagyívű feladatot természetesen nem lehet egyedül ellátni, szerencsére sikerült egy kilenc
szervezetet magába foglaló konzorciumot létrehozni, melynek feladata a szakterületén működő
szolgáltatókkal való együttműködés, együtt gondolkodás.

A  konzorcium  tagjai  elsősorban  Fejér  és  Komárom  –  Esztergom  Megye  területén  fejtik  ki
tevékenységüket, de az országos lefedettségű munkacsoportoknak is aktív résztvevői.

Így  mindig  pontos,  naprakész  információkkal  rendelkezhetünk mindannyian,  akik  a  területen
végzik munkájukat.

Reméljük,  hogy  Önök,  Kollégák  örömmel  veszik  kezükbe  a  negyedévenként  megjelenő
Hírlevelünket  és  reméljük,  hogy aktív részesei  is  lesznek a szerkesztésnek is azzal,  hogy akár
érdekes, fontos, a tevékenységület bemutató cikkeket is küldenek számunkra.

Mi  nagyrészt  az  online  térben  találkozunk  a  honlapunkon,  hírleveleken  keresztül,  de  a
konzorcium tagjaival reményeink szerint személyesen, többször is aktív kapcsolatba kerülhetnek a
két megye szolgáltatói.

A  szakmai  munkát  a  főállású  Kolléganőnk,  Balogh  Lotti  koordinálja,  rajta,  ill.  a  területi
konzorciumi partnereken keresztül reméljük eredményes szakmai munkát fogunk végzeni.

További részleteket és elérhetőségeket a Hírlevelünkben találhatnak.

Aktív és eredményes együttműködésünkben bízva 

üdvözlettel:

Szőke – Szabó Mónika

       intézményvezető
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KONZORCIUMI TAGOK ELÉRHETŐSÉGEI

Konzorciumi tag neve Kapcsolattartó Telefonszám E-mail cím
SZMJVÖ Kríziskezelő 
Központ

Zsabka Attila +36 70 669 9216 krizis@fehervarkrizis.hu

Alba Bástya Család-és 
Gyermekjóléti Központ

Tisztl Henrik +36 30 701 3703 tisztl.henrik@csaladesgyermekjolet.fehervar.
hu

Híd Szociális, Család-és 
gyermekjóléti Központ

Tordainé Vida 
Katalin

+36 70 338 50 27 tordai.vida.katalin@hidkozpont.hu

Magyarországi 
Refomátus Egyház 
Kallódó Ifjúságot Mentő 
Misszió Drogterápiás 
Otthona

Victorné Erdős 
Eszter

+36 30 683 27 92 erdos.eszter@diakonia.hu

Péliföld örökzöld 
Egyesület, Péliföld 
Idősek Otthona

Gabala Ferencné +36 30 931 72 78 gabala@pelifoldi-idosek-otthona.hu

Kisbéri Kistérségi 
Szociális és 
Gyermekjóléti 
Alapellátási Központ

Finta János +36 30 273 72 59 kisberszockozpont@gmail.com

IRMÁK Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Szebenszki Bence +36 30 475 90 64 szebenszkibence@irmak.hu

RÉV Szenvedélybeteg 
segítő Ambulancia

Farnas István +36 30 742 81 37 istvanfarnas@gmail.com

A konzorciumi tagjainkról bővebben a KEM ISZI weboldalán a Területi szakmatámogatás ponton
belül olvashatnak majd. Mind a velünk kapcsolatban álló intézmények, mind a kapcsolattartók,
mind  a  munkacsoport  tagok  bemutatkozásának  a  feltöltése  folyamatban  van.  A  tagjainktól
szakmai  filmes  anyagot  is  kértünk,  mellyel  az  írásbeli  bemutatkozásaikon  kívül,  még  jobban
szemléltetni tudják a különböző ellátási formákban végzett munkájukat, módszereiket.
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Noha még tart  a  krízis  időszak,  megkértük  a  hajléktalan  ellátást  biztosító  partnerünket,  hogy
mutassa be hogyan zajlott le a téli időszak a két megye területén ebben az ellátásban.

KRÍZISIDŐSZAK A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁSBAN

November 1-től április 30-ig tart a krízisidőszak a hajléktalan ellátásban. Az év ezen szakaszában
még inkább odafigyelnek a fedél nélküli emberekre Fejér, -és Komárom-Esztergom megyében is.
A régióban két szervezet - Utcai Szociális Segítők Egyesülete és SZMJVÖ Kríziskezelő Központ
-  gondoskodik az utcán élő rászorulókról. Az intézményekben fokozottan figyelnek a bentlakók
egészségügyi  állapotára,  a  koronavírus  miatt  pedig  továbbra  is  szigorú  szabályok  vannak
érvényben. Ahol lehetőség volt rá, ott a férőhelyek számát is növelték.

Slachta Margit Nemzeti
Szociálpolitikai Intézet

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 
támogatásával valósul meg.

5



TERÜLETI SZAKMATÁMOGATÁS FEJÉR ÉS KOMÁROM – ESZTERGOM MEGYE                                                           
I. évfolyam 1. szám – 2022. március

HÍRLEVÉL

Slachta Margit Nemzeti
Szociálpolitikai Intézet

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 
támogatásával valósul meg.

6



TERÜLETI SZAKMATÁMOGATÁS FEJÉR ÉS KOMÁROM – ESZTERGOM MEGYE                                                           
I. évfolyam 1. szám – 2022. március

HÍRLEVÉL
Hajléktalan embertársaink számára a téli időszak egy életveszélyes kihívást jelent, hiszen a szabad
ég alatt, fűtés nélkül élve a hideg idő megérkezése kihűléssel és fagyással fenyeget. A régióban
azonban  több  olyan  szervezet  is  működik,  amely  egyebek  mellett  melegedőkkel,  orvosi
ellátással és meleg étellel igyekeznek segíteni ellátottaikat a krízisidőszak átvészelésében, amely
súlyosságát  fokozza  a  koronavírus-járvány  negyedik  és  ötödik  hulláma.   Az  utcai  szolgálatot
működtető  intézmények  krízisautót  üzemeltetnek,  amelyek  a  nap  24  órájában  nyújtanak
segítséget a nehéz helyzetbe került embertársainknak.

Az Utcai  Szociális  Segítők Egyesülete  21.  éve  működteti  Komárom-Esztergom Megyében a
krízisautó szolgáltatást. A megyei hatáskörű krízisautó a Közép- Dunántúli Regionális Diszpécser
Szolgálat koordinálásával funkcionál.
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2021. november 1. és a 2022. február 15. között zajló időszakban  102

riasztásra  reagált  a  krízisautó, ez  13,,6%-kal  haladta  meg  az  előző  évi  kiszállás  számot. A
krízisidőszakban  megvalósított  munka  Komárom-Esztergom  Megye  egész  területén,
hétköznapokon, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában volt elérhető.

Az  utcai  szolgálat  ügyfélfogadása  hétköznap  történik,  ezért  a  krízisautó  hétvégén  és
ünnepnapokon területbejárást végez a legfrekventáltabb helyeken a megyében. 

Az  igen  enyhe  időjárás  miatt  kirívó  esettel  és  komoly  megoldást  igénylő  feladatokkal  nem
találkoztunk, a hívásszám ennek ellenére emelkedett. 

Évről  évre  jellemzőbb,  hogy  a  társzervezetek  nagymértékben  támaszkodnak  a  krízisautó
munkájára,  szinte  szerves  egységben  működik  a  Rendőr-főkapitányságokkal,  közterület-
felügyeletekkel.  Ez a példaértékű együttműködésnek,  feladatmegosztásnak köszönhető,  közös
protokollok, műhelymunkák szervezésével. 

A krízisautó forgalmi adatai szerint a program 107 napja alatt 102 esetben történt kiszállás. Ez 
összesen 135 bajba jutott ügyfélnek tudott segítséget nyújtani.

A  krízisautó  szolgáltatás  célja,  hogy  a  folyamatosan  bővülő,  fejlődő,  változó  városi
hajléktalanellátó szervezetek működését elősegítse, az utcán bajbajutott, közvetlen életveszélybe
került  hajléktalanokat  megfelelő  szolgáltatáshoz  juttassa,  a  veszélyhelyzeteket  elhárítsa.
(intézménybe, vagy kórházba szállítással) 

A kiszállások kétharmada ismert  ügyfélhez  történt,  közülük  volt  olyan,  akihez  17-szer  kértek
segítséget a krízisautótól. 

A krízisautó igénybevételét 48 %-ban a lakosság kérte, ez 49 esetet jelent. 28 esetben a rendőrség,
12 esetben az országos mentőszolgálat kérte a krízisautó együttműködését. A többi esetben pedig
a társszervekhez, intézményekhez érkezett a bejelentés, és ők értesítették a diszpécserszolgálaton
keresztül a krízisautót. 
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SZMJVÖ KRÍZISKEZELŐ KÖZPONT BEMUTATÁSA

Az önkormányzati fenntartású SZMJVÖ Kríziskezelő Központ végzi 1992. április 01. óta Székesfe-
hérvár közigazgatási területén a fedél nélküliek gondozását, mindösszesen 51 fő munkatársuk se-
gítségével.
A rászoruló hajléktalanok, - köztük családok - száma 240-260 fő, részükre öt telephelyen, a követ-
kező alap és szakosított ellátási formák keretében biztosít ellátást intézményük:

- Nappali melegedő / 50 férőhely/
A nappali melegedőt azok a hajléktalan emberek vehetik igénybe, akik az utcán élnek, illetve az
éjjeli menedékhelyen alszanak és napközbeni tartózkodásukat nem tudják megoldani.

- Nappali Szolgáltató Centrum /10 férőhely/
A  nappali  szolgáltató  centrum  jogszabályi  jellegét  tekintve  nappali  melegedőként  funkciónál,
azonban  az  alapszolgáltatásokon  túl  különböző  innovatív  ellátásokat  nyújt  a  hajléktalanok
számára:  számítógépes  terem,  @  pont  (e-mailezés,  internet),  tanulószoba,  könyvtár,
csoportfoglalkoztató, információs iroda, interjú szoba.
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- Hajléktalan háziorvosi rendelő
A hajléktalanok háziorvosi rendelőjében napi 4 órás orvosi rendelés biztosítja az arra rászoruló
személyek  részére  az  egészségügyi  alapellátás  igénybevételének  lehetőségét.  A  korszerűen
berendezett,  jól  felszerelt  orvosi  rendelő  közel  18  éve  működik  OEP-es  finanszírozással.  A
rendelőt a Humán Szolgáltató Intézet működteti.

- Utcai szociális szolgálatok
Az 1.  és 2.  számú utcai  szociális szolgálatunk (2-2 fő) az utcán, közterületen élő hajléktalanok
gondozását  végzi.  Utcai  szociális  szolgálataink  ellátási  területe  kizárólag  Székesfehérvár
közigazgatási  területe.  Utcai  szociális  szolgálataik  legfontosabb  feladata  -  az  utcán  élő
hajléktalanok esetén - a közvetlen életveszély elhárítása, az utcán, közterületen, nem lakás céljára
szolgáló  helyen  élők  életet  vagy  testi  épséget  veszélyeztető  helyzetének  megszüntetése,  az
életmóddal  járó  ártalmak  csökkentése,  a  szociális  és  egészségügyi  szolgáltatások  és  ellátások
igénybevételének segítése és szervezése, a hajléktalan személyeket ellátó intézménybe vagy más
szálláshelyre juttatás.  Szolgálataik téli  krízisidőszakban a  nap 24 órájában teljesítenek ügyeleti
szolgálatot.

- Szociális konyha és népkonyha
Étkeztetést biztosító szolgáltatásaik naponta 11.30-13.30 óráig ebédlőként is üzemelő nappali me-
legedő helyiségében vehetők igénybe, ahol 100-150 adag ebéd (egy tál meleg étel) kerül kiosztásra
a rászorulóknak az év minden napján. A szolgáltatást regisztrált ellátottjaik vehetik igénybe, akik
napi étkezésüket önerőből biztosítani nem tudják.

- Éjjeli menedékhely / 36 férőhely/
Az  éjjeli  menedékhelyet  hajléktalan,  krízishelyzetbe  került  férfiak  vehetik  igénybe.  A
szállásnyújtáson túl tisztálkodási, mosási lehetőséget, szociális, mentális segítséget is biztosítanak.

- Időszakos férőhely /20 férőhely/
Időszakos  férőhelyük  helyileg  a  nappali  melegedőben  biztosít  éjszakai  pihenési  lehetőséget
hajléktalan férfiak részére a téli időszakban, november 01. és április 30. között.
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- Csomagmegőrző
A csomagmegőrző 2006. év óta működik a Nappali Szolgáltató Centrum telephelyén. Ez a szolgál-
tatás a személyes használati tárgyak biztonságos tárolását, megőrzését biztosítja kulturált körül-
mények között. A csomagmegőrzés mellett adományraktárt is (ruha, bútorzat, háztartási eszkö-
zök, stb) működtetnek.

- Női átmeneti szállás /18 férőhely/
A  szállást  azok  a  női  hajléktalanok  és  párok  vehetik  igénybe,  akik  bejelentett  munkahellyel
(munkaszerződéssel  igazolják)  vagy  valamilyen  nyugdíjszerű  ellátással  rendelkeznek.  A  női
szálláson 14 női férőhelyen kívül 2 db páros szoba áll rendelkezésre az utcán élő párok fogadása
érdekében, biztosítva részükre a kiszolgáló helyiségeket is. 

- Átmeneti szállás /41 férőhely/
Azok a 18. évet betöltött hajléktalan férfiak vehetik igénybe, akik munkahellyel, rendszeres alkal-
mi munkával vagy nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással rendelkeznek, ill. vállalják, hogy meghatáro-
zott időn belül rendszeres jövedelemre tesznek szert.

- Átmeneti szállás /16 férőhely/
A  16  férőhelyes  szállás  a  legmagasabb  szintű  ellátási  forma,  az  állami  gondozásból,
nevelőotthonból, nevelőszülőktől elkerülő fiatalok számára nyújt átmeneti szállás megoldást.
Az  átmeneti  szállások  esetén  szolgáltatás  nyújtás  a  hét  minden  napján  00.00-tól  24.00  óráig
folyamatos.  Ezen  időszak  alatt  térítési  díj  ellenében  a  szállásnyújtás,  étkeztetés,  mosási,
tisztálkodási  lehetőség,  egészségügyi  ellátás  mellett  a  mentálhigiénés  ellátás,  szociális
segítségnyújtás biztosított.

- Családok Átmeneti Otthona /20 férőhely/
A 20 férőhelyes Családok Átmeneti Otthonát térítési díj ellenében azon édesanyák és gyermekeik 
vehetik igénybe, akik aktuális életszakaszukban egyedül, segítség nélkül nem képesek 
megbirkózni az életükben fellépett nehézségekkel, ehhez támogatásra, nyugodt körülményekre, 
mentálhigiénés segítségre, szakemberrel való együtt gondolkodásra van szükségük, hogy a 
későbbiekben ismét képessé váljanak a társadalomba való visszailleszkedésre.

Slachta Margit Nemzeti
Szociálpolitikai Intézet

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 
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- Kiléptető lakások
Kiléptető lakásaik Székesfehérvár különböző pontjain találhatóak. A három lakásban összesen 12
fő önálló életvitelre alkalmas hajléktalan él. Részükre utógondozói, szociális esetmunka biztosított,
heti ill. szükség szerinti rendszerességgel. A kiléptető lakásokban élőknek kizárólag egy minimális
havonkénti bérleti (rezsi) díjat kell fizetniük.  Az általuk fizetendő kedvezményes összeg lehetővé
teszi számukra, hogy takarékoskodjanak, ezzel is elősegítve önálló életvitelük újbóli kialakítását.

Slachta Margit Nemzeti
Szociálpolitikai Intézet
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Az alábbiakban két remek minősített képzési lehetőséget mutatunk be, melyre 
reméljük szívesen jelentkeznek Kollégáink!

PORTAGE KÉPZÉS

A szociális és a humán szférában dolgozó szakemberek számára

Kanadai gyökerű fejlesztő életprogram – terápiás közösségek, lakóotthonok, rehabilitációs 
otthonok, kollégiumok stb. – kezelési manuálja.

A  kanadai  Portage  modell  drogbetegek  –  önsegítő  elemeket  hangsúlyozó,  kognitív  és
viselkedésterápiás  manuálokat  használó  –  kezelési  modellje.  Szemlélete  és  módszertana  a
humanisztikus  pszichológia  személyközpontú  megközelítését  és  a  pozitív  pszichológia
eszköztárát használja.

Célja: reintegrálni a drogfüggőket a társadalomba. 

A Portage modell lényege

Az élethez szükséges készségeket elvileg megtanuljuk, mire felnövünk – problémáink abból is
adódnak, hogy nem sajátítottunk el bizonyos kompetenciákat. A terápia többek között tanulási
folyamat  –  megtanítja  azokat  a  kompetenciákat/készségeket,  amelyekkel  a  kliens  képes  lesz
önhordozó, felelősséget vállaló életformát kialakítani és megtartani.
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A módszer a kívánt magatartást az érzések, lelki folyamatok és indítékok tisztázásával, illetve a
célravezető, helyzetnek megfelelő viselkedés bemutatásával éri el. Tanítja az énközlések fontossá-
gát, a konfliktusokban a felajánlott megoldások használatát, az érzések pontos kifejezését. Hang-
súlyt fektet a másoknak adott támogatás, a pozitív kezdeményezések, a segítés önbizalmat erősítő
hatására. 

A terápiás koncepció fő gondolata az emberi értékek bemutatása és átadása. Legfőbb érték a szere-
tet, a tisztelet és az elfogadás, melyet a stáb közvetít a lakóknak. Terápiás eszköz a pozitív, tisztele-
tet tükröző kommunikáció.

Kiknek ajánljuk a képzést?

A képzés a szociális szakemberek eszköztárát hivatott bővíteni a kliensmunka területén; a Portage
modell bevezetésére alkalmas szemlélettel és módszerekkel ismerteti meg a résztvevőket. Különle-
gessége: a megszerzett ismeretek és készségek napi alkalmazásában is segíti a szakembereket.
Közérthető gyógyító filozófiája és egyszerűen alkalmazható módszer-, eszköztára lehetővé teszi a
nem diplomás dolgozók részére is az elsajátítását. A Magyarországon drogterápiás otthonokban
sikerrel használt módszer rugalmassága biztosítja a különböző szakterületeken való adaptálását,
bevezetését. Alkalmazható például a pszichiátriaibeteg- és a hajléktalanellátásban, terápiás közös-
ségekben, lakóotthonokban, gyermekek, családok átmeneti otthonában, javítóintézetekben, rehabi-
litációs otthonokban, kollégiumokban stb.

A Portage a WHO által akkreditált és nemzetközi fórumokon oktatásra is ajánlott terápiás mo-
dell. 

Időpont: 2022. április 4–8. + 1 nap (6 órás esetmegbeszélő alkalom a résztvevőkkel egyeztetett 
időpontban)

A szociális továbbképzés adatai:
Engedélyszám: T-07-032/2019
A továbbképzés kreditértéke: 45 pont

A képzés költsége: 60.000 Ft

Slachta Margit Nemzeti
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Szállás a képzés helyszínén: 2.500 Ft/nap
Elhelyezés  igény  szerint  a  képzés  helyszínén,  2-4  ágyas  szobákban.  Egyéb  szállás  egyénileg
szervezhető, vagy a képzés bejárással is megoldható – a helyszín Budapesttől 35 km-re található.

Étkezés (reggeli, ebéd, vacsora, kávé és a szünetekben büfé): 2.500 Ft/nap
Rászorulók fizetési  kedvezményt  kérhetnek,  a  drogterapia@reformatus.hu e-mail-címre küldött
írásbeli kérelemmel.

Helyszín: 2465 Ráckeresztúr, Dózsa u. 4. A továbbképző központ a drogmisszió részlegeként drog- és 
alkoholmentes. 

A képzés időtartama:
56 óra (20 óra elmélet, 36 óra gyakorlat) – az 5 napos képzést követően az utolsó képzési nap egy 6
órás szupervíziós alkalom (személyközpontú esetmegbeszélésekkel).

A képzésre az alábbi linkre kattintva jelentkezhet (határidő: március 28.):
https://forms.gle/uJLiiE6dErQWxp7T6

További információ: sevella.erzsok@diakonia.hu

A továbbképzés három oltásról szóló védettségi igazolvánnyal látogatható, az aktuális 
járványügyi szabályok betartása mellett!
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DROGPREVENCIÓS TOVÁBBKÉPZÉS

A  Magyarországi  Református  Egyház  Kallódó  Ifjúságot  Mentő  Misszió  Drogterápiás  Otthona

szeretettel  hívja  és  várja  kreditpontot  adó,  akkreditált  drogprevenciós  továbbképzésükre.  A

képzést pedagógusoknak és szociális szférában dolgozóknak ajánlják.

Drogprevenció és személyiségfejlesztés elősegítése az iskolákban.

A drogprevenció iskolai lehetőségei.

Drogprevenció és személyiségfejlesztés elősegítése a tinédzser és fiatal felnőtt korosztályban.

A drogprevenció lehetőségei a szociális területen

A továbbképzés célja:

A  résztvevők  alapvető  addiktológiai  ismeretekhez  jussanak,  tanulják  meg  a  drogfogyasztás

felismerésének szempontjait és megnyilvánulásait. Elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítsanak

el a segítésben alkalmazható módszerek, eszközök, technikák használatára.  

A  szakembereket  képessé  kívánják  tenni  arra,  hogy  a  drog  és  függőség  kérdései,  s  a  hozzá

kapcsolódó rizikók megbeszélhetővé váljanak iskolai környezetben is, hogy a fiatalok védekező

készségei megerősödhessenek. A pedagógusok a tanult készségeket egyéb tanórai és pedagógiai

helyzetekben is felhasználva váljanak nyitottabbá és felkészültebbé az iskola egészségfejlesztési

feladatai iránt.
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A  résztvevők  ismerjék  a  drogok  fajtáit,  hatásait,  a  szerhasználat  kialakulását,  a  drogkarrier

lefolyását, következményeit, a szerhasználattal összefüggő személyiségzavarokat, azt, hogy mikor

tekintjük  a  szerhasználatot  betegségnek.  Ismerjék  a  drogmegelőzés  és  -gyógyítás,  valamint  az

esetmegbeszélés, szupervízió működésének módszereit. 

Legyenek  képesek  a  személyközpontú  megközelítés  –  empátia,  tolerancia,  kongruencia,

spontaneitás – helyzetnek megfelelő tudatos alkalmazására, a nondirektivitás, a motivációs interjú

használatára.  Legyenek  képesek  a  hivatásszerepben  megtapasztalt  (érzelmi,  magatartási,

életvezetési, kapcsolati) problémahelyzetek reális észlelésére, reflektálására, illetve feldolgozására,

a kollegiális szakmai együttműködés használatára.

A pedagógusok és szociális szakemberek sokszor eszköztelenek a drogprevenciós foglalkozások

megtartására. 

A diákok, illetve a szociális ellátásba kerülők lelki problémáinak kedvező irányú befolyásolására

sem a pedagógusképzés, sem a szociális alapképzés nem készíti fel kellőképpen a szakembereket.

Az  érett  személyiség  kialakulásának  egyik  legfontosabb  színtere  az  iskola,  ezért  annak

egészségfejlesztő  szerepe  egyre  hangsúlyosabb.  E továbbképzés  a  drogprevenciós  tevékenység

bevezetésére alkalmas szemlélettel és módszerekkel ismerteti meg a résztvevőket. 

Időpont: 2022. 04. 26-28. és a résztvevőkkel egyeztetett időpontokban 3 x egynapos 

esetmegbeszélés

Slachta Margit Nemzeti
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A képzés 30 órás bentlakásos (10 óra elmélet és 20 óra gyakorlat), majd 30 órás, 3 x egy napos

esetmegbeszélő részből áll. Az elmélet felöleli az addiktológia és a drogmegelőzés kérdésköreit. A

képzés különlegessége, hogy a megszerzett ismeretek és készségek napi alkalmazásában is segíti a

szakembereket.  A  második  30  órában  a  résztvevők  személyközpontú  esetmegbeszéléseken

kapnak  segítséget  konkrét  drogprevenciós  tapasztalataik  feldolgozásához.  A  3  x  1  napos

esetmegbeszélő alkalmakat a résztvevőknek alkalmas napokon tartják a projekt elején, közepén és

befejezés előtt.

Pedagógus továbbképzés adatai:

Nyilvántartási szám: PED/944-12/2019

A továbbképzés óraszáma: 60 óra 

Szociális továbbképzés adatai:

Engedélyszám: T-07-024-2020

A továbbképzés kreditértéke: 50 pont

Képzés költsége: 60 000.-Ft

Szállás, étkezéssel, teljes ellátással : 5.000 Ft/nap

Elhelyezés igény szerint a képzés helyszínén, 2-4 ágyas szobákban. 

Egyéb szállás Martonvásáron vagy Tordason egyénileg szervezhető, a képzés bejárással is 

megoldható – a helyszín Budapesttől 35 km-re található.
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Helyszín: 2465 Ráckeresztúr, Dózsa u. 4. 

A továbbképző központ a drogmisszió részlegeként drog- és alkoholmentes. 

A képzésre az alábbi linkre kattintva jelentkezhet:

https://forms.gle/yWxkjwkmHNdjR8Dq6

További információ: 

+36 30/314 3417, tovabbkepzes@kimm.hu

A  továbbképzés  védettségi  igazolvánnyal  látogatható,  az  aktuális  járványügyi  szabályok

betartása mellett!
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Zárás előtt érkezett a jó hír: a 65 év feletti magyar állampolgár alanyi jogon kaphat
jelzőrendszeres készüléket!

MÉRFÖLDKŐ A MAGYAR IDŐSGONDOZÁSBAN: A GONDOSÓRA

A kormány elkötelezett abban, hogy a családi közösségeket megerősítse az idős hozzátartozók
biztonságérzetének  növelésével  -  mondta  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériumának  szociális
ügyekért felelős államtitkára február 23-án Hernádnémetiben, sajtótájékoztatón.

Fülöp Attila a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen jelentette be a kormány Gondosóra pro-
jektjét, amely - fogalmazása szerint - "a digitális idősgondozás kiépítésének mérföldköve" Magyar-
országon. A szerdán kezdődött négyéves programban minden 65 éven felüli magyar állampolgár
alanyi jogon kaphat ingyenes jelzőeszközt, amelyhez 24 órás diszpécserszolgálat kapcsolódik.

Közlése szerint a következő négy évben olyan ingyenes jelzőeszközre és a hozzá tartozó, 0-24 órá-
ban elérhető diszpécserközpontra alapuló szolgáltatás épül ki, amelyet minden 65 éven felüli ma-
gyar állampolgár alanyi jogon igényelhet,  és használhat ingyenesen. Ezzel a kezdeményezéssel
csaknem 1,5 millió idős ember életébe hoznak biztonságot - fogalmazott az államtitkár.
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Fülöp Attila azt mondta, a Gondosóra a családközpontú idősgondozás kulcsa, a kormány célja,
hogy az idős emberek lehetőleg a családjukkal, hozzátartozóik közelében élhessenek. A most in-
duló digitális fejlesztéssel minden 65 éven felüli ember nagyobb biztonságban érezheti magát -
hangsúlyozta.

(Forrás: MTI)
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1848 -2022.
Kedves Olvasók!

Fogadják  sok  szeretettel  a  KEM  ISZI  Pszichiátriai  Intézetben  készült  fotónkat  a
március  15-ei  ünnepségünkről,  mellyel  az  1848-as  forradalom  és  az  1849-es
szabadságharc emlékének tisztelegtünk.

„Magyar történet múzsája, 
Vésőd soká nyúgodott.

Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!

Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,

Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.

Csattogjatok, csattogjatok,
Gondolatink szárnyai,

Nem vagytok már többé rabok,
Szét szabad már szállani.”

„Petőfi Sándor”
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