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I.

Rólunk

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
pályázatot hirdetett a „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási
feladatok ellátása -2021” címmel.
Nyertes pályázatunk értelmében a 2021. szeptember 01 – 2024. június 30 közötti időszakban,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a területi szakmatámogatási hálózat feladatát a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei „Viktória" Egyesített Szociális Intézmény látja el 5 konzorciumi
partnerrel. Esetünkben a konzorciumi forma biztosítja a szakmatámogatási hálózat
működését, feladatelosztását, valamint megadja a szakmai munka keretét:






szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást egyaránt biztosít a Területi
Szakmatámogatási Rendszer a gesztor szervezet és konzorciumi partnerei
tevékenységén keresztül
az ellátotti csoportok (alapszolgáltatások, szakosított szolgáltatások, gyermekjóléti
alapellátások) teljes körére tekintettel nyújt szolgáltatást
területileg megyei lefedettséget biztosít a gesztor intézménnyel és a konzorciumi
partnerekkel
a gesztor és konzorciumi partnerei között a fenntartó jellegét tekintve képviselteti
magát a civil szektor, önkormányzati, illetve állami fenntartású.
az általunk megfogalmazott újszerű módszerek és korszerű szolgáltatásfejlesztési
célok szervesen illeszkednek az EMMI, valamint az NSZI által megfogalmazott és
kitűzött fejlesztési elképzelésekhez

Küldetésünk:
A szociális szolgáltatások rendszerének országos modernizációját támogató és helyi
megvalósítását segítő szakmai, szakmatámogatási tevékenység ellátása, annak érdekében,
hogy szükségletalapú, adekvát szolgáltatási hálózat jöjjön létre megyei szinten, egységes
szakmai szabályozás, biztonságos finanszírozási feltételek mellett, lehetővé téve az egyéb
humán szektorokkal való rendszerszerű együttműködést.
Átfogó szakmatámogatási cél:
Olyan megyei szintű, - fenntartói egyetértés és támogatás mellett kialakított - szociális
szakmai szervezetek és intézmények összefogása alapján működő szakmai fejlesztő,
tanácsadó és szakmatámogatást szolgáltató tevékenység ellátása, amely révén a közvetett és
közvetlen célcsoportok részére szükségletalapú, személyre szabott és adekvát
szakmatámogatási szolgáltatás biztosítható.
Szakmatámogatási céljaink és feladataink:


Az egyes szektorok közötti integrációt megvalósító (pl. foglalkoztatás és szociális
szolgáltatások) központi modellkísérleti programok eredményeinek adaptálása megyei
szinten, a kliensek életminőségének javulása érdekében
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II.

Folyamatos tájékoztatás biztosítása a jogszabályi változásokról, jogértelmezésben való
segítségnyújtás annak érdekében, hogy jogkövető és magasabb szintű szociális ellátást
nyújtsunk a felhasználók részére
A szociális szolgáltatók, intézmények s fenntartói szervezeteik forrásallokációs
képességét fejlesztő szolgáltatások biztosítása, annak érdekében, hogy minél több
külső forrás adekvát felhasználása történjen meg a megyében
Egységes metodikájú megyei szintű szükségletfeltárás, annak érdekében, hogy a helyi
és megyei tervezés valós alapadatok és egységes indikátorok mentén feltárt
szükségletekre reagálhasson a szociális ellátások fejlesztése során
Alacsony ellátási színvonalat mutató vagy tényleges ellátást nem biztosító szociális
szolgáltatók és intézmények tevékenységének fejlesztése vagy megszüntetése
érdekében végzett tudatos szakmatámogatási tevékenység
Egységes metodikájú, eredmény-elvárás standard alapú szakértői ellenőrzési
tevékenység ellátása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, együttműködve az
ellenőrző szervekkel.
Részvétel a szociális ellátórendszer szolgáltatási standardjainak kidolgozásában,
modellezésében és további fejlesztésében
Részvétel a szociális szolgáltatások egységes tevékenység adminisztrációs
rendszerének kidolgozásában, modellezésében és fejlesztésében
Együttműködés az NSZI-vel a differenciált finanszírozás alapjául szolgáló szakmai
koncepció kidolgozásában, modellezésében és fejlesztésében
Hírlevél útján a megyei szervezeteket is tájékoztatunk az aktualitásokról
Információs szolgáltatás biztosítása a megrendelők számára, adatok közlése az EMMI
és az NSZI részére

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Egyesített Szociális Intézmény,
mint gesztorszervezet bemutatása

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Egyesített Szociális Intézmény a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmény. Az intézmény több telephelyen
lát el alap-és szakosított ellátásokat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye közigazgatási területén.
Székhely címe: 4752 Győrtelek, Kossuth utca 141.
A szolgáltatások típusai: fogyatékkal élők ápoló-gondozó otthona, szenvedélybetegek ápológondozó otthona, idős (demens) betegek ápoló-gondozó otthona, fejlesztő foglalkoztatás,
támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére, támogatott lakhatás fogyatékossággal élő
személyek részére, szociális étkeztetés, támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére,
fogyatékossággal élők nappali ellátása, házi segítségnyújtás, fogyatékos személyek ápológondozó célú lakóotthona.
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A szociális ellátási típusok széles palettája biztos szakmai hátteret biztosít a
szakmatámogatási feladatok ellátásában. Meglévő szakembereink tapasztalatai, kapcsolati
hálója valamint konzorciumi tagjaink teljes körűen lefedi a szociális alap-és szakosított
szolgáltatásokat valamint gyermekjóléti alapellátás területeit a megyében.
Az intézmény vezetésében jelenleg több szakember dolgozik, akik korábban az Észak-alföldi
regionális Módszertani Központban, Hodászon látott el módszertani munkatársi, és
asszisztensi feladatokat. A munkatársak fő feladataik a fokozott ápolási szükséglet
vizsgálatának koordinációja, módszertani, szakmai ellenőrzések koordinációja és elvégzése,
valamint szakmai program véleményezése volt. Részt vettek szakmai műhelymunkákon,
konferenciák szervezésében, lebonyolításában, valamint a szakmai anyagok kidolgozásban.
Tagjai voltak a szolgáltatás ellenőrzésfejlesztési munkacsoportnak.
Szakmatámogatási tevékenységet intézményünk azért vállalta el Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye területén, mert az elmúlt évek tapasztalata alapján hiányként észleltük ezt a
tevékenységet, valamint az elődök tapasztalataira építve, de azokat kicsit túlnőve, nóvumokat
beépítve próbáljuk ellátni feladatainkat.
Hisz intézményünk egyfajta „szakmatámogatási tevékenységet” végzett eddig is a támogatott
lakhatás kialakítás, működtetése kapcsán. Az elmúlt időszakban több szakember, valamint
intézmény (fenntartó típustól függetlenül) keresett fel minket a kiváltás folyamatával,
támogatott lakhatás működtetésének személyi tárgyi feltételeiről, lehetőségeiről.
Legfőbb feladataink a szakmatámogatás vonatkozásában:
-

-

-

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei szakma támogatási hálózat jogszerű működésének
biztosítása, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
A szakmai tervben megfogalmazott fejlesztési célok elérése érdekében a konzorcium
működtetése
A gesztor intézmény és a partnerek által vállalt feladatok nyomon követése, értékelése,
és ellenőrzése
PR tevékenységek biztosítása
Együttműködési, adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség ellátása az EMMI és
az NSZI felé
A szociális szakosított ellátások– kivéve hajléktalan szakosított ellátás,-valamint
gyermekek átmeneti gondozása szakmatámogatási feladatok ellátása, szakmai teamek
és szakmai fejlesztő munkacsoportok működtetésével
Az NSZI felkérésére részt vesz a működés engedélyezést végző kormányhivatal
kirendelése alapján a bejegyzési eljárás keretében végzendő szakmai program
véleményezésében, továbbá az engedélyesek működésének ellenőrzésében és szakmai
célvizsgálatban
Megvalósítási időszakonként egy megyei konferencia szervezése, lebonyolítása
szociális alap-és szakosított szolgáltatók és intézmények részére
5
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Megvalósult feladatok:
-

-

-

-

2021. szeptember 01- 2022. január 31. közötti időszakban a területi szakmatámogatás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében megkezdte munkáját. 2021. október 26-án alakuló
konzorciumi ülést tartottunk mind az 5 konzorciumi tag részvételével. Az alakuló ülésen a
konzorciumok műhelymunkáinak időpontjai meghatározásra kerültek.
2021. október hónapban elkészült a megyei címlista a szociális alap-és szakosított ellátás
tekintetében, valamint december hónapban hírlevél kiküldése is megtörtént.
a szociális ellátási típusokhoz igazodó valamennyi országos munkacsoportokba a tagok, a
szakemberek delegálása megtörtént, az alakuló ülések sikeresen lezajlottak, a
munkacsoportok kidolgozták azon problémaköröket, amelyek legjobban érintik az adott
ellátási típust, annak kliensrétegét, s amely mentén folytatják majd szakmai munkájukat
2022. január hónapban elkészült az első szakmatámogatási etapról a pénzügyi elszámolás,
mely megküldésre került az NSZI felé.
2022. január 28-án megtartásra került az év első konzorciumi ülése, ahol az évi feladatok
megbeszélése, célok kitűzései, valamint a pénzügyi terv összeállítása került a fókuszba. A
konzorciumokkal megállapodás született, hogy évente legalább egy személyes,
negyedévente pedig online műhelymunka megtartása kötelező lesz minden tag számára.
a szociális szakmát érintő jogszabályváltozásokról, pályázati lehetőségekről, hírekről
folyamatosan informáltuk az összeállított címlistában szereplő fenntartókat,
intézményeket szociális szolgáltatókat

Jövőbeli céljaink:
-

az NSZI által megfogalmazott feladatok teljesítése érdekében, a területi felmérések és
szakmai kutatások, szociális anamnézis vonatkozásában kérdőív kerül kidolgozásra, majd
megküldésre a címlistában szereplő intézmények, szolgáltatók felé. A kérdőív kérdései
arra keresik a választ, hogy fenntartótól függetlenül hogyan valósulnak meg a megyében a
szakmai együttműködések, (társulás, civil szervezetek bevonása) a feladatellátások,
milyen rendszerességgel, mi az együttműködések oka, indoka, célja.
A megvalósítás időpontja: 2022. június vége

-

az együttműködés okán egyfajta „jó gyakorlat” címén tanulmányt készítünk, melynek
témája a gesztor intézmény és a „Jót s jól” Egyesület” közötti együttműködés (támogatott
lakhatás működtetése civil szervezettel együttműködve), ezzel is próbálunk túlmutatni a
formális, olykor csak eseti együttműködési módszereken, lehetőséget biztosítva új
módszerek bevezetésére, a tapasztalatok átadására.
A megvalósítás időpontja: 2022. május hónap
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-

a jelenlegi szakmatámogatási etapnak megfelelően egy szakmai konferencia szervezése,
lebonyolítása, melyek témája előreláthatóan a szociális munka és a koronavírus, valamint
a szakmai ellenőrzések problémaköre lesz. A járvány felülírta a szociális szolgáltató
rendszert, több irányú felelősség hárult a szociális szférában mindenkire, (kliensek,
dolgozók védelme, segítségnyújtás biztosítása, érdekvédelem stb.). Lehetőséget kell
biztosítani a még mindig fennálló problémák, kérdések megbeszélésére, a feszültségek
csökkentésére.
- A munkacsoporti ülések visszatérő témája volt, a „Megfelel –e az elvégzett szakmai
munkám a törvényi előírásoknak?”, „Jól csinálom?” problémakör. Korábban voltak
törekvések az ellenőrzéseken megvalósuló egységes elvárások, az ellenőrzési
szempontsorok, szakmai követelményrendszerek tekintetében. A szakmai ellenőrzések
azonban sokszor elmaradtak, vagy csak dokumentáció bekérésre került sor számos
szolgáltató esetében.
A folyamatosan változó jogszabályi rendszer mellett a szakembereknek egyrészt meg kell
megfelelniük a törvény által szabott kereteknek, másrészt pedig, figyelniük, hogy az igénybe
vevőiknek a szolgáltatást továbbra is értékvesztés és minőségi romlás nélkül biztosítsák.
Előtérbe került az egységes dokumentációs rendszer megvalósulása, mert a megosztott
tapasztalatokból kiderül, még mindig „mindenki másképp csinálja”.
Így merült fel az igény, hogy Kormányhivatali, Magyar Államkincstár, Nemzeti
Népegészségügyi Központ szakmai ellenőreit, szakembereit hívjunk meg a konferencia
előadói körébe. Cél az ellenőrzési tapasztalatok, elvárások megfogalmazása.
A konferencia megvalósulásának időpontja: 2022. június első hete
- az országos munkacsoportok üléseiről, a gesztorszervezet által szervezett szakmai
konferenciáról, a konzorciumi partnerek által végzett műhely munkákon elhangzott
szakmai iránymutatásokról összefoglalók készítése, melyek a gesztor intézmény
honlapján, valamint a konzorciumi partnerek honlapján is elérhető lesz
- a látókörünkbe került jó gyakorlatokról információs füzet kerül kiadásra a megyében
működő minden szolgáltató, valamint környező egyetem, főiskolák felé
Gesztorintézmény munkatársai, akihez kérdésekkel lehet fordulni:
Neve:
Tel:
E-mail:

Zeke Adél módszertani munkatárs
0630/651-4198
zeke.adel@agogyortelek.hu

Neve:
Tel.:
E-mail:

Angyal Istvánné intézményvezető
0620/980-7894,
angyal.istvanne@agogyortelek.hu

Neve:
Tel.:
E-mail:

Szabóné Kovács Eszter intézményvezető-helyettes
0620/474-0208
szabone.kovacs.eszter@agogyortelek.hu
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III.

Konzorciumi partnerek bemutatása

1. „Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben Egyesület- I. számú konzorciumi partner
Az Egyesület több mint 14 éves múltra tekint vissza. Az alapítók célja az volt, hogy az
országban egyedülállóan, civil szervezetként a szociálisan hátrányos helyzetű embereknek
olyan intézményt hozzanak létre, ahol képességeiknek megfelelő foglalkoztatásban
részesülhessenek, pszicho szociális hátrányaik enyhüljenek.
Az azóta eltelt évek fejlesztései és jövőbeni terveik is arra irányulnak, hogy a szociális
szolgáltatások és a foglalkoztatás egy olyan egymásra épülő rendszerré váljon, ami elsősorban
klienseik önerejére épít, elősegíti reintegrációjukat, mindezt úgy, hogy maximálisan
kihasználják szűkebb környezetük és a térség természeti adottságait.
Az intézmény működésének kezdő időpontja jogerős működési engedély birtokában 2007.
augusztus 01.
Székhely címe
4754 Géberjén József Attila u. 4-6.
Szolgáltatások típusai
 fogyatékkal élők nappali ellátása: 80 fő engedélyezett férőhely
 pszichiátriai betegek nappali ellátása: 62 fő engedélyezett férőhely
 támogató szolgáltatás
 fejlesztő foglalkoztatás: 71 fő engedélyezett férőhely
 rehabilitációs foglalkoztatás
Telephelyek:
1. telephely
 Címe
 4355 Nagyecsed Sziget u. 22.
 Nyújtott szolgáltatások
 65 fő engedélyezett férőhelyen biztosít nappali típusú ellátást
 pszichiátriai betegek 24 fő
 fejlesztő foglalkoztatás: 35 fő
 rehabilitációs foglalkoztatás
2. telephely
 Címe
 4753 Fülpösdaróc Fő u. 5
 Nyújtott szolgáltatások
 Pszichiátriai betegek nappali ellátása – 12 fő
3. telephely
 Címe
 4753 Fülpösdaróc Fő u. 16
 Nyújtott szolgáltatások
 Pszichiátriai betegek nappali ellátása – 12 fő
 Fejlesztő, valamint rehabilitációs foglalkoztatást
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További szolgáltatások





Civil Ház és Ifjúsági szálláshely üzemeltetése Géberjénben
Barkós Cinege Erdei Iskola működtetése
Jékey Kúria és a hozzá tartozó Park felújítása és a Súlyom tanösvény fenntartása
Négyévszakos korcsolyapálya, melynek működtetése és karbantartása ellátottaik
feladata
 Dzsungel gyümölcsös és Ogre tanya területének gondozása
 Gyógynövény bemutatóház építése, amelyen kialakításra kerül egy interaktív
sütőszoba, ajándékbolt, teázó
 Gyógynövényszárító foglalkoztató
 Gyógynövénykert kialakítása
 Falusi porta és múzeum kocsiszínnel
 Mesevilág a Súlyom tanösvényen (magyar népmese világból megformázott
figurák és játékelemek) kerültek elhelyezésre
 Állati kifutó kialakítása (apróállat simogató): ezen belül kecske, póniló, ló, sertés,
szamár, nyúl, bárány gondozása is a kliensek feladata.
 Az egyesület szerves része a Szatmár Nektárja Nonprofit Kft. melynek fő
tevékenysége a vendéglátás
 2017. évben megnyitották a Régi Posta Büfét, ahol megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása zajlik konyhai kisegítői
munkakörben
 2 darab Ifjúsági Szálló
 Pályázat útján felállításra került egy 400 m2 –es Rendezvénysátor
Mindezen fejlesztések olyan egymásra épülő turisztikai kínálatot hoznak létre, amelyek lehetővé
teszik a további fejlesztéseket, és amelyek hozzájárulnak a térség turisztikai vonzerejében rejlő
gazdasági potenciál kihasználásához, ezáltal klienseik foglalkoztatásához.
Kliensek foglalkoztatása
A fejlesztő foglalkoztatás, valamint a rehabilitációs foglalkoztatás mind a fogyatékkal élők,
mind pedig a pszichiátriai betegek számára nagyon fontos, mivel a meglévő terápiás
foglalkozások mellett lehetőségük nyílik jövedelemszerző tevékenységet folytatni.
A nappali intézmény egyfajta „védett” munkahely, biztonságos környezetben, ahol a nappali
intézmény infrastruktúrája biztosítja a foglalkoztatás helyiségeit, tehát a klienseknek nem kell
más telephelyre átjárni, a megszokott környezetben végezhetik munkájukat.
Fejlesztő foglalkoztatás keretében működési engedély alapján 130 fő engedélyezett férőhellyel
rendelkeznek a székhelyre és telephelyeikre vonatkozóan.
Rehabilitációs foglalkoztatás keretében 2021. évre vonatkozóan 140 fő megváltozott
munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásra nyílt lehetőség.
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Foglalkoztatás keretében az alábbi tevékenységek ellátására rendelkeznek hatályos működési
engedéllyel:
1.
2.
3.
4.

Egyéb máshová nem sorolható feldolgozóipari tevékenység keretében
Egyéb takarítás, tisztítás
Zöldterület kezelése
Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése, aminek keretében
hidegen sajtolt tökmagolaj gyártása valósul meg az intézmény székhelyén.

5. Tésztafélék gyártása, aminek során különböző leves tésztákat és köret tésztákat (csiga,
eperlevél, kis kocka, nagy kocka, csipetke… stb.) készítenek a munkavállalók.
6. Kőmozaik gyártása
7. Fűszer és gyógynövények termesztése
8. Mosodai szolgáltatás
9. Állatgondozás
Konzorciumi feladatok a szakmatámogatási hálózatban betöltött szerepek






Szakmatámogatási feladatok ellátása a megye területén az alábbi szolgáltatások
vonatkozásában:
o fogyatékkal élők nappali ellátása,
o pszichiátriai betegek nappali ellátása,
o támogató szolgáltatás,
o fejlesztő foglalkoztatás,
o rehabilitációs foglalkoztatás
Félévente egy személyes és háromhavonta egy online szakmai műhely megszervezése
az előző pontban bemutatott szolgáltatások területén dolgozó szakemberek részére
Címlista készítése a felsorolt szolgáltatásokat biztosító intézmények vonatkozásában
Jogszabályok nyomon követése és annak megküldése a területen működő szolgáltatók,
intézmények felé.

Szakmatámogatási munkatárs, aki segít a felmerülő kérdésekben:
Neve:
Tel.:
E-mail:

Bodzán Enikő
06-30/441-2141
jotsjolegyesulet@gmail.com
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2. Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények- II. számú
konzorciumi partner
Az intézmény célja, hogy széleskörű ellátás biztosítás keretén belül minden olyan
célcsoportot elérjen a lakóhelyén, akinek problémájára az alapszolgáltatások széleskörű
rendszerén belül megoldást lehet találni.
A szociális alapszolgáltatások biztosítása során nagyon fontos a segítésen kívül a mentális
gondozás. Az intézmény egyik legfontosabb szemlélete, hogy soha senkit nem lehet egyedül
hagyni, mindenkinek segíteni lehet és kell is valamilyen formában, ha ő ezt igényli. Ha a
gyermek védelme önkéntes igénybevétellel nem biztosított, az ellátás kötelező igénybevételét
rendeli el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény.
Az intézmény a napi munkája során folyamatosan nyomon követi a jogszabályi változásokat,
azokról tájékoztatja a járás területén működő többi hasonló szolgáltatást nyújtó szolgáltatót,
illetve az óvodai és iskolai szociális segítők segítségével az óvodákat és az iskolákat is.
Székhely címe:
 4700 Mátészalka Szalkay L. u. 2/a
Szolgáltatások típusai, bemutatása:
 Család és gyermekjóléti szolgáltatás
o A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
o A 2004-ben megalakult Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás, Mátészalkán és
még 7 településen végzik a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást az
intézmény munkavállalói.
o A család és gyermekjóléti szolgálatok kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatban
segítik a családokban jelentkező veszélyeztetett körülmények megelőzését,
megszüntetését. Célunk, hogy a gyermekek vérszerinti családjaikban
nevelkedjenek.
 Család és gyermekjóléti központ
o A járásszékhelyen keretében működtetett család- és gyermekjóléti központ a
kapcsolattartási ügyeletet, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
utcai
szociális
munkát jogi
tájékoztatásnyújtást
és
pszichológiai
tanácsadást, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet, szociális diagnózis
készítését, járási jelzőrendszeri tanácsadó feladatokat, a gyermekvédelmi
gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek
védelmére irányuló tevékenységet lát el.
 Szociális étkeztetés
o Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben kell
részesíteni azokat az igénylőket, akik különösen a koruk, egészségi állapotuk,
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fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük,
hajléktalanságuk miatt arról más módon nem képesek gondoskodni.
















vagy

Házi segítségnyújtás
o A szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az
önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
o A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségségi
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő
használatára képes időkorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai
betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Támogató szolgáltatás
o A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő
ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérése, valamint
önállóságának megőrzése mellett a speciális segítségnyújtás biztosítása.
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása
o A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú
távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő
gondozás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos
nyomon követése.
Fogyatékkal élők nappali ellátása
o Telephely címe: 4700 Mátészalka Kálvin tér 4.
o A 3. életévüket betöltött önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem
képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek részére biztosít
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi
az ellátottak napközbeni étkeztetését.
Fejlesztő foglalkoztatás
o Fogyatékkal élők nappali intézményének keretén belül.
o Az intézményi jogviszonyban álló személy részére az egyéni, gondozási,
fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő
képességeire építve korának, fizikai- és mentális állapotának megfelelően munkarehabilitációs foglalkoztatás biztosítható.
Hajléktalanok átmenetei szállása
o Telephely: 4700 Mátészalka Petőfi tér 10.
o A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az
elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka
segítségével képesek az önellátásra.
Bölcsődei ellátás
o Telephely: 4700 Mátészalka Szokolay Ö. u. 6.
o A gyermekek napközbeni ellátása keretében több csoportban nyújt szakszerű
gondozást és nevelést. A bölcsődei nevelés jelenleg 8 csoportban valósul meg.
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Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
o A bölcsőde, ha alapfeladatát nem veszélyezteti és van rá szabad kapacitása külön
szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet működtethet.
Háziorvosi ügyeleti ellátás
o Telephely: 4700 Mátészalka Kórház u. 1.
o A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg
vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével, alkalomszerű és azonnali
sürgősségi beavatkozások elvégzésével, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő
sürgősségi beutalásával kapcsolatos feladatok.
Védőnői szolgálat
o Telephely: 4700 Mátészalka Puskin u. 2.
o A területi védőnő gondozási tevékenységet azon családok körében végzi, ahol
várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-6 éves korú gyermek él.
o Az általános iskolai ifjúsági védőnők gondozási feladataikat az oktatási
intézményben végzik.

Konzorciumi feladatok a szakmatámogatási hálózatban betöltött szerepek
 Szakmatámogatási feladatok ellátása a megye területén az alábbi szolgáltatások
vonatkozásában:
o Család és gyermekjóléti szolgálat feladatai,
o család és gyermekjóléti központ feladatai,
o házi segítségnyújtás,
o jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
o szenvedélybetegek közösségi ellátása,
o hajléktalan ellátás
o bölcsődei szolgáltatás.
 Félévente egy személyes és háromhavonta egy online szakmai műhely megszervezése
az előző pontban bemutatott szolgáltatások területén dolgozó szakemberek részére
 Címlista készítése a felsorolt szolgáltatásokat biztosító intézmények vonatkozásában
 Jogszabályok nyomon követése és annak megküldése a területen működő szolgáltatók,
intézmények felé
 Szakmai hírlevél szerkesztése.
Szakmatámogatási munkatárs, aki segít a felmerülő kérdésekben:
Neve:
Felföldiné Gere Anita
Tel.:
06-30/369-4727
E-mail:
gereancsi@gmail.com
Hajléktalan ellátással kapcsolatban kereshető munkatárs:
Neve:
Kőrizs Olivér
Tel.:
06-30/422-7105
E-mail:
olivergodlike@gmail.com
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Család- és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatban kereshető munkatárs
Neve:
Kissné Szaniszló Bettina
Tel.:
06-44-310-054
E-mail:
nagynelangota@gmail.com
Család- és gyermekjóléti központtal kapcsolatban kereshető munkatárs
Neve:
Pelyvás Sándor
Tel.:
06-44-310-054
E-mail:
psanya262@gmail.com
3. „Együtt az úton” Közhasznú Egyesület - III. számú konzorciumi partner
Az „Együtt az úton” Közhasznú Egyesület 2006. májusában jött létre, mint közhasznú
társadalmi szervezetet.
Az Egyesület célja
A hátrányos helyzetűek, különösen a fogyatékkal élők életkörülményeinek
életfelfogásának javítása, számukra alapszolgáltatások biztosítása.

és

Az alapszabályban vállalt tevékenységek:
 egészségmegőrzés,
 betegségmegelőzés,
 gyógyító-, egészségügyi-, rehabilitációs-, szociális tevékenység,
 családsegítés,
 időskorúak gondozása,
 nevelést, oktatást, készségfejlesztést és ismeretterjesztést segítő kulturális
tevékenység,
 a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének biztosítása.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén jelenleg 2 támogató szolgálat végzi segítő
munkáját a fogyatékkal élő emberek körében. 2010. július 1.-től megnyitotta kapuit az
„Aranyalma” Integrált Szociális ellátást nyújtó intézmény.
Az intézményben a támogató szolgálat, a fogyatékkal élők nappali intézményi ellátása,
valamint az idősek nappali ellátása alkot egy szervezeti egységet. Az Egyesület
szolgáltatásait a Nyíregyházai kistérségben, Ibrányi - Nagyhalászi kistérségben és a
Baktalórántházai kistérségben látja el.
A fogyatékos nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybevevők részére
szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi élet ritmust biztosító szolgáltatást
nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a
közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.
Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt
elérhető módon működjön.
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Az intézmény biztosítja:
 Az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges szolgáltatásokat.
 Az ellátást igénybevevők speciális szükségleteinek megfelelő szolgáltatások
elérhetőségének megkönnyítését.
 Egyéni igény szerint napi egyszeri meleg étkezést, illetve a hozott hideg étel
elfogyasztásának lehetőségét.
 Egyéni és csoportos foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében való
részvétel, önsegítő csoportok támogatása, készség és képességfejlesztés
megszervezése.
 Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, a fogyatékos ember „én
tudatának” megerősítése.
 Információs hálózat működtetése.
 Érdek-képviseleti szervekkel kapcsolattartás
 Segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
 Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése
 A közösségi, a kulturális és a szabadidős programokban való egyenjogú részvétel
elősegítése
 A társadalmi integráció elősegítése
 Jelnyelvi tolmács elérhetőségének biztosítása
 Munkavállalást, munkavégzést, képzést segítő szolgáltatások hozzáférésének
megteremtése
 Fogyatékkal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékosság
jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.
 Közreműködés
a
fogyatékos
személyek
iránti
társadalmi
szemlélet
megváltoztatásában
 Az intézményben lévő kliensek testi és lelki egyensúlyának biztosítása, megőrzése.
Az idős nappali ellátás célja a napközbeni tartózkodás lehetőségének biztosítása, lehetőség a
társas kapcsolatok kezdeményezésére, fenntartására, az alapvető higiéniai szükségletek
kielégítésének biztosítása, az ellátottak napközben étkezésének megszervezésére
Az intézmény ellátást biztosít a 18. életévüket betöltött egészségi állapotuk, vagy idős koruk
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek
számára.
Nappali ellátás feladata:
 Az idős ember méltóságának megőrzése
 Testi, lelki, szociális, szellemi képességeinek megőrzése, támogatása
 Az egészség, aktivitás segítése
 Társadalmi részvétel és integráció megerősítése
 Kirekesztődés megelőzése
 Természetes támogató rendszerek erősítése
 Emberi kapcsolatok elmélyítése
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A támogató szolgálat szolgáltatásaival a különböző fogyatékossági csoportokhoz tartozó
személyek társadalmi beilleszkedését segíti annak érdekében, hogy megszokott
környezetükben élhessék önálló, önrendelkező életüket. Ennek érdekében a fogyatékos
személyek lakókörnyezetében és lakásán nyújt komplex segítő szolgáltatásokat, szállítást
biztosít, információt nyújt, és szabadidős programokat szervez.
A támogató szolgálat működtetése során törekedni kell arra, hogy a sérült emberek olyan
életkörülmények között éljenek, mely a normális életfeltételekhez a lehető legközelebb állnak.
A Támogató szolgálat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
 Személyszállítás
 Személyi segítségnyújtás
 Információnyújtás, tanácsadás
 Szabadidős programok szervezése
Mindennapi munka bemutatása
Az Egyesület közel 300 fogyatékkal élő emberrel áll kapcsolatban a támogató szolgáltatás
vagy nappali ellátás keretében. Ezekkel az emberekkel napi kapcsolatban vannak, jól
ismerik helyzetüket, életkörülményeiket.
Törekszenek arra, hogy tevékenységüket folyamatosan fejlesszék, illetve annak minőségét
emeljék, ellátottjai mindennapjait színesítsék. A hagyományőrző programok mellett
rendszeresen igyekszenek új élményeket csempészni mindennapjaikba. Egyéni és csoportos
foglalkozásokat is tartanak. Kreatív foglalkozásokon készített alkotásaik kiállításával, mozi
délelőttökkel és a hatalmas kertükben való aktív szabadidős programokkal igyekszenek
fejlesztésüket kreatív és interaktív módon megvalósítani.
Tapasztalataik szerint a fogyatékkal élők családtagjai aránytalanul nagy terheket kénytelenek
felvállalni annak érdekében, hogy élhető mindennapokat teremtsenek fogyatékos családtagjuk
számára. Az egyesület alapszolgáltatásaival igyekszik segíteni ebben a szülőknek, ezen kívül
kirándulásokkal, Szülő Klubbal, messenger csoporttal, mentális tanácsadással, valamint
rugalmas és színvonalas szolgáltatási elemekkel állnak rendelkezésükre.
Az elmúlt években pályázatok útján lehetőség adódott sokrétű és színvonalas programokat
illetve tudásmegosztó előadásokat nyújtani az igénybevevők és azok hozzátartozói számára.
Ezek a projektek szélesebb ismereteket nyújtottak számukra, illetve elősegítette a
rászorultakat az esélyegyenlőség keretein belül részt venni olyan programokon és
eseményeken, amelyekben korábban nem lehetett részük.
A SZÜLŐ2019 kódszámú pályázat keretében szülősegítő foglalkozások kategóriában közel
50 fő fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőt vont be a megvalósított projektjébe az
egyesület. A program átfogó célja volt, hogy a célcsoporttagok lelki egészségének megóvása
érdekében olyan programsorozatot biztosítsanak, amelyben a mindennapi életükben felmerülő
problémáikra segítséget, illetve megoldási stratégiákat kapjanak. A program elsődleges és
legfontosabb célja annak elérése volt, hogy a célcsoporttagok a krízisekre, konfliktusokra
önmaguk is képesek legyenek reagálni, megoldásokat találni.
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A program során egy esélyegyenlőségről és egyenlő bánásmódról információkat nyújtó
előadás is megvalósult „Együtt az esélyegyenlőségért” címmel. Olyan fontos információkat
nyújtó előadásokat hallhattak a résztvevő szülők, hozzátartozók és maguk a fogyatékkal élők
is, amelyek nemcsak a fogalmakat és azok különbségét kívánta részletesen ismertetni, hanem
a partnerszervezet által bemutatott pozitív és negatív tapasztalatokat is megismerhették, illetve
ők is megoszthatták tapasztalataikat.
A program ezen felül lehetőséget teremtett egy szakmai előadásra és egy rekreációs
kirándulásra.
Jelenleg két pályázat ad lehetőséget arra, hogy együttműködések keretében színes és hasznos
programokat valósítsanak meg fogyatékkal élők körében.
Egyrészt a SZÜLŐ2021 projekt, másrészt a már elszámolás felé közeledő FOF2020
programunk.
A SZÜLŐ2021 kódszámú projekt átfogó célja, hogy a fogyatékkal élőket nevelő szülők és
hozzátartozók egy olyan három lépcsős előadássorozaton vegyenek részt, melyben segítséget
kaphatnak - a „test-szellem-lélek” egyensúlyának elérése által - egy egészségesebb élet
kialakítására.
A FOF2020 projekt 5 indikátor kategóriában, több mint 30 programot magába foglaló
programsorozat, mely érinti az érzékenyítés, szabadidő, fenntartható fejlődés, kultúra és a
sport kategóriában megvalósított programokat. Ennek érdekében az egyesület több partnerrel
is együttműködést kötött, többek között a Fehér Bot Alapítvánnyal is.

Konzorciumi feladatok a szakmatámogatási hálózatban betöltött szerepek
 Szakmatámogatási feladatok ellátása a megye területén az alábbi szolgáltatások
vonatkozásában:
o idősek nappali ellátása,
o Félévente egy személyes és háromhavonta egy online szakmai műhely
megszervezése az előző pontban bemutatott szolgáltatások területén dolgozó
szakemberek részére
o Címlista készítése a felsorolt szolgáltatásokat biztosító intézmények
vonatkozásában
o Jogszabályok nyomon követése és annak megküldése a területen működő
szolgáltatók, intézmények felé.
Szakmatámogatási munkatárs, aki segít a felmerülő kérdésekben:
Neve:
Bók-Lázár Edina
Tel.:
06-30/275-3160
E-mail:
egyuttazuton2006@freemail.hu
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4. Remény Családok Átmeneti Otthona- IV. számú konzorciumi partner
A családok átmeneti otthonában folyó szakmai munka mottója és a szakmai team küldetése
„Intenzív, személyre szabott támogatás a család minden tagjának”
Az intézmény célkitűzései:
 a lakhatásukat vesztett családok részére (ideértve a gyermekeiket egyedül nevelő
egyszülős családokat, válsághelyzetben lévő bántalmazott szülőket és gyermekeiket)
lakhatás biztosítása,
 a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése,
 a családból történő kiemelés megelőzése azon családok esetében, akiknél az átmeneti
elhelyezés és gondozás hiányában a gyermekeket el kellene választani családjuktól.
Ellátást biztosítanak
 apáknak gyerekekkel,
 kétszülős családoknak,
 anyának gyerekekkel,
 az újszülött gyermeket nevelő családoknak
 a várandós anyáknak is férjükkel / élettársukkal.
Az intézmény a családok átmeneti otthona a gyermekek védelmi rendszerének része, a
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások rendszerén belül, a
gyermekek átmeneti gondozásába szolgáltató – tevékenység típusába tartozik.
Az átmeneti gondozás időtartama az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12
hónapig tart, az elhelyezés hat hónappal, szükség esetén a tanításiév végéig
meghosszabbítható.
Tevékenységük legfontosabb alapelve a másodlagos prevenció. Szeretnék a maguk
eszközeivel hozzájárulni a gyermeki jogok érvényesítéséhez, veszélyeztetésük
megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez. Nagyon fontosnak tartják a gyermekek biztonságos,
korához, fejlődési szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, amely elengedhetetlenül
szükséges egészséges személyiségfejlődésükhöz
Az intézmény férőhelye:


felnőtt és gyermek együttesen 39 fő.

Az intézmény által nyújtott segítség lehetővé teszi, hogy a családok együtt maradjanak és
gondjaikat szakemberek segítségével, közösen rendezzék. Így elkerülhetik családjuk
széthullását, gyermekeik gyermekvédelmi gondoskodásba kerülését, és azt, hogy életükben
szinte visszafordíthatatlan változások következzenek be.
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Az intézményben szigorú házirend szabályok vannak, több együtt élő családnak kell
alkalmazkodnia egymáshoz. Nem könnyű vállalás az egyének számára, de egy utolsó
lehetőség a családoknak, hogy együtt maradhassanak gyermekeikkel. Lehetőség arra, hogy új
munkahelyet találjanak, hogy átgondolják az életvitelük addigi hibáit. Beszélhessenek
párkapcsolati problémáikról, és nem utolsó sorban mintát kapjanak arra, hogy a gyermekek
szeretete nemcsak az ételről és ruházatról történő gondoskodást jelenti, hanem azt is, hogy
közös programokkal eltöltött idő mekkora örömet szerezhet.
A szolgáltatás célja:
 a rászorultság mértékétől függően segítse a családot a gyermek nevelésében
 az otthontalanná vált szülők és gyermekeik a családi krízis következtében védelmet
kereső szülő és gyermeke, a szociális válsághelyzetbe került gyermekes családok
számára átmeneti időre az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig otthonszerű
elhelyezés formájában, együttes lakhatást és ellátást biztosítson, annak érdekében,
hogy a gyermekek veszélyeztetettségét megelőzze, vagy a már kialakult
veszélyeztetettséget megszüntesse, ezzel is a családok megtartó erejét erősítse.
Az intézmény által nyújtott segítség lehetővé teszi, hogy a szülők mintákat kapjanak a
harmonikus családi életről, valamint a szabadidő értelmes és tartalmas eltöltéséről.
Szakmai munkájuk fontos feladata az önálló élethez szükséges kompetenciák kialakításán túl
a munkába állítás, valamint a kikerülő családok lakhatásának megoldása.
Nagy örömet jelent számukra, hogy a 2019-es év során a náluk lakó családok nagy részét
sikerült visszavezetni a munka világába, vannak, akik közfoglalkoztatásban vesznek részt, és
vannak, akik az elsődleges munkaerő piacon tudtak munkába állni.
Különösen fontosnak tartják ezt az eredményünket, mert az önálló életbe való kilépés
alappillére, hogy a családnak biztos és állandó bevétele legyen. A rendszeres jövedelem
lehetővé teszi, hogy az intézményben való tartózkodás alatt a családok pénzt tudjanak
félretenni. Erre a természetes folyamatra ösztönözzük a lakóinkat.
Konzorciumi feladatok a szakmatámogatási hálózatban betöltött szerepek
 Szakmatámogatási feladatok ellátása a megye területén az alábbi szolgáltatások
vonatkozásában:
o Családok átmeneti otthona,
o Félévente egy személyes és háromhavonta egy online szakmai műhely
megszervezése az előző pontban bemutatott szolgáltatások területén dolgozó
szakemberek részére
Szakmatámogatási munkatárs, aki segít a felmerülő kérdésekben:
Neve:
Erdődi Istvánné
Tel.:
06-30/449-18-48
E-mail:
erdodine.saci66@gmail.com
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5. Géberjén Község Önkormányzata falugondnoki szolgálat- V. számú konzorciumi
partner
Géberjén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye észak- keleti csücskében 40 és 50 km távolságra a
román és ukrán határtól elterülő 580 fős kis község.
A falugondnoki szolgálat kiépítése 2003-ban kezdődött el a településen, melyet több tényező
is indokolttá tett. A településen nincs állandó orvosi és védőnői szolgálat, fogorvosi rendelés.
A házi orvos a szomszédos településről jár hetente két alkalommal rendelni. Nem megoldott a
hétvégi orvosi felügyelet sem hiszen, ha a beteg szakrendelői ellátást igényel, nincs megfelelő
közlekedési lehetőség, amellyel eljuthatna a legközelebbi kórházba. Gyógyszertári ellátás
legközelebb a szomszédos településen van, de csak napi néhány órás nyitva tartással.
A falugondnok feladata
 a szociális és alapellátások megszervezése.
Munkavállalók száma
 1 fő
A falugondnoki feladatot ellátó személy helyi lakos, akit mindenki ismer és bizalommal
fordulnak hozzá az emberek kérésükkel. Fontos munkát lát el a falu életében, hiszen segíti az
önkormányzat által nyújtott szociális alapellátások működését, a lakosság
közszolgáltatásokhoz való hozzájutását, a település elszigeteltségének mérséklését, a
közlekedési lehetőségek javítását, a közösségfejlesztési folyamatokat, illetve az
esélyegyenlőség feltételeinek megteremtését, javítását.
Alapfeladatai
 Besegítés az étkeztetésbe,
 a házi segítségnyújtás segítése
 a betegek háziorvosi rendelésre és egyéb szakrendelésre szállítása,
 gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása,
 gyerekek óvodába, iskolába szállítása.
Kiegészítő feladatai
 Közösségi, művelődési és sport tevékenység szervezése, segítése,
 egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése,
 anyag és árubeszerzés az önkormányzat számára
 önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére.
A feladatokat jelenleg egy 2015-ben forgalomba helyezett Ford Transit gépjárművel látja el
az önkormányzat.
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A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő vagy a törvényes
képviselője kérelmére történik.
Az évek alatt egy jól működő rendszert sikerült kialakítani, mely a lakosság számára
segítséget és biztonságot nyújt a mindennapokban. Sajnos a szatmári falvakhoz hasonlóan
Géberjénről is elmondható, hogy lakosság egyre inkább elöregszik, így a falugondnoki
szolgálat megléte, működése és fejlesztése épp oly fontos, mint a kialakításának idején.
Konzorciumi feladatok a szakmatámogatási hálózatban betöltött szerepek


Szakmatámogatási feladatok ellátása a megye területén az alábbi szolgáltatások
vonatkozásában:
o Falu és tanyagondnoki szolgálat,
o Félévente egy személyes és háromhavonta egy online szakmai műhely
megszervezése az előző pontban bemutatott szolgáltatások területén dolgozó
szakemberek részére

Szakmatámogatási munkatárs, aki segít a felmerülő kérdésekben:
Neve:
Simonné Görbe Réka
Tel.:
06-30/215-60-60
E-mail:
gorbe.reka88@gmail.com
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IV.

Megvalósult műhelymunkáink

1. „Jót s jól” a Szatmári Kistérségben Egyesület
 időpontja: 2021.11.23.
 témája: szakmatámogatási hálózat és a konzorciumi partner bemutatása
2. Szatmári Egyesített Szociális és Alapszolgáltatási Intézmények
 időpontja: 2021.11.26.
 témája: A GYVR rendszer nehézségei
3. „Együtt az úton” Közhasznú Egyesület
 időpontja: 2021.12.10.
 témája: szakmatámogatási hálózat és a konzorciumi partner bemutatása
4. Remény, Hit Szeretet Egyesület
 időpontja: 2021.11.17.
 témája: szakmatámogatási hálózat és a konzorciumi partner bemutatása

5. Géberjén Község Önkormányzata
 időpontja: 2021.11.22.
 témája: szakmatámogatási hálózat és a konzorciumi partner bemutatása

A sikeres szakmai együttműködés, valamint a kitűzött céljaink megvalósulása reményében,
kérünk Benneteket, csatlakozzatok hozzánk.
Kérdéseiteket, véleményeiteket, hozzászólásaitokat a következő e-mail címekre várjuk:
ago.gyortelek@agogyortelek.hu
zeke.adel@agogyortelek.hu
Forduljatok hozzánk bizalommal!
Eredményes együttműködésben bízva:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakmatámogatási hálózat
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