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Tisztelt Bizottság! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 420/2014. (XII. 08.) 
határozatával jóváhagyta a 2015. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint az 
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2015. áprilisi ülésén tárgyalja 
meg a Mentálhigiénés Egyesület szakmai munkájáról szóló tájékoztatót.  

Körömi János, a Mentálhigiénés Egyesület elnöke, eleget téve a felkérésnek, 
megküldte az egyesület által készített tájékoztatót, melyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk. 

Kérem a T. Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a Mentálhigiénés Egyesület szakmai munkájáról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határid ő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Mucsi András bizottsági elnök  
 
 
Békés, 2015. április 22.  
 
 
         Mucsi András 
                  bizottsági elnök 
 



Békési Mentálhigiénés Szolgálat 
Békés, Borosgyán u. 1/1. 

Az ingatlan az egyesület saját 
tulajdona, saját erőből és 
bankhitelből vásároltuk az 
akadálymentes ingatlant, 2008-
ban. Felújítása a kliensekkel 
együtt és pályázatokból, 
egyesületi tagjaink pénzbeli 
felajánlásaiból történt. 
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Békéscsabai intézményünk 
 

 
 
A 35 éves, felújításra szoruló ingatlan felújítási munkálatait és akadálymentesítését 2006. 
elején elkezdtük, önerőből, illetve a Békéscsabai Regionális Képző Központ Ipari Szektorával 
kötöttünk együttműködési megállapodást, mely szerint a kőművesek, burkolók és a festő-
mázoló hallgatók számára gyakorlóterepet biztosítottunk, így sikerült a teljes belső felújítás, a 
fizikai akadálymentesítést megvalósítani. A beruházás többmilliós saját forrást is igényelt. 
2006. január 1. napjától Békéscsaba Megyei Jogú Város ellátási szerződéssel is támogatja 
közösségi ellátásainkat.  
 

Szociális alapszolgáltatások 
 

A szakorvosi kezelésben nem részt vevő pszichiátriai és szenvedélybeteg problémákkal 
küzdők felkutatása (békési, és békéscsabai kistérség települései) és szolgáltatásba történő 
bekapcsolása a cél, hogy a kezelésbe vétel által elinduljon az életmódváltozás, visszaesés 
esetén legyen megtartó szakértői támogatás. A pszichiáter, addiktológus szakorvosi 
kezelést kiegészítő szociális egyéni, család, csoport, közösségi módszereket alkalmazunk. 
A közösségi ellátásokból fejlődtek a nappali ellátásaink, az addig saját lakókörnyezetében 
gondozott ügyfelek igényeire épülve, valós szükségletre reagálva, így egymásra épülő 
ellátási rendszert tudunk működtetni két célcsoportnál. 
- A pszichiátriai betegek közösségi ellátása 1993. évi III. tv. 65/A. § (1)  
Békéscsaba 2014: 61 fő tényleges ellátotti létszám 
-Szenvedélybetegek közösségi ellátása 1993. évi III. tv. 65/A. § (1)  
Békéscsaba 2014: 53 fő tényleges ellátotti létszám 
Békés: 68 fő tényleges ellátotti létszám 
-Pszichiátriai betegek nappali ellátása 1993. évi III. tv. 65/F. § (1) 
13 fő megállapodással rendelkező nappali ellátott 
- Szenvedélybetegek nappali ellátása 1993. évi III. tv. 65/F. § (1) 
12 fő megállapodással rendelkező nappali ellátott 
Orvos konzultáns:dr.Juhász Éva, dr.Panari Ildikó 
Ellátási szerződéseink:  

- Békéscsaba MJV mindkét közösségi ellátásra 750 e Ft/év, 2012-2014-ig, 
- Békés várossal szenvedélybetegek közösségi és nappali ellátásra 0 Ft/év. 

 
2014-ben összesen 15 pályázatot írt az egyesület, melyek elbírálása az év vége felé vagy 

2015-ra átcsúszott. Ezekből néhány példa, program bemutatással együtt. 
 

KAB-FF-13-C/ KAB-FF-14-C Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása „C” 
A csoportos tevékenységeken a közösség megerősítése által a foglalkozások élménnyé válnak, 
mely a tanulási folyamatok egyik legeredményesebb formája.  

Békés Mérték Közösségi Ház 
Békéscsaba, Békési út 40. 

Békéscsaba Megyei Jogú Városnál köz- 
feladatellátás érdekében önkormányzati ingatlanra 
pályáztunk, így a Békési út 40 sz. alatt megüresedett 
idősek klubja épületét megkaptuk 2005-ben.  
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A rehabilitációt és a reintegrációt közvetlenül segítő programok: 
Háztáji gazdálkodás , biokertészkedés, balkonkertészkedés kialakításának mentori támogatása 
BioMenta biokertészeti és egészséges életmód verseny 
 
KAB-ME-13-B / KAB-ME-14-B  Kábítószer-prevenciós programok támogatása „B” 
kategóriaFontosnak tartjuk, hogy a program komplex módon irányuljon a résztvevők mentális 
és fizikai  jólétének megőrzésére, illetve a már kialakult függőségek oldására.   
A programban résztvevők megismerve védőhálóként funkcionálhatnak, segíthetik egymást és 
egy megtartó közösség kialakulását, működtetését. 
A különböző típusú programok szintén fontosak a szabadidő hasznos eltöltésének 
megismerése céljából. Megismerhetik a közösségi élet tartalmasságát, értékeit, emocionális 
fejlődési lehetőség van a programokban. 
A  programelem részei: Egészség nap: Sport délután, Kaláka, Szertelen szabadidő / 
Decoupage (szalvétatechnika) készítés, 2. Gyöngyfűzés – gyöngyszövés, 3. Mozaikozás, 4.  
Üvegfestés, 5.  Zsinórfonás/ 
A program a békési 4 lakásotthonban valósul meg 1-1 alkalommal  
 
KAB-KEF-14 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 
biztosítása, valamint a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának 
előmozdítása 
 
 
KAB-FF-12 
Megelőző-felvilágosító elterelő szolgáltatás: A "visszaélés kábítószerrel" bűncselekmény 
törvényben meghatározott elkövetői számára a büntetés elkerülésére. A kevés 
pszichoszociális problémával jellemezhető alkalmi használó, az "egyszer kipróbáló" 
megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vesz részt; KAB-ELT-09-46.sz. működési engedéllyel 
folytatjuk e tevékenységet és havi jelentési kötelezettséggel jár. A drogfüggőt, a problémás 
droghasználót gyógyító kezelésre a Gyulai Drogambulanciára irányítjuk. Igénybevétel: 
Békés: 6 fő, Békéscsaba: 7 fő. Orvos konzultáns: dr.Felber Magdolna, dr.Juhász Éva. 
 
TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0246 Munkahelyteremtés a Mentálhigiénés Egyesületnél  
A Békési Mentálhigiénés Egyesület megnyerte a TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0246 azonosító 
számú Munkahelyteremtés a Mentálhigiénés Egyesületnél című pályázatot, amely által 
19.998.841 Ft. azaz tizenkilencmillió-kiláncszázkilencvennyolcezernyolszáznyolcvanegy 
forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A pályázati időszak 2014.02.17.-től 
2015.05.15.-ig tart. Ennek keretén belül 5 fő fiatalnak biztosít munkahelyet. Három fő 
szociális segítő, egy fő mezőgazdasági és műszaki asszisztens és egy fő kertészeti és 
karbantartó kisegítő munkatárs munkakörökben. A pályázat során még  három fő részidős 
alkalmazására került sor, úgy mint egy fő pénzügyi vezető, egy fő projekt menedzser és egy 
fő mentor munkakörökben.  
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A TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0024 számú programon belül a „TÁ-MASZ” projekt  keretében 15 fő, Békés 
megyében élő hátrányos helyzetű 18-24 éves, Kerti Munkás Okj  képzésben részt vevő fiatalnak biztosítottunk 
oktató termet, közösségi teret, kertészeti tevékenységükhöz munkahelyi gyakorlóhelyet és segítettük munkahelyi 
környezetbe történő beilleszkedésüket. 
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Infrastruktúra 

 
Fejlesztő eszközök: kézműves eszközök beszerzése /gyöngy, üvegfesték, ragasztók, 
sablonok, színes papírok, fonalak stb./   
Valamint a ház higiéniai és karbantartói és kézműves fejlesztő feladatainak ellátásához 
szükséges felszerelések beszerzése /porszívó, varrógép, műanyag evőeszközök, főzőedények 
stb./ 
A Békési Mentálhigiénés Egyesület Borosgyán utcai épületében 2 darab új ablak 
beszerelésére került sor a fenti irodák helyiségében, valamint a pszichiátriai betegek nappali 
helyiségében 2 darab új íróasztal került. 
A pszichiátriai betegek nappali klub helyiségébe 1 darab számítógép került beszerelésre. 
Szeptember hónapban a Békési Borosgyán utca 1/1. szám alatt található ingatlan udvarára egy 
darab faház építése, melyhez fedett kerékpár tároló is tartozik. Ennek kihasználása a 
mezőgazdasági gépek és szerszámok tárolására irányul.  
 
 

Foglalkoztatás 
 

2014. évben 58 fő (rendszeres szociális segélyezett) önkéntes munkavégzés keretében látott 
el intézmény higiéniai, karbantartási, udvarosi és kertészeti feladatokat. 
 
 

BioMenta  
 

2014-ben az Élelmiszer Lavina pályázat keretén belül vetőmag csomagokat nyert az 
egyesület, mely nagyban segítette a bio-gazdálkodást, mely megtermelt javak szétosztásra 
kerültek klienseink körében. Vegyszermentes gazdálkodás folytatását a Sebők kertben. 
2010 óta térítésmentesen bérel (egyesületi tagok felajánlása alapján) 6000 m2 földterületet, 
melyhez pályázati támogatások biztosították az eszköz szükségletet. A BioKontroll Hungária 
Kft ellenőrzési rendszerébe történő csatlakozást, valamint a talajvizsgálati tevékenységet 
pályázati támogatás tette lehetővé. 2012-ben még. „átálláson” volt a földterületünk, 2013-ban 
bio földterület minősítést kapunk. A későbbi foglalkoztatás célja nem csak a 
bionövénytermesztés, hanem a foglalkoztatásban résztvevő ellátottak öngondoskodási 
tevékenységének elindítása olyan formában, hogy otthoni kiskerti ill. balkon gazdálkodást 
megteremtése kerti mentor segítségével. A szemléletformáló tevékenység célja, a bizonyos 
szintű öngondoskodás, mint életforma kialakítása.  
Tavalyi évben a KAB-FF-14-es pályázat keretében 6 alkalommal kiselőadás történt a bio 
kiskert kialakítása témakörben. Nagy volt az érdeklődés a téma iránt. Több ellátott folytat 
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kiskerti gazdálkodást, de a hagyományos módszerrel. Új technológiát tanulhattak meg és 
használhatták a saját kertjükben.  
 

 
 

 
 

 
 
 

Bio-Menta biokertészeti és egészséges életmód verseny 
 

Bio-Menta biokertészeti és egészséges életmód verseny rendezvényt 2011-től indítottuk el a 
békési intézményünk ügyfélkörében; március hónaptól október hónapig tart, a bio-
kertészkedés elterjesztése, az öngondoskodás elérése, a saját lakókörnyezet rendbetétele és az 
egészséges életvitel gyakorlása érdekében, verseny és vetélkedő. 
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Szocioterápiás módszer és eredményeinek népszerűsítése 

 
2014. november 7-én VII. alkalommal rendeztük meg a Dél-alföldi Regionális Amatőr 
Színjátszó Találkozót a békési Kecskeméti Gábor Kulturális Központban, a Dél-alföldi 
régióban a szenvedélybetegek-, és pszichiátriai betegek közösségi ellátásaiban, a nappali 
ellátásokban, a szakosított (bentlakásos) intézményekben működő színjátszó csoportoknak. A 
szocioterápiás módszer népszerűsítését és alkalmazását is bemutató találkozó évről-évre 
növekvő népszerűségnek örvend, a résztvevők és látogatók száma 210 fő volt tavaly. 2014-
ben a találkozó létrejöttét segítette a NEA-UN-SZ nyertes pályázat, valamint Békési és 
Békéscsabai szponzorációkból, adományok egészítették ki a megvalósítás, melyeket az úton 
is köszönünk! 
 

Jelenet képek az VII. „Játék-Szín” Amatőr Színjátszó Találkozóból 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A rendezvény márciustól decemberig tartó szervezési tevékenységet igényel. 
 
 

2014 évi programjaink klienseink részére 
 
2014.01.24.-én Klienseink részére ruha adományosztást rendeztünk. 
 
2014.02.21.-én Klienseink részére farsangi ünnepséget rendeztünk, melynek keretén 
belül fánkot sütöttünk és kisebb meglepetés ajándékok kerültek kiosztásra. 
 
2014.03.19.-én klienseink körében ruha adományosztás. 
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2014.03.28.-én Klienseink részére Gofri sütést rendeztünk, kézműves foglalkozással 
kiegészítve. Cserepeket festettünk és szalvétatechnika segítségével díszítettük. Az 
elkészített tárgyakat hazavihették, aminek nagyon örültek.  
 
2014.04.11.-én klienseink körében ingyenes fodrászatra került sor, melyen 12 fő vett részt. 
Ezzel egybekötve lángos sütést szerveztünk, valamint kézműves foglalkozás körében, 
dekopázzsal való cserép és kosárdíszítést rendeztünk. 
 
2014.04.16.-án és 30.-án klienseink körében ingyenes gyógy masszázsra került sor, 
melyen 10 fő vett részt. 
 
2014.04.17.-én és 24.-én klienseink körében bevezetésre került a „Tükör csoport”, mely 
keretén belül terápiás hatású csoportfoglalkozást tartunk. Vezetője: Körömi János, 
addiktológiai konzultáns 
 
2014.05.16.-án klienseink körében ingyenes fodrászatra került sor, melyen 10 fő vett részt. 
Emellett kézműves foglalkozáson valamint ingyenesen kineziológiai előadáson is részt 
vehettek a jelenlévők. 
 
2014.05.14.-én és 28.-án klienseink körében ingyenes gyógy masszázsra került sor, 
melyen 10 fő vett részt. 
 
2014.05.30. Egészségnapot tartottunk, melynek saláta és szendvics fogyasztás, 
kineziológiai tanácsadás, sport eszközök kipróbálása, vércukor valamint vérnyomás 
mérés program elemeinken vehettek részt klienseink. 
 
2014.05.08./15./22./29., Klienseink ismét részt vehettek a „Tükör csoport” terápiás 
hatású csoportfoglalkozásunkon. Vezetője: Körömi János, addiktológiai konzultáns 
 
2014.06.30.-án Biomenta biokertészeti és egészséges életmód verseny lezárása történt, a 
Békési Biokultúra Egyesület szakemberei bíráltak, kerti napló és fényképek alapján. A 
győztes jutalma a vándorserleg, oklevél, valamint ajándékcsomag. 
 
2014. Június hónapban két alkalommal családkonzultáción vehettek részt klienseink és azok 
családtagjai, melyet Farkas Attila családterapeuta vezetett. 
 
2014. Július 18.-án Klienseink körében bográcsozást szerveztünk, melyen részt vett 15 fő. 
 
2014. Július 24.-én zöldborsó osztásra került sor. 
 
2014. Július 28.-án Ingyenes látásvizsgálatra került sor az intézményünkben, melyet igénybe 
vehettek az Egyesület kliensei és munkatársai. 
 
2014. július 29.-én Ruhaadomány osztást rendeztünk klienseink körében.  
 
2014 Júliusában több alkalommal a Békési Lakásotthonokban foglalkoztatást tartottunk 
KAB-ME-14-B KÁBÍTÓSZER-PREVENCIÓS PROGRAMO TÁMOGATÁSÁRA pályázat 
által. 
 
2014. Július havában bútor adományosztás tartottunk, szétosztásra kerültek ágyak, 
szobabútorok valamint konyhabútorok és szőnyegek. A bútor adományt egyesületi tagunknak 
köszönhetjük. 
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2014.07.01., 08., 15., 22.-én a Mentálhigiénés Egyesület munkatársai önkéntes munkát 
végeztek a Békéscsabai Erzsébet helyi Általános Iskola nyári táborában, ahol a gyerekek   nép 
táncolhattak valamint különböző kézműves programokon vehettek részt.   
Részt vett: Nóránt Zsuzsanna, Bodnárné palotás Zsófia, Mucsi Katalin, Bonyai Sándor 
 
2014. augusztus 08.-án A KAB-ME-14-B pályázat keretén belül a békési hajókikötőben 
bográcsozással egybekötött sárkányhajózást és kajakozást rendeztünk a lakásotthonos fiatalok 
körében. 
 
2014. augusztus 15-én A KAB-ME-14-B pályázat keretén belül Dánfokon szalonna sütéssel 
egybekötött nemezelést rendeztünk a lakásotthonos fiatalok körében. 
 
2014. augusztus 19.-én szanazugi hajókirándulást szerveztünk a klienseink körében. 
 
2014. augusztus 22.-én iskolaszer csomagokat osztottunk szét e gyermekes klienseink 
körében.  
 
2014. augusztus 22.-én Bio paradicsomlé főzésen vehettek részt a klienseink. 
 
2014. augusztus 29-én ökomosószer készítésen vettek részt az ellátottaink.  
 
 
Szeptember hónapban mezőgazdasági programunk keretein belül burgonya, vöröshagyma 
termesztésére került sor az elmúlt hónapokban A Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a 
Syngenta Kft „ Élelmiszerlavina” programján belül.  
Az egyesület ellátottjai és annak családjai körében, valamint a mezőgazdasági munkás 
képzésben részt vevő fiatalok között került szétosztásra.  
 
2014.09.05-én A kliensek kívánságának eleget téve lehetőséget teremtettünk nemezelése. A 
kézműves tevékenység folyamán párna és telefontartó készült el. Az anyagot az ellátottak 
közösen készítették el, minden munkafolyamatban részt vettek. Nagy lelkesedéssel vettek 
részt az anyag elkészítésében. A nap folyamán ebédet is közösen készítettünk – a 
tepsiskrumplit.  
 
2014. 09. 12. A mai napon őszi dekorációt készítettünk. Láncfüzért levélmintákkal őszi (piros, 
sárga, barna, narancs) színekben illetve az őszhöz kapcsolódó motívumok kerültek előtérbe 
faliképek és más díszítő elemek kapcsán. Minden évszak során újabb és újabb kreatív 
ötletekkel állunk elő, melyek segítségével az ellátottak otthonaikat is díszíthetik.  
 
2014. 09. 23-án Ismét sor került az ingyenes fodrászati programunkra, melyen ezentúl is havi 
rendszerességgel részt vehetnek klienseink. Minden résztvevő előzetes időpont egyeztetés 
után, ingyenesen veheti igénybe szolgáltatásunkat, melynek önkéntes segítői Palkóné Zámbó 
Edit és tanítványai.  Ezúton is szeretnénk megköszönni nekik a nagyszerű munkájukat. 
 
2014.10.09-én Ruha adományosztásra került sor a klienseinknek körében. 
 
2014.10.20-tól 2014.10.24-ig a békési lakásotthon fiataljainak  délelőtti foglalkozások tartása, 
úgymint filmklub, dekoráció készítés,  lekváros papucs sütése és egyéb szabadidős 
programok. 
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2014.11.07-én  VII. Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozó 
Részt vett: A Mentálhigiénés Egyesület összes munkatársa 
 
2014.11.20. Adventi készülődés klienseink körében, asztali díszek, mécses tartók készítése 
 
 
2014.12.05-én Mikulás ünnepséget rendeztünk, melyen adventi hagyományokkal kapcsolatos 
teszteket töltöttek ki és gyermekkori örömteli emlékeket idéztek fel kötetlen beszélgetésben, 
végül karácsonyi díszek, asztali díszek, adventi koszorú készítésével zártuk az alkalmat, mely 
során saját készítésű muffinokkal leptük meg a résztvevőket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014.12.19. Karácsonyi ünnepséget szerveztünk, mely során karácsonyí kivízeket töltöttünk 
ki, a 2014 évről készült fotókból vetítést tartottunk, majd kötetlen beszélgetéssel zártuk. A 
résztvevőket mézeskaláccsal és teával vendégeltünk meg és saját készítésű angyalkával 
kedveskedtünk. 
 
Decemberben a Mentálhigiénés szolgálat munkatársai gyűjtést szerveztek az egyesület 
rászoruló kliensei és azok családjai számára.Tartós élelmiszer csomagok, számítógép, 
ruhaneműk és játékok valamint fenyőfa kerültek szétosztásra. 
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2014-ben a 2013-as évhez hasonlóan a békési kistérségben élő klienseink az egyéni 
gondozási, esetmenedzselés mellett sokféle témájú és mennyiségű közösségi programban 
vehettek részt, melyek segítették személyes fejlődésüket és alternatívát jelentettek a már 
megszokott tevékenységeik mellett.  Megtapasztalták a támogató közösség erejét, ezáltal 
személyes szociális fejlődésükben is újabb lépéseket tettek meg. 2011-ben indított a Bio-
Menta Versenyt folytattuk, melyben már ebben az évben kétszer többen vettek részt, mely 
hozzájárul öngondoskodási képesség fejlesztéséhez. 
A Szolgálat professzionális segítőinek tevékenységét szervesen kiegészítette és inspirálta a 
Békési Reform Egyesület (AE klub) tevékenysége. 
 
Szenvedélybetegek közösségi ellátásába 2014-es évben is jellemző a fiatalabb / 30-35 év 
körüli / korosztály bekerülése.   
Kistérségből a köröstarcsai családsegítő delegálása kiemelkedő volt, a  szakorvosi 
delegálásból is több megkeresés  érkezett,  valamint szórólapjaink által is több  személy 
értesült szolgáltatásainkról.   
 
Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátásában többségében lakókörnyezetben való 
megkeresésre volt szükség. 
Nappali ellátásban lévők egy része összeütköztetés miatt kikerült a klienseink köréből. 
Szenvedély nappali ellátásban is jellemzővé vált az egyéni esetkezelés  és esetmunka iránti 
igény. 
 
 
Klienseink  körében egyre több saját kert megművelésére került sor. 
Szenvedély nappali ellátásban is jellemzővé vált az egyéni esetkezelés  és esetmunka iránti 
igény. 
Az ellátottak közel 30%-nál  az egyéni ügyintézés képessége terén javulás tapasztalható. 
Minden ellátásban résztvevő klienseink körében jellemző a gyakorta meggondolatlan, 
jövőbeni célokat figyelmen kívül hagyó életvezetés „mának élünk”. 
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Szakkönyvtár: 290 db kötetes; munkatársak, egyesületi tagok, ügyfelek, részére díjmentesen 
kölcsönözhetőek a szakkönyvek. 
Klienskönyvtár: 549 darab könyvvel, melyek pályázatok és adományok útján jött létre. 
Klienseink ingyenes kölcsönözhetik könyveinket. 
Alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében: pihenő/józanodó kontakthelyiségeket 
működtetünk.  
Ártalomcsökkentő tevékenység keretében (pályázati támogatásokból) minden korcsoport 
körében óvszer, vitamin, ásványvíz kiosztását végeztük a megkereső tevékenység során, 
valamint a fertőzés-megelőzésével, az egészségvédelemmel, szűrvizsgálatokkal kapcsolatos 
információk átadása. 
 
 

Belső és külső továbbképzések, kapcsolatépítés 
 

Munkatársaink folyamatosan részt vesznek mind belső és külső továbbképzéseken, ezzel is 
gyarapítva szakmai tudásuk.  
Néhány példa ezekből. 
Belső továbbképzés : Családterápiás rendszerszemléletű kompetenciaképzés  
Témavezető: Farkas Attila, Család- és párterapeuta, intézményvezető Szeged, mesteroktató 
(SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar) 
Belső továbbképzés témaköreink: Vezetői szupervízió–Szupervizor:  Dr. Szemelyácz János 
pszichiáter 
XII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia „Hogyan lehet 

összehangolni a kliensek, a hozzátartozók, a segítők és tanárok, a munkatársak, a szervezetek és a 

közösségek szükségleteit?” témakörökben. Előadók: Dr. Bodrogi Andrea, Dr. Németh Attila, Dr. 

Harangozó Judit, Kristóf Róbert, Prof. Dr. Daniele Zullino, Dr. Jean-Yves Feberey, Prof. Kurimay 

Tamás, Dr. Bodrogi Andrea, Prof. Bagdy Emőke 

 
 
Fontosnak tartjuk a külső kapcsolataink ápolását is, ebből néhány példa 2014-ról: 
Békési Reform Egyesület (AE Klub önsegítő csoport) működtetésének feladatai, programok 
szervezése 
 
„A rehabilitációs és a szociális rendszer megújításának aktuális kérdései- szakmai tájékoztató 
és beszélgetés Békéscsabán” című fórum.  
 
 
III. PSZI-NAP Szentesen, Téma: Terápiás lehetőségek a pszichiátriai betegek ellátásában, 

Előadók, moderátorok: Dr. Báló Mária, Dr. Rideg Sándor, Kis Tamásné, Márkus Krisztina, Szőke 

Zsolt, Fekete Norbert. 

 
 
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (K.E.F.) tevékenység koordináció 
 
Drogjogosultság MADÁSSZ Országos Konferencia 
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Új stratégiák kidolgozása, szakmai csoportok megalakulása 
 
2014 Május 24.-én önkéntes munkát végeztek munkatársaink a Békés Városi Gyermeknapon, 

mely a Dánfoki Üdülőközpontban került megrendezésre. 

2014. Szeptember 24-én Gyulán Gellény birtokon Megyei Pszichiátriai Munkaértekezlet. 

2014. november 04-én Murony Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat 
együttműködésével adventi készülődés, díszek készítése minden érdeklődővel 
 
2014 November 24. Békéscsaba  Városháza Szociális Munka Napja – konferencia 
 
 
2014. december 03-án Murony Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat 
együttműködésével karácsonyi készülődés, díszek készítése minden érdeklődővel 
 
Szervezeti kommunikáció: napi rendszerességgel intézményi e-mail levelezőlisták 
működtetése, honlap és facebook működtetése, kiadványok, szórólapok, plakátok (15.000 
db/év). 
 
Hálózati kapcsolataink 
Civil tagság: Civil Szervezetek Szövetsége Békéscsaba, Békés Városi Civil Szervezetek 
Egyesülete, MADÁSZSZ (Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek 
Szövetsége). 
 
Szoros kapcsolatban állunk az alábbi szervezetekkel: Békés Megyei Közösségfejlesztők 
Egyesülete, Nyújtsd Segítő Kezed Alapítvány 
 
Egyéb társadalmi kapcsolatok: Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 
Koordinátor szervezete vagyunk, tagjai vagyunk a Békés megyei és Békéscsaba Megyei Jogú 
város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának. 
 
 
 
Békés, 2015. április 13. 
 
 
              Körömi János 
          egyesületi elnök 
 


