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Mosonmagyaróváron a szociális intézmények a város különböző helyrajzi pontjain (főként a peremte-

rületeken) működnek, egymástól fizikailag is távol. Az intézmények működésére jellemző, hogy magas 

a fluktuáció, a szakemberek száma pedig sokszor kevesebb, mint a kötelező szakmai létszám. Szük-

séges lenne az intézmények összehangolt működéséhez, hogy az ellátottak a számukra funkcionáli-

san helyes szolgáltatásokhoz jussanak hozzá, rövid idő alatt. Mosonmagyaróváron számos alulról 

jövő kezdeményezés van jelen, azonban igazán hatékony közösségfejlesztési tevékenységet viszony-

lag kevés számú civil szervezet képes végezni. Ennek legfőbb oka a kapacitások hiánya: a pénzügyi 

és humánerőforrások szűkössége, az információhiány, a megfelelő skillek, tapasztalatok némileg ala-

csony szintje.  

A zárt körben meghirdetett előadáson a különböző szociális szakterületen dolgozó munkatársak vesz-

nek részt. Jelen lesznek a családsegítés, a gyermekjólét, az idősgondozás, hajléktalan ellátás, gyer-

mekek átmeneti otthona munkatársai is. Olyan munkatársak, akik az idősgondozásban dolgoznak 

életkoruk az 50+fölött van, és teszik ezt nagyon fiatalok is. Természetesen mind-mind más és más 

problémát, kérdést vet fel. Munkájukhoz, a lelki egyensúly megtartásához gyakorlati tanácsokat kap-

hatnak arról, mi az, ami segíthet feldolgozni az elakadásokat. 

A Lelki egészségvédelem a szociális szakterületen dolgozók körében címmel (Ép testben, ép lélek-

kel  munkahelyünkön!) a Család és Gyermekjóléti Központ, Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, 

a Családok Átmeneti Otthona és a Gondoskodás Alapítvány számára meghirdetett zártkörű előadást 

2020. január 17-én 10.00 órai kezdettel Dr. Martony Zsuzsanna mentálhigiénés szakember tartja a fe-

hér Ló Közösségi Házban.   

További információ kérhető: 
 
Vizsy-Gombosi Lilla alapítványi titkár (Tel: +36/20-333-7159; e-mail: sattleralapitvany2015@gmail.com) 

A Szedd Magad! – a helyi civil közösségek kapacitásfejlesztése az alulról szerveződő közösségi 
együttműködések erősítése érdekében TOP-7.1.1-16-H-006-4 konstrukció keretében, „Építsünk hi-
dat! – Nonprofit szociális intézmények és civil szervezetek közötti együttműködés javítása Mosonma-
gyaróváron project címmel benyújtott pályázaton belül a Dr. Sattler János Alapítvány a szociális in-
tézményrendszer dolgozói részére meghirdetett mentálhigiénés előadást rendez. A projekt a Széche-
nyi 2020 program keretében valósul meg 2,5 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támoga-
tás segítségével. 


