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Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat 

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara és a Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat 

együttműködik a duális, gyakorlatorientált szociális munka alapképzés megvalósításában. 

A program célja a duális egyetemi szintű alapképzés hatékonyabbá tételének elősegítése az 

intézményi környezetben történő szakmai gyakorlat biztosításával. 

1. Az intézmény 

Az Intézmény szociális és gyermekvédelmi ellátásokat működtet Kisvárda városban és a 

Kisvárdai járáshoz tartozó településeken: 

 Falu és tanyagondnoki szolgáltatás 

 Étkeztetés 

 Házi segítségnyújtás 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 Családsegítés 

 Idősek nappali ellátása és demens betegek nappali ellátása 

 Fogyatékos személyek nappali ellátása 

 Idősek Otthona 

 Hajléktalanok átmeneti szállása 

 Adósságkezelési Szolgáltatás 

 Gyerekjóléti Szolgálat 

 Helyettes szülőknél elhelyezettek ellátása – Önálló helyettes szülő 

 Kapcsolattartási ügyelet 

 

Az Intézményben megtalálhatók a szociális munka legszélesebb szakmai területei a 

gyermekkortól kezdve az időskorig. A duális képzés hallgatója megismeri a szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokat és ezek közül egy szakmai területen dolgozik a későbbiekben. 

 

Családsegítés 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 

a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

támogatás. 

Gyermekjóléti Szolgálat 

A Gyermekjóléti Szolgálat a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

alapellátás, amely az 1997. évi XXXI. Tv. és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabályoknak 

megfelelően az intézmény keretén belül önálló csoportként működik. Feladatai: 

 A gyermek testi, lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban 

történő nevelésének elősegítése, 

 A veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 

gondozás, segítő kapcsolat keretében, 

 Segíti a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát, 

 A prevenció érdekében játszóházat működtet, táborozást szervez, 



 Esetkonferenciát hív össze, 

 Védelembevételt kezdeményez, 

 A védelembevétel eredménytelenség esetén a gyermekvédelmi gondoskodás más 

formáját kezdeményezi, 

 Elősegíti a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését, utógondozást végez, 

 Örökbefogadással kapcsolatos feladatokat ellátja, 

 Működteti a jelzőrendszert – a jelzőrendszer tagjai részére évenként 6 alkalommal, vagy 

szükség szerint szakmaközi megbeszélést szervez, tanácskozást szervez, értékeli a 

jelzőrendszer éves működését minden év március 31-ig, 

 Együttműködik a módszertani központtal, 

 Önálló helyettes szülői ellátás szakmai támogatása, nyilvántartás vezetése a helyettes 

szülői férőhelyekről. 

 

Idősek Klubja  

Feladata: a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 

időskorúak ellátása, részükre lehetőség biztosítása a napközbeni tartózkodásra, társas 

kapcsolatok alakítására, alapvető higiénés szükségletek kielégítése. 

 

Fogyatékos személyek nappali ellátása 

Feladata: a saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött önkiszolgálásra részben képes, 

vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos személyek részére lehetőség 

biztosítása: a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok alakítására, higiénés szükségletek 

kielégítésére, szükség szerint a napközbeni étkeztetés megszervezésére, a képzési kötelezettek 

fejlesztő felkészítésére. 

 

Hajléktalan személyek ellátása a hajléktalanok átmeneti szállásán történik, célja: 

 Segítséget nyújt a hajléktalan személy életviteléhez, 

 Elősegíti a szociális ellátások igénybevételét, elérését. 

 

Idősek Otthona – ápolást, gondozást nyújtó intézmény 

Meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, önmaga ellátására nem, vagy csak 

folyamatos segítséggel képes személyek részére teljes körű ellátás biztosítása.  

 

  



Feladata: 

 Gondozás: olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség, mely a hiányzó, vagy csak 

korlátozottan meglévő testi és szellemi funkciók helyreállítását szolgálja. 

 Ápolás: az intézmény keretei között biztosítható egészségi állapotot visszaállító 

tevékenység. 

 Egészségügyi ellátás 

 Mentális ellátás keretében végzett feladatok 

 Személyre szabott bánásmód, 

 Egyéni esetkezelés, csoportos megbeszélés, 

 Szabadidő kulturált eltöltésének szervezése, 

 Családi és társadalmi kapcsolatok ápolása. 

 Lehetőség biztosítása a hitélet gyakorlására (református, katolikus Istentisztelet). 

 Foglalkoztatás szervezése: munkajellegű tevékenység, kulturális tevékenység, fizikai 

tevékenység, szellemi, szórakoztató tevékenység. 

 

Az intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátása a csoportvezető feladata. 

A szakosított ellátást nyújtó intézményben Érdekképviseleti Fórum segíti a vezetés munkáját, 

védi az ellátottak érdekeit. 

 

Bemutatkozó film  

Kisvárda és Térsége Szociális Szolgáltató Központ: https://youtu.be/9qEYl3Xlcdc  

2. A duális képzés 

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara és az Intézmény együttműködik a duális, 

gyakorlatorientált szociális munka alapképzési program megvalósításában. Célunk a 

képzésfejlesztés és részvétel a szakember utánpótlás képzésében. 

3. Hallgatói béren felüli juttatások 

1. Utazási költségtérítés munkába járáshoz: megállapítása a hatályos jogszabályok alapján 

történik. 

2. Ruházati költségtérítés: 10.000 Ft/év a hallgatói munkaszerződés megszűnéséig. 

4. A Hallgató feladatai 

 A hallgató megismeri az Intézmény ellátásait, a célcsoportokat és a jellemző 

problémákat. 

 A hallgató bekapcsolódik a családsegítés ellátásba, tanulja és elvégzi a szociális munka 

feladatokat. 

 A hallgató rendszeresen részt vesz esetmegbeszélésen és szupervízión. 

 A hallgató mentorától kapja a napi feladatokat és neki beszámol az elvégzett 

feladatokról. 

https://youtu.be/9qEYl3Xlcdc


5. Jelentkezés módja: 

 Jelentkezzen a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar szociális munka alapszak 

nappali tagozatára! 

 Elküldi rövid önéletrajzát a szocialisszolgalat.kisvarda@gmail.com email címre április 

30-ig 

 A beküldött jelentkezés alapján május.31-ig behívjuk egy beszélgetésre, hogy 

személyesen is megismerhessük. 

 A jelentkezés elbírálásáról az év június 30-ig értesítjük! 

Bővebb információ a duális képzésről: 

http://foh.unideb.hu/hu/dualis-kepzes 

További információkért keressen bennünket bizalommal alábbi elérhetőségeinken:  

Névjegy 

 

Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat 

4600 Kisvárda, Szent László u. 54. 

Tel: (45) 415-085 

szocialisszolgalat.kisvarda@gmail.com 

www.kisvardaszocialis.hu 

 


