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Márton Katalin 

Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona 

 

1. Az Intézmény 

2019. szeptember 1-jétől a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara és a Magdaléneum 

Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona együttműködik az egyetemi szintű duális, 

gyakorlatorientált szociális munka alapképzési program megvalósításában. 

A Magdaléneumot Békefi Benő alapította 1941-ben otthontalanná vált lányok számára. Nevét 

a bibliai Mária Magdalénáról kapta, ezzel is jelezve, hogy Jézus Krisztus a legnagyobb 

mélységből is ki tudja szabadítani az elesett embert. Az évek folyamán az épületet többször 

átalakították, korszerűsítették. A Magdaléneum 1951-től felekezeti hovatartozástól függetlenül 

nyújt teljes körű ellátást, otthont értelmileg és halmozottan sérült személyek számára. 1991-ben 

a tetőtér megépítésével nemcsak megszépült az intézmény, hanem megnőtt a 

befogadóképessége is.  

Az intézmény fenntartója a Magyarországi Református Egyház, mely az általános szakmai és 

törvényességi felügyeletet a Diakóniai Iroda útján látja el.  

Célunk, hogy a különböző akadályozottsággal élő lakóink boldog, kiegyensúlyozott életet 

élhessenek. A mindennapi feladatokat elkötelezett, megfelelő végzettséggel rendelkező 

munkatársak végzik. Az egyetemen megszerzett tudás itt egy sikeresen működő csapatban 

válhat gyakorlattá. A gyakorlat során szinte teljes egészében átláthatóvá válik a szociális munka 

ellátórendszer teljes struktúrája. Itt nemcsak gyakorlati tapasztalatot szerezhet a hallgató, 

hanem a munka során empatikusabbá, szociálisan érzékenyebbé, türelmesebbé válik, s 

mindeközben elképzelhetetlenül sok feltétel nélküli szeretetet kap. 

A Magdaléneumban a fogyatékosság minden típusa fellelhető. Van enyhe, középsúlyos és 

súlyos értelmi sérült lakónk. Élnek itt halmozottan sérültek, mozgáskorlátozottak, vakok és 

csökkentlátók, Down szindrómások és autisták egyaránt. Jelenleg 100 lakója van 

intézményünknek, akik közül 16 fő lakóotthonokban él.  

Lakóink szívesen kapcsolódnak be a mindennapi munkába. Képességeik szerint naposi 

feladatokat látnak el.  Segítenek a kisebbek etetésében, az öltözködésben, különféle 

házimunkákban: sepregetnek, mosogatnak, teregetnek, pakolnak. Hetente egy alkalommal 

segítő jelenlétében maguknak készítik el uzsonnájukat.  Ezzel háztartási ismereteiket, 

önállóságukat fejlesztjük. Lakószobáink jól felszereltek, számítógép, internet hozzáférés segíti 

a tájékozódást, tanulást, kapcsolattartást a családdal, ismerősökkel. Minden szobában van 

televízió, és a közösségi teremben is nézhetnek tévét, hallgathatnak zenét a lányok. A gondozás 

mellett a lakók képesség szerinti fejlesztésére is fokozott figyelmet fordítunk. A 

foglalkozásokat szakemberek tartják. Különböző terápiás foglalkozások (gyógytorna, 
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kutyaterápia, lovasterápia, zeneterápia, bazális stimuláció, masszírozás stb.) is javítják 

ellátottaink életminőségét.  

Az egyéni szükségletek feltérképezésében, egyéni tervek kidolgozásában, annak 

megvalósulásában szerepet kap a szociális munka. A folyamatos személyes gondoskodás, 

személyre szabott segítségnyújtás elsődleges feladat intézményünkben.  Tartjuk a kapcsolatot 

a családokkal, családi napot, gyermeknapot, karácsonyi ünnepséget szervezünk. A családi 

kapcsolatok építése, folyamatos figyelemmel kísérése is a széleskörű szociális munka része, 

melyben nagyon fontos az itt lakók és családtagjaik érdekeinek képviselete.  

Lakóink képességét manuális foglalkozásokon is fejlesztjük. A Nemzeti Együttműködési Alap 

támogatásával 2017-ben „Alkotókuckót” hoztunk létre, ahol az ügyes kezűek kosarat fonnak, 

gyöngyöt fűznek, horgolnak, varrnak, és sokféle kézműves tevékenységet folytatnak. A 

szabadidő tartalmas eltöltésére is nagy hangsúlyt fektetünk. A Magdaléneum lakói számára 

nagyon fontos a rendszeresség. Ez alapozza meg a mindennapjaikat. Az intézmény 

meghatározott napirend szerint működik.  

Az ide pályázó munkatárstól elvárjuk, hogy legyen empatikus, megértő és 

kompromisszumkész, ugyanakkor bátorító és szükség esetén tanúsítson határozott magatartást. 

A különböző helyzetek eltérő támogatást igényelnek. Mindenképpen legyen humánus, mert ez 

a hivatás elfogadásra, bizalomra és megértésre épül. 

"Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk!" Zsoltárok 68,20. Ezt a 

gondoskodó szeretetet tapasztaljuk meg a mindennapjainkban, és ez várja azt, aki idejön. 

 

2. A duális képzés 

A program célja a duális egyetemi szintű alapképzés hatékonyságának növelése az intézményi 

környezetben végzett folyamatos szakmai gyakorlattal. 

A szakmai gyakorlat időtartamát a Hallgatói Munkaszerződésben, illetve a Tantervben 

rögzítjük, mely tartalmazza a szakmai gyakorlat pontos ütemezését is. 

A szakmai gyakorlat helye a Magdaléneum (Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 160.) 

A Magdaléneum 1941-ben alakult. 1951-től értelmileg és halmozottan sérült leányok számára 

nyújt teljes körű ellátást tartós bentlakásos elhelyezés formájában. Célunk, hogy a különböző 

akadályozottsággal élő lakóink boldog, kiegyensúlyozott életet élhessenek. Az intézmény 

fenntartója a Magyarországi Református Egyház. 

A szociális munkások képzésében korábban is részt vettünk terepintézményként. 

  

 

 

http://www.magdaleneum.hu/index.html
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3. Hallgatói béren felüli juttatások 

A szakmai gyakorlat időtartama alatt az intézményünk az alábbi anyagi és nem anyagi jellegű 

béren kívüli juttatásokat, kedvezményeket biztosítja a duális szociális munka képzésben 

tanuló munkavállaló (Hallgató) részére a szakmai gyakorlat ideje alatt. 

1. Utazási költségtérítés (amennyiben nem nyíregyházi lakos a Hallgató). 

2. Ellátás biztosítása. 

3. Üzem-egészségügyi alkalmassági vizsgálat. 

Az Együttműködési Megállapodás értelmében a Hallgatónak az üzem-egészségügyi 

alkalmassági vizsgálaton évente egy alkalommal részt kell vennie. Ennek költségét az 

intézmény vállalja. 

A Hallgató köteles az alkalmassági vizsgálatot megelőzően tüdőszűrő vizsgálaton részt venni 

és az arról kapott igazolást az intézmény részére átadni. A tüdőszűrő vizsgálat költségét a 

Hallgató vállalja. 

4. Munkaruha, védőeszköz 

Amennyiben a Hallgató olyan feladatot végez, amelyhez munkaruha és védőeszköz 

szükséges, Intézményünk ezt biztosítja számára. 

4. A Hallgató feladatai: 

 Aktívan kapcsolódjon be az intézmény mindennapi életébe. 

 Munkája során működjön együtt munkatársaival, az intézmény ellátottjaival, a 

hozzátartozókkal. 

 Vegyen részt az igénybevételi eljárás folyamatában, a jogszabályoknak megfelelő 

dokumentációk vezetésében. 

 Önállóan alkalmazza a szociális munka módszereit, eljárásait a segítő kapcsolatban. 

 Kísérje figyelemmel az intézményben élők egyéni és közösségi igényeit, segítse a 

foglalkoztatás szervezését. 

 Tevékenyen vegyen részt a lakók ellátásában, az egyéni, csoportos és közösségi 

programok megvalósításában. 

 Gyakorlati munkáját a szakma etika szabályainak betartásával az intézmény 

munkatársainak felügyelete, irányítása mellett végezze. 

5. Előnyök az intézmény kiválasztásához 

 jó légkör, felkészült mentorok; 

 pozitív jövőkép, későbbi együttműködés lehetősége; 

 a szakmai folyamatokban való részvétel; 

 a későbbi munkavégzés során is jól hasznosítható ismeretek, gyakorlatok; 

 folyamatos támogatás a hallgatónak! 

 6. Jelentkezés módja: 

 Adja be jelentkezését a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar szociális munka 

alapszak nappali tagozatára! 
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 Küldje el a rövid önéletrajzát a info@magdaleneum.hu email címre május 15-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  

https://www.facebook.com/egeszsegugyikar/  

https://www.facebook.com/szocialismunkakepzesnyiregyhaza/  

 

További információkért keressen bennünket bizalommal alábbi elérhetőségeinken:  

 

Névjegy 

 

MAGDALÉNEUM 

Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona 

4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 160. 

Telefon: 0036-42-443000; 

Mobil: 0630-1936540 

E-mail: info@magdaleneum.hu 

http://www.magdaleneum.hu/ 

 

http://foh.unideb.hu/hu/dualis-kepzes
https://www.facebook.com/egeszsegugyikar/
https://www.facebook.com/szocialismunkakepzesnyiregyhaza/

