
Szociális munka a Családsegítő Szolgálatnál 
 
Szeretettel köszöntöm a rendezvény részt vevőit. Szeretném bemutatni a Szatmári Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Családsegítő Szolgálatának 
tevékenységét. 
 
Mátészalkán az  intézmény 1987. február 1-én alakult 4 fő dolgozóval . 
 
Az országban néhány városban kísérleti jelleggel indultak  családsegítő szolgálatok. 
Törvényi háttér nélkül nehéz dolgunk volt. 
Felmerült néhány kérdés: Miről is szól a tevékenység? Kiket szólítunk meg? Kik lesznek a 
gondozottaink? Milyen nyomtatványt vezessünk? 
 
Elindultunk gyalog, kerékpárral, autóbusszal. Feltérképeztük a  városban élő rászorulók körét, 
felmértük szükségleteiket. Szerkesztettünk egy minden, általunk fontosnak tartott tartalommal 
ellátott nyomtatványt. Lépésről, lépésre haladtunk. A lakosság megismerte munkánkat, 
igényelték segítségünket. 
 
1993-ban a szociális törvény jogi kereteket adott munkánknak. 
A feladatok sokasodtak, az ellátandó célcsoport nagysága egyre nőtt. 
Segítséget nyújtottunk civil szervezetek megalakulásához, új szolgáltatások bevezetéséhez. 
 
2005-ben már integrált intézményi formában működtünk - Egyesített Szociális 
Intézmények néven 
2007-ben térségi feladatokat láttunk el, melyben Mátészalka gesztortelepülésként vett részt. 
 
2007. április1-től Jármi, Ópályi és Nagydobos , 2008. január 1-től Nyírmeggyes, Nyírkáta, 
Szamosszeg-Szamoskér, 2009. január 1-től Nyírcsaholy, 2013. január .01-től Papos 
települések csatlakoztak hozzánk. 
 
2013.július  01-től a kistérség átalakulásával Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézmények  keretei között végezzük a tevékenységünket. 
 
 
A dolgozói létszám alakulása a szolgálatnál: 
 
Mátészalkán  8 fő heti 40 órában, Jármi, Nagydobos, Nyírmeggyes, Szamosszeg-Szamoskér, 
Nyírcsaholy településeken 1-1 fő heti 20 órában, Nyírkáta, Papos településeken 1-1 fő heti 10 
órában, Ópályi településen 1 fő heti 40 órában látja el a szakmai feladatot.   
 
 
A Családsegítő Szolgálat célja: 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Az ellátandó célcsoport, akikre szolgáltatásaink kiterjednek: 
 
1./ A társadalmi normáktól különféle okok miatt elmaradó réteg mint pl. 
szenvedélybetegek , bűnözők és családtagjaik, 
veszélyeztetett helyzetben élő családok. 
 
 
2./ Alacsony jövedelem miatt hátrányos helyzetbe kerülők,  így 
munkanélküliek, 
többgyermekes családok 
gyermekét egyedül nevelő szülők 
 
3./ A hirtelen válsághelyzetbe került egyének, családok  mint 
tartósan betegek, 
haláleset, vagy válás miatt nehéz helyzetbe kerülők, 
 
4./ Valamint - életvezetési problémákkal küzdő családok. 
 
 
 
Az ellátás szakmai tartalma, módja a biztosított szolgáltatások formái. 
 
 
Komplex családsegítést, családgondozást végzünk. 
 
A gondozás során az egész családot egységében segítjük, törekszünk az önerőből történő 
változásra. 
A kapcsolatot igénylő fél problémáit feltárjuk, megfogalmazzuk, majd felvázoljuk a  
megoldási lehetőségeket. 
A hozzánk forduló ügyfeleket folyamatosan fogadjuk. A családgondozók Mátészalkán 
ügyeleti rendszerben dolgoznak, a heti 40 órás munkaidő felét terepmunkával töltik a 
fennmaradó 20 órában ügyeleti tevékenységet, adminisztratív munkát végeznek. 
 
 
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 
működik. 
A kapott jelzés alapján a szolgálat feltérképezi az ellátási területen élő szociális és 
mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve 
tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. 
 
 
Szociális és egyéb információs adatokat gyűjtünk az ellátást igénybe vevők megfelelő 
tájékoztatása érdekében. 
Így, tájékoztatást adunk a támogatásokról, a támogatásokhoz való hozzájutás lehetőségéről. 
Segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében, kérelmeket, fellebbezéseket írunk. 
 

 
 
 
 
 



Szociális életvezetési- és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk  az egyének a családok 
életében előforduló konfliktusok, működési zavarok esetén. 
A felnőttek elsősorban szorongásos problémák miatt, vették igénybe a szolgáltatást, 
főleg gyermekneveléssel kapcsolatban túlzott aggódás, vagy bűntudat miatt,  de előfordult 
depresszióval küzdő is. 
 
Ingyenes jogi tanácsadást biztosítunk: 
A jogsegély szolgálat keretében , válás, gyermekelhelyezés, GYES, GYED, családi 
pótlék,munkaügyi problémák, kérelmek, beadványok, fellebbezések,  készítésében nyújtunk 
segítséget. 
 
Szervezzük az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját. 
 
Az 1993. évi III. tv. az aktív korú nem foglalkoztatott személyek esetén a rendszeres szociális 
segély folyósításának feltételeként együttműködési kötelezettséget írhat elő. 
Mátészalka Város Képviselő Testülete  szolgálatunkat jelölte ki az együttműködés 
helyszínéül. 
Térségünkben Nyírmeggyes, Nagydobos, Szamosszeg, Nyírcsaholy településeken működik  
ilyen jellegű szolgáltatás. 
Az együttműködésben meghatározott időközönkénti, de legalább háromhavonta egyszer 
egyéni kapcsolattartás történik. 
 
Az adósságterhekkel küzdők részére adósságkezelési tanácsadást nyújtunk. 
 
Mátészalka Város Önkormányzata rendeletben határozott a szociálisan hátrányos helyzetben 
élők adósságcsökkentési támogatásáról. A rendelet célja, hogy Mátészalka város területén 
adósságkezelési tanácsadásban  és adósságcsökkentési támogatásban  részesüljenek azok a 
családok, személyek, akik szociális helyzetük, jövedelmi, vagyoni viszonyaik következtében 
nem, vagy csak részben képesek viselni a közüzemi adósságokat. 
 
 
Pályaismereti és pályaorientációs csoportfoglalkozást is szervezünk. 
 
Ma már ritka az olyan foglalkozás vagy szakma, ami egy egész életre biztos megélhetést 
nyújtana. Ráadásul a tanulást is időről-időre újra kell kezdenünk. 
A pályaorientáció  nem más, mint önmagunk beillesztése a munka világának keretei közé. 
Munkatársunk 2006 óta általános iskolás valamint középiskolás diákok részére szervezi a 
programot. 
  
Önkéntes segítő szolgálatot is működtetünk. 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium,  Esélyegyenlőségi Főosztálya intézményünket hivatalos 
önkéneseket fogadó szervezetté nyilvánította. 
Az önkéntesek által ellátott feladatok: korrepetálás, adminisztráció, szabadidős programok 
vezetése, adományosztás, kísérés. Jelenleg 210 fő tevékenységét koordináljuk. 
 
 
Évente ismétlődő programunk a nyári tábor. 
 
 
 
 
 
 



A Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóival minden évben két héten keresztül nyári napközis 
tábort szervezünk, 6-14 éves korú általános iskolai tanulók részére. 
A program célja a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltése  a nyári szünetben. A gyerekekkel 
szociális munkás, szociálpedagógus, pedagógus munkatársaink foglalkoznak. 
 
Mikulás szolgálatot biztosítunk. 
  
Hagyomány már, hogy önkéntes „ Mikulásaink” a Területi kórház osztályait is felkeresik, így 
csempészve örömöt  a  betegek életébe. 
. 
 
Minden decemberben megnyitja kapuit a Mikulásház. 
A Boldog Családokért Egyesülettel közösen bonyolítjuk az ingyenes Mikulásház  
programunkat Mátészalkán. A Mikulás az intézmény dolgozóival, és az egyesület tagjaival a 
városközpontban felállított Házban fogadja az érdeklődőket egy héten keresztül. 
 
Természetbeni segítségnyújtás is szolgáltatásaink részre. 
  
Intézményünk évek óta fogad adományokat. Támogatnak bennünket intézmények, 
alapítványok, egyesületek, magánszemélyek. 
Városunkban és a  térségi településeken minden évben több ezer rászoruló kap 
élelmiszeradományt. 
 
Lehetőséget biztosítunk közérdekű munka letöltésére. 
Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Hivatala intézményünket már többször megjelölte arra alkalmas elítéltjei számára közérdekű 
munka letöltésére. 
 
A Terepgyakorlat szerves része mindennapjainknak. 
Intézményünk a Debreceni Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola terepintézménye. A hallgatók 
betekintést nyernek az intézmény működésébe, az ügyfélfogadásba, a  környezettanulmány 
készítésébe, részt vesznek esetmegbeszélésen. 
 
 
Újonnan induló program a „ Segítő Kezek”. 
 
Országos programként indult, melyet helyi szinten Mátészalka Város Önkormányzata 
koordinál. 
Intézményünk nyújt segítséget a program lebonyolításában, melynek keretében 427 fő 80 év 
feletti idős embert keresetünk meg  felmérve szükségleteiket. 10 közmunkaprogramban 
foglalkoztatott segítő jelenleg 56 fő esetében végez gondozómunkát. 
 
 
 
Szeretném bemutatni röviden, a lezárult TÁMOP-os pályázatunkat, mely fontos része 
volt prevenciós tevékenységünknek. 
 

 
 
 
 
 



Intézményünk 2009. novemberében pályázatot nyújtott be „ Mit tegyünk, hogy jól legyünk, 
avagy a mátészalkai kistérség komplex egészségfejlesztő, prevenciós programja” címmel. 
A Bíráló Bizottság javaslatára a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a projektünket pozitívan bírálta 
el és közel 160.Millió Ft. vissza nem térítendő támogatást nyújtott. 
 
A projekt célja volt: 
- A mátészalkai kistérségben élők  életminőségének javítása, 

- Az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek és készségek megszerzésének 
támogatása, fejlesztése.   

 
A projektünk a mátészalkai kistérség teljes lakosságát, lefedte  (kisgyermekkortól - időskorig), 
megvalósításának időszaka 2011.07.01-től - 2013.06.30-ig terjedt. 
 
A program megvalósításáért a 4 fős menedzsment, a 3 fő szakmai vezető,  a 2 fő 
egészségkoordinátor, valamint a több mint 200 fő szakmai megvalósító felelt. 
 
 

A PÁLYÁZAT PROGRAMELEMEI A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZTÁK 
       
 
KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ELŐKÉSZÍTÉSE, KIÉRTÉKELÉSE c. programelem 
 
A kistérséghez tartozó településeken élők egészségügyi állapotának kérdőíves módszerrel, 
reprezentatív mintavétellel történő felmérése. 
A lekérdezést 5000 fő bevonásával, a települések lakosságszámának arányában 
kérdezőbiztosok bevonásával végeztük. 
 
KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV ELKÉSZÍTÉSE c. programelem 
 
Egy olyan statisztikai adatbázis kialakítására került sor, amely Mátészalka és a Kistérség 
sokoldalú szociális és egészségügyi ellátórendszerének közép és hosszú távú stratégiai 
tervezését, jóléti ellátásának összehangolását és korszerűsítését teszi lehetővé. 
 
 
A „VÁRVA VÁRTKÉNT ÉRKEZNI” c. programelem 
 
keretében nemzetközileg elismert szakemberek részvételével 10 előadásból álló 
programsorozat került megvalósításra, alkalmanként 1 fő szakember és további 2 fő 
konzultációt vezető szakember bevonásával. 
Csak néhány előadót kiemelve: Dr. Czeizel Endre, Dr. Vekerdy Tamás, Dr. Csernus Imre, 
Müller Péter, Dr. Bagdy Emőke stb. 
 
Az előadásokat mintegy 2177 fő látogatta. 
 
„ÉLJ ÚGY A MÁNAK, HOGY JÖVŐD IS LEGYEN - SZŰRŐVIZSGÁLATOK 
 NÉPSZERŰSÍTÉSE” 

 
 
 
 
 



Ez a program a leggyakrabban előforduló betegségek megelőzésére, kezelésére hívta fel a 
figyelmet, helyi szakemberek előadásaival, majd interaktív formában folytatódó 
beszélgetésekkel 
A 11 előadáson 901 fő vett részt. 
  
„BABA-MAMA KLUB, BABA-MAMA TORNA” c. programelem, a 
kisgyermekes anyukák részére klubszerű foglalkozásokat és baba-mama torna szervezését 
jelentette. 
7 településen, 8 klub működött : Mátészalkán 2 csoport, Jármi, Nyírmeggyes, 
Nagyecsed, Ököritófülpös, Nagydobos, Nyírcsaholy településeken  1-1 csoport. A 
látogatások forgalma  1928 fő volt. ( Ez kb.241 főt jelentett ) 
 
 
„EGÉSZSÉGNAPOK A PREVENCIÓ JEGYÉBEN”– c. programelem 
A diákok figyelmének felkeltése volt a célunk: az egészséges életmódra, a rendszeres 
testmozgásra, a káros szenvedélyek tekintetében a nemet mondás képességére, bűn és baleset 
megelőzésre, alapvető elsősegély nyújtási ismeretekre, a környezettudatosságra. 
 
28 egészségnapot szerveztünk a térség iskoláiban 8137 tanuló bevonásával. 
 
 
„ÚSZÓTANFOLYAM - FELNŐTTEK RÉSZÉRE” c. programelem 
A felnőtt lakosság körében egyáltalán nem jellemző a rendszeres testmozgás, az aktív 
sportolás. 
5 csoportban, 65 fő tanult meg úszni a programelem keretében a Mátészalkai Városi 
Uszodában. 
 
 
„AQUAFITNESS” c. programelem 
Az idős generáció kevésbé ismerte térségünkben ezt a fajta mozgásformát. Az aquafitness 
foglalkozások bevezetésével 78 alkalommal 273 fő ismerkedett meg  a vízben történő 
tornával. 
  
 
„EGÉSZSÉGTÁBOR” c. programelem 
A tábor megvalósítását 2 hetes időtartamra terveztük, 6-14 éves korú gyermekek részére. 
A programelem 20 településen kerül megrendezésre, településenként 30 , összesen 600 gyerek 
részvételével. 
 
„ÚSZÓTANFOLYAM GYERMEKEK RÉSZÉRE” c. programelem 
Úszási lehetőséget biztosítottunk  azoknak a Kistérségben élő gyerekek részére, akik az iskolai 
úszásoktatás keretein belül nem jutottak hozzá a szolgáltatáshoz. 
A program ideje alatt 8 tanfolyamot szerveztünk 88 gyerek bevonásával. 
 
„LOVASTERÁPIA FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE” c. programelem 
A kistérségben működő fogyatékosokat ellátó 4 intézmény 110 fő gondozottja részére kínáltuk 
ezt a lehetőséget  az értelmi- és a testi fejlődésük javítása érdekében. 

 
 
 
 
 



 
 
„SPORTRENDEZVÉNY FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE” 
A programelem során 6 sportrendezvény kerül megvalósításra, Ópályi és Papos településeken. 
A sportnapokra 110 főt vontunk be ugyancsak a térségben lévő fogyatékosokat ellátó 
intézményekből . 
 
„BEVÁLLALOD…! – DR. CSERNUS IMRE PREVENCIÓS PROGRAMSOROZATA” 
c. programelem 
 
2011. novemberében és 2012. májusában 2-2 napon keresztül valósult meg a program, melyre 
Mátészalka középiskoláiból 400 tanulót vontunk be.  Dr. Csernus Imre sajátos vitaindító 
előadását konzultációs program követte. 
 
 
„ÉLETMÓDKLUB GENERÁCIÓK RÉSZÉRE” c. programelem 
Az életmód klub,- amely az egészséges életmód és egészséges táplálkozás témakörére épült, 
lehetőséget biztosított  arra, hogy a különböző generációk tagjai szervezett keretek között, 
együttműködve tevékenykedjenek. 
A  program a térség 20 településén 164 alkalommal valósult meg, 2825 fős 
látogatottsággal. 
 
 Utolsó programelemünk:  SZAKEMBEREK LELKI EGÉSZSÉGVÉDELME 

A magas ügyfélszámmal dolgozó szociális, gyermekvédelmi, és egészségügyi szakemberek 
nem tudják a munkájuk során felmerülő lelki problémáikat feldolgozni. 
A mentális problémák megelőzésére, annak oldására két tréninget szervezünk. 
1. Stressz kezelés és a relaxáció technikái – saját élményű tréning                  
2. Kiégést megelőző, munkahelyi stressz kezelő tréning. 
 
A programba 400 fő szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi szakembert vontunk 
be. 

 
Pályázatunk nagyon sikeres volt, kistérségi  szinten 17.513 főt érintett. 
A hatásmérésünk alapján a lakosság 83%-ának életminőségére, pozitív hatással voltak 
az általunk kínált programok. 
 

 
Előadásomban igyekeztem a teljesség igénye nélkül bemutatni mindennapjainkat. 
Tapasztalataink alapján a lakosság elégedett szolgáltatásainkkal, igénybe veszik 
azokat, bizalommal fordulnak hozzánk. 
Bízom benne, hogy a jövőben is hasonló színvonalon tudjuk a lakosságot támogatni, 
segíteni. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 


