
A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT EGYESÜLET TEVÉKENYSÉG E 

 

A Szociális Szolgáltatásokért Egyesület 2005-ben jött létre német és magyar alapító tagokkal, 

valamint konzorciumi partnerként szerződött a Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen- 

Anhalt e. V.(Halle)-vel. Hosszú távú célunk a nyugati minták adaptálása a helyi igényekhez, 

szükségletekhez illeszkedően, a szociális háló kialakítása, valamint a pszichés betegséggel 

élők számára egy új típusú szociális infrastruktúra kiépítése Pécsett és a Pécsi Kistérségben.  

 

2006-2008-ban megszilárdult a német-magyar kapcsolatrendszer, megindultak a közös projekt 

előkészületei, amely a pszichés betegséggel élő emberek és a velük foglalkozó szakemberek 

segítésére létrejövő, a német Aktion Mensch által finanszírozott és támogatott Kompetencia 

és Tanácsadó Központ keretei között valósult meg. Mivel Egyesületünk célja az erfurti 

intézmény működésének adaptálása, munkatársunk négy hétig tanulmányozta az Erfurtban 

működő Pszichoszociális Centrumot.  

 

2008 szeptemberében rendeztük meg a „Pécs szociális szolgáltató rendszerének átalakítása: 

tények és lehetőségek” című workshopot, magyar és német szakemberek előadásával.  

 

A projekt előkészítéseként 2008 őszén kezdődtek meg az intézménylátogatások, melynek 

célja volt a szakemberekkel való kapcsolatfelvétel, valamint a pécsi szociális és egészségügyi, 

pszichiátriai betegekkel foglalkozó intézmények feltérképezése (a pszichiátriai gondozók, az 

ambuláns ellátások, a pécsi Pszichiátriai Klinika, a pszichiátriai közösségi ellátás, a 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, a rehabilitációs osztály, a drogambulancia, a 

szenvedélybetegek közösségi ellátásai).  

 

2008 októberében rendezte Egyesületünk a „Pszichoszociális ellátórendszerek” című 

konferenciáját, melyen pszichiátriai betegekkel foglalkozó német és magyar szakemberek is 

előadtak.  

 

2009 januárjában megnyitott az Egyesület által működtetett Kompetencia és Tanácsadó 

Központ irodája, amely koordinációs és tanácsadói funkciókat lát el; tájékoztatja a klienseket, 

a szociális, egészségügyi szakembereket; elősegíti a folyamatos kapcsolattartást az 

intézmények, a szakemberek között; konferenciákat, workshopokat szervez.  



2009 tavaszán került megvalósításra az „Akadálymentesség mindenkinek Pécsett!” című 

projekt, mely 3 szakmai workshop keretében mutatta be az akadálymentes turizmus külföldi 

példáit, a jelenlegi hazai tapasztalatokat, fejlesztési lehetőségeket. 

 

2009 tavaszán megalakult a Pszichoszociális Munkacsoport, melyet a Pécsett és kistérségében 

működő, pszichiátriai betegekkel foglalkozó, szociális és egészségügyi intézmények 

szakemberei alkotják.  

 

Egyesületünk a Munkacsoporttal 2009 márciusában kezdte meg a Komplex pszichoszociális 

terv elkészítését. A Terv egy részletes helyzetelemzés Pécs város és a Pécsi Kistérség 

pszichiátriai ellátásairól, valamint az egészségügyi és a szociális ellátások hiányterületeiről. 

2009 nyarán került sor a Tervhez szükséges módszertan kidolgozására, az adatgyűjtésekre, a 

szakmapolitikai koncepció, a stratégiai célok, programok, az intézkedések meghatározására. 

 

2009 szeptemberében az erfurti Pszichoszociális Centrum kliensei alkotásaiból nyílt Pécsett 

kiállítás, melynek lebonyolításában Egyesületünk is segített.  

 

2009 őszén két munkatársunk egy hetes tanulmányút keretében vizsgálta az erfurti 

Pszichoszociális Centrum működését, találkozott a német szakemberekkel.  

 

2009 decemberében egy záró workshopra került sor, amelyen a német partnerek, a 

Munkacsoport tagjai, a szociális és az egészségügyi szakemberek, valamint Pécs város 

képviselői előtt mutattuk be a Terv elkészült pontjait. A jelenlévők aktív közreműködésével 

kiegészültek a Terv egyes pontjai. 2010 februárjában az elkészült munkaanyagot megkapta 

Pécs város vezetősége.  

 

2010. május 10. és 16. között szervezte Egyesületünk az „Alapfokú Nevelés Európai 

Akadémiája” című nemzetközi konferenciáját és szakmai hetét, melyen a művészet szerepe az 

óvodában, az európai modellek megismerése, gyakorlati tapasztalatszerzés volt a legfőbb 

téma Pécs városában és a város óvodáiban. A konferencián és a programokon 75 külföldi 

szakember, 40 pécsi óvodapedagógus és közel 120 pécsi óvodás gyermek vett részt. A 

program keretein belül a külföldi szakembereknek lehetősége nyílt a pécsi óvodákban való 

hospitálásra, napi foglalkozások megtekintésére, a nemzetiségi nevelés, a vizuális nevelés 

gyakorlatának, valamint az erdei óvoda működésének megismerésére.  



Folyamatosan építjük a szakmai partnerséget, bővítjük tevékenységeinket elsősorban a 

pszichiátriai betegekkel kapcsolatos szolgáltatások terén. Szervezetünk fejlesztése céljából 

részt veszünk a jelenleg is zajló TÁMOP 5.5.3-08 Baranya megyei civil szervezetek komplex 

fejlesztését célzó projektben. Egyesületünk a Pszichoszociális Munkacsoporton keresztül 

folyamatos munkakapcsolatban áll Pécs városának pszichiátriai ellátását végző egészségügyi 

és szociális intézményekkel. Emellett állandó szakmai partnerséget ápolunk a Dél-Dunántúli 

Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.- vel, az Ifjúságért Egyesülettel, és a Nevelők Háza 

Egyesülettel.  

 

Egyesületünk sikeresen pályázott a 2010-ben kiírt TÁMOP 5. 3. 1. – C-09/2-2010-0104 

kódszámú „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló 

életvitelt elősegítő programjai” címet viselő konstrukcióban. A pályázati támogatást elnyert 

projekt célja a pszichiátriai betegséggel élők nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedési 

esélyeinek növelése, mindenki számára hozzáférhető, a pszichiátriai betegekre koncentráló, 

hatékony szolgáltató rendszer kiépítése és működtetése. Hosszú távú célunk, hogy a 

pszichiátriai betegségekkel küzdők visszanyerjék azokat a képességeiket és készségeiket, 

amelyekkel a későbbiekben a munkaerő- piacon megállják a helyüket.  Ügyfeleink számára 

személyre szabott, egyéni és csoportos formában bonyolított, fejlesztés-központú munkaerő-

piaci programot kínálunk, mely fejlesztő és felzárkóztató képzéseket, tréningeket, 

képzésfeltárást, képzésbe helyezést foglal magába.  Ügyfeleink és családtagjaik számára havi 

rendszerességgel közösségi programokat is szervezünk. A projekt 2011. 05. 01-2013- 02- 28. 

között valósul meg, előkészítő munkálatai a támogatási időszak alatt kezdődtek meg. 

 


