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A programot levezeti:  

Hubai László, HRSZE 

 

9.00 – Regisztráció 

 

9.40-9.50 Megnyitó 

 

10.00-10.20 Szakszervezeti rulett 

BOROS PÉTERNÉ elnök MKKSZ ▐ MIGÁCS TIBOR elnök 

SZTDSZ▐ KÖVES FERENC elnök SZÁD 

10.30-12.10: Krízisisek, lehetőségek és megoldások a 

válságban  

SZOBOSZLAI KATALIN elnök, 3SZ▐ HECKER-RÉZ IBOLYA 

intézményvezető, Új Kezdet Háza (Üdvhadsereg)▐ 

MÁTICS KATALIN intézményvezető, Újbudai Szociális 

Szolgálat▐ GHYCZY GELLÉRT intézményvezető, Baptista 

Integrációs Központ ▐ MISETICS BÁLINT szociálpolitikus▐  

MODERÁTOR: MELEG SÁNDOR elnök, SZMME 

 

12.15-12.40 Díjátadó 

 

12.45-13.45: Ebédszünet 

 

14.00-16.30 Szekciók  

18.00-tól  After 

A program alatt folyamatosan: 

►A LMBTQIA élő könyvtár 

Szekciók 

►Szakmapolitika lehetőségei a mai Magyarországon  

A 3SZ újjászerveződése zajlik a viszonyok, melyek között 

ezt a munkát igyekszünk elvégezni szélsőségesen 

kedvezőtlenek, hogy ne mondjuk, ellenségesek mind a 

szociális munkások, mind a képviseletükre vállalkozó 

civil szervezeteik számára. 

KOZMA JUDIT 3SZ▐ PÉTERNÉ MOLNÁR GIZELLA 3SZ ▐ 

SZOBOSZLAI KATALIN 3SZ▐ 

►Háború? Infláció? Bizonytalanság?  

A szekcióban nem csak a klienseket, hanem a 

szakembereket érintő és rájuk nehezedő külső tényezők 

okozta pressziókkal való megküzdési stratégiákat járjuk 

körbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 Avagy mit kezdjen a segítő a saját és kliensei 

szorongásával? 

JÁVORSZKY ESZTER pszichológus, pszichodráma vezető▐ 

BAKOSI TAMÁS szociális munkás, szakmai vezető, BMSZKI 

Dózsa Átmeneti Szállás▐  

 

►Benned a létra” – de hová vezet? 

A szekció során iskolai szociális munkások kerekasztal 

beszélgetés keretében megbeszélik a kérdőíves felmérés 

során begyűjtött témaköröket. Továbbá a napi gyakorlat 

során felmerülő nehézségeket és az erre adott 

válaszokat, jó gyakorlatokat adják át egymásnak annak 

reményében, hogy közösen alkossanak a feladatok és 

tervek összegyűjtésével közös célokat a jövőre nézve.  

VAJDA ZSOLT szociális munkás, szupervizor▐ RABNÉ BALÁZS 

BOGLÁRKA titkár MISZME▐ KEREKES LÁSZLÓ elnök 

MISZME▐ MEGGYESI KITTI óvodai-iskolai szociális segítő 

FESZGYI ▐  

MODERÁTOR/SZERVEZŐ: VÁRADI KRISZTINA (SZMME)▐ 

KOVÁCS-KATÓ TÜNDE (SZMME)  

 

►LMBTQIA – élő könyvtár, és mindaz, ami a könyvek hátsó 

borítója mögött lappang 

Belegondoltál abba, hogy mit reagálnál arra a leendő 

ügyfeledre, aki segítséget kérne a nemi identitási 

problémájával, az ezzel kapcsolatos zaklatással, a 

coming out kapcsán megváltozó kapcsolataival vagy épp 

az örökbe-fogadási szándékával kapcsolatban?Akár 

igen, akár nem, most egy soha vissza nem térő alkalmat 

kínálunk neked, MIND A HÉT típusú, szexuális 

„másságú”(?) ember életének könyvébe belelapozhatsz.  

 

►Az Etikai Kollégium működése és dilemmái 

A szekció célja, hogy bemutassa az Etikai Kollégium 

belső működését, a beérkező panaszok kivizsgálásának 

és megválaszolásának folyamatát.  

PÁL TIBOR, az Etikai Kollégium elnöke ▐ RÁCZ ANDREA, az 

Etikai Kollégium tagja▐ HŐNIGH MAGDOLNA, az Etikai 

Kollégium tagja 

 

►Szupervízió szekció 

Személyes művészetem a szupervízióban 

VÁRADY ISTVÁN szupervizor-coach, szociálpedagógus, 

 

 

PROGRAM 

„A fejlődés és a válság egy tőről fakad.” 

Mérő László 

 

 


