
Tapasztalatcsere út 

A Sásdi kistérség Gyerekesély program munkatársai és 

szakmai stábja látogatott el hozzánk az elmúlt héten. A 

látogatás célja volt, kicserélni tapasztalatainkat az egyes 

programelemek megvalósulásáról, eredményeinkről illetve a 

nehézségekről.  

Szerdán délután fogadtuk a 30 fős delegációt, melynek tagja 

volt a projektmenedzsment és a kistérség elnöke is. Nagy 

Lajos - kistérségünk elnöke - köszöntötte a vendégeket, majd 

szakmai megbeszélésre került sor, melyen részt vettek a 

szakterületi koordinátorok is. 

Másnap ellátogattunk a Bóbita Gyerekházba, ahol az ott 

dolgozók bemutatták mindennapi munkájukat.   

A következő állomás az Ófehértói ÁMK. Az intézmény a négy 

nevelési-oktatási intézmény közül az egyik, ahol a 2011/2012-es 

tanévben beindult a pedagógiai szaktanácsadói szolgáltatás. Az 

intézmény igazgatója köszöntötte a vendégeket, majd rövid 

tájékoztatást adott a szaktanácsadói látogatás intézményt érintő szervezési feladatairól. Ezután rövid 

képes összefoglalót láthattunk, amelyet az érintett pedagógusok beszámolója követett. 

Ófehértó-Ligettanyán a házvezető ismertette a közösségi ház 

legfontosabb funkcióit, az eddig megvalósult programokat 

(egészségnap, gyereknap). A település polgármestere 

elmondta, hogy a helyi gyerekeknek a nyári étkeztetést a 

közösségi házban szeretnék megoldani és sok színes 

programmal várják az ide látogatókat.  

Délutáni programok: 

Apagy – Kézműves ház: 

Dezső Gergelyné a kézműves 

házvezető az Apagyi Művelődési Házban - a kézműves és ifjúsági 

közösségfejlesztő foglalkozásokra kialakított helyiségben - fogadta a 

sásdi vendégeket. A vendégek kivetítve megtekinthették a 

kézműves ház eddigi tevékenységeiről készített kisfilmet, majd 

kérdéseikre is szívesen választolt a kézműves házvezető. Megnézték 

a foglalkozásokra beszerzett kisebb és nagyobb értékű eszközöket is. Ezzel egy időben zajlott a 

gyerekeknek a kézműves foglalkozás (linómetszés), melybe szintén betekintést nyerhettek 

látogatóink. Végül egy saját kezűleg készített kis ajándékkal kedveskedtek a vendégeinknek. 

Ramocsaháza – Settlement ház: Simon József polgármester úr elmondta a vendégeknek, hogy 

settlement típusú segítő munkát próbálnak meghonosítani a közösségi házban. Két főt alkalmaznak; 

egy szociális végzettségű házvezetőt és egy védőnőt. Különféle szolgáltatásokat biztosítanak helyben, 

(mosási lehetőség, konyha-kert program, szülőcsoport működése, egészségnevelő, prevenciós 

tevékenységek). Nagyon sok segítséget kapnak az önkormányzattól, helyi református egyháztól, 

idősek otthonától, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattól. 

 

Vendégeink megköszönték a tapasztalatcsere lehetőségét, pénteken kollégáim elbúcsúztak tőlük. 


