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Elnökségi ülés ideje: 2017.03. 20. 10 óra

Helyszín: Budapest, Nyírő Gyula Kórház OPAI. XIII. ker. Jász u. 14.

Jelenlévők: Vratarics Dominika, Veres Erzsébet, Horváthné Mészáros Gabriella, Döbröntei Szilvia,
Tőtősné Szilágyi Mária, Dr. Erdélyiné Szabó Gyöngyi, Berkes Gabriella, Szabó Tünde, Zöld Veronika,
Patkóné Hegedűs Anetta 

 Jegyzőkönyv vezető: Ilonkay Katalin

Hitelesítők: Vratarics Dominika, Berkes Gabriella

Témák:
1)  Irányultságunk!
Ismét  felvetődött  az  a  kérdés,  hogy  szeretnénk-e  működési  nyilvántartást,  és  ha  igen  hová
tartozzunk? Az Eü-höz vagy a szociális szférához? A tagság már korábban is felvetette pró és kontra
a  MESZK-hez  való  csatlakozás  lehetőségét  ám  többek  véleménye  szerint  nekünk  saját  vagyis
szociális kamarát kellene alakítanunk. Kamarai tagság nélkül nincs továbbképzési kötelezettség, de
érdekeinket sem tudjuk megfelelően képviselni. 
Már korábban is voltak megkeresések más szociális területről akik szintén szociális szférához való
csatlakozást hangsúlyozták. Pl.: Országos Onkológiai Intézetből Torda Kata szociális munkás kérte,
hogy ilyen irányú törekvéseiket támogassa az EüDSZM. 
Az elnökség úgy döntött, hogy szavazásra teszi fel a kérdést a tagság körében. A levelezési listán
felhívást teszünk közzé, melyben kérjük a csatlakozás mellett és ellen szóló érvek összegyűjtését. A
véleményeket  minél  szélesebb  körben  szeretnénk  begyűjteni,  melyekhez  a  régiófelelősök
segítségét kérnénk. A végső szavazást a 2017. május 18-án közgyűlésre tervezzük. 

2)  Az  eddigi  eredményeinket  hatásosabban  kellene  megjeleníteni.  Erre,  szaklapokban  való
publikáció is  alkalmas lenne. Sokan vesznek részt  közülünk konferenciákon,  értekezleteken ahol
előadásokat tartanak. Minél több ilyen rendezvényen kell részt vennünk és bemutatni a kórházi
szociális munkát, valamint az EüDSZM- ben folyó tevékenységünket. Ezzel szeretnénk megnyerni
azokat a kollégákat, akik még nem tagok az egyesületben.

3) Rücker Éva és Dócs Ági elnökségi tagsága lejár. Erről is dönteni kell, jelölteket kell állítani.

4)  Korábban  tervbe  vettük,  hogy  megkeressük  a  börtönökben,  iskolákban  dolgozó  szociális
munkásokat.  Ennek  felelőse  Szabó  Gyöngyi  beszámolt  a  történtekről.  A  kapcsolatfelvétel
folyamatban van. 
                                                  

5)  A  Családsegítő és  Gyermekjóléti  Központoknak az  új  jogszabály  értelmében együttműködési
szerződést kell/ kellene kötni a kórházakkal. Ennek az egyik példájáról mesélt a kistarcsai kórház
szociális munkása. Őket a gödöllői Családsegítő Központ, mint területileg illetékes kereste meg és
kért  segítséget,  illetve.  tájékoztatást.  Többen  szóltak  hozzá  a  témához,  a  kollégák  úgy  látják
egyelőre elég nehézkes és átláthatatlan az új felállás. 
6) Egyéb javaslatok felvetése: csapatépítés, több napos kirándulás megszervezésének lehetősége,



kihelyezett elnökségi ülések vidéken, teázók témája, esetleg akkreditációja. 
Friss taglista elkészítése. 

Budapest, 2017. 04. 04.                                    

Hitelesítők:
                        Vratarics Dominika                                        Berkes Gabriella
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