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Kedves Olvasó!
Végtelenül jóleső érzéssel fogadtam, hogy
ajánlhatom a „Sokszínűség” elnevezésű kiadványt,
ami egy tartalmas konferencia történeteit foglalja
össze egészen 2013-tól. Valóban sokszínű, hiszen
a konferenciának sok-sok szereplője volt. Fontos
szereplő az Egészségügyi és Szociális Civil Műhely,
amely keretet adott a rendezvénysorozatnak.
Miskolcon mindig voltak, vannak és lesznek elkötelezett egyének, akik
önkéntesként vagy a civil szervezetek dolgozóiként tevékenykednek a
miskolci polgárokért. Mára már egyértelműen kijelenthető, hogy a civil
szervezetek és azok sokszínűsége nélkül nem működne a szociális szféra
és a civil társadalom.
Mindig szívesen vettem részt a szakmai találkozókon akár előadóként
akár a hallgatóság tagjaként, hiszen sokszínű és tartalmas előadásokat
hallhattunk, emellett megismerhettünk új civil szereplőket is. Az
előadásokat sok résztvevő kisérte figyelemmel, és vitték tovább a
rendezvény jó hírét, erősítve ezzel a civil társadalmat. Örömmel tölt el,
hogy a város vezetői mellette állnak és támogatják a konferenciát. Szívből
gratulálok a kiváló szakembereknek, akik a konferencia szervezésében
részt vettek.

			
			
			

Radomszki Lászlóné
Őszidő Alapítvány
kuratóriumi elnök

A rendezvény első éve
(2013. április 11.)
2013-ban a Miskolci Egészségügyi és Szociális Civil Műhely több
szervezete csatlakozott a Dél-borsodi Egészségügyi és Szociális Klaszter
felhívásához, és szervezőként, előadóként is segítette a rendezvény
megvalósítását.
A Klaszter égisze alatt szervezett
találkozón a szociális szféra képviselői
gyűltek
össze,
hogy
bemutassák
szervezetüket
vagy
tevékenységük
egy részét a nagyközönség számára.
Központi gondolatként megjelent a
szociális és egészségügyi tevékenységek
összekapcsolásának a fontossága.
A program során bemutatkozott a Délborsodi Egészségügyi és Szociális
Klaszter, bemutatásra kerültek a szervezet
keretében tevékenykedő munkacsoportok,
valamint az életmód-terápiás módszerek
és az egészségfilozófia jelentősége is.
Az előadások során tájékozódhattak a részvevők a gyermekotthonokból
a munka világába vezető út kihívásairól; a szociális ellátásban
tevékenykedő önkéntesekről, az intézményi önkéntesség lehetőségeiről,
nehézségeiről; a fenntartható intézményműködtetés érdekében
bevezethető foglalkoztatási formákról.
A sokszínű előadások keretében betekinthettünk pár mozzanat erejéig
az Alzheimerrel élők és hozzátartozóik világába; az elítéltek társadalmi
integrációja érdekében dolgozók munkájába, és hasznos tanácsok
hangzottak el arról, hogyan maradhat fitt a test és lélek idős korban is.
A rendezvény konzultációs lehetőséggel zárult.
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A rendezvény adatai
Előadások száma:		
Résztvevők száma:		
Bemutatkozott:		

7 db
102 fő
6 szerveződés

Megjelent szerveződések
megoszlása: 44,83% (nonprofit), 37,93% (intézményi), 17,24% (egyéb)
A rendezvény előadásai és előadói
Levezető elnök: Tóth József a Dél-borsodi Egészségügyi és Szociális
Klaszter elnöke
A Klaszter bemutatása: Múlt – Jelen – Jövő / dr. Szalkai Iván,
klaszter menedzser – Dél-borsodi Egészségügyi és Szociális Klaszter
„Gyermekotthonból – tanuláson keresztül a munka
dr. Dobosné Vörös Eleonóra - Fruska Gyermekotthon

világába”

Önkéntesek bevonásának lehetősége a
Papp Mónika, irodavezető - Szikra Alapítvány

szociális

ellátásban

Segítsünk
egymáson!
Foglalkoztatási
formák
épülése
a
fenntartható
intézmény
működtetés
Tóthné Molnár Katalin - Csilla Bárónő Szeretetotthon

egymásra
érdekében

Amikor az emlékezet véget ér,
új élet
Radomszki Lászlóné, igazgató - Őszi Napsugár Otthon

kezdődik…

„Kapaszkodó”
–
elítéltek
visszavezetése
a
társadalomba
Lengyel Anett, szakmai vezető - Drogambulancia Alapítvány
„Hogyan maradunk testileg lelkileg
Szanyi Mária, testnevelő-pszichológus

fittek

idős

korban

is?”

Konzultáció – dr. Dobos László oktatási-képzési munkacsoport vezető
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Fényképek a rendezvényről

Tóth József (középen)

Dr. Dobosné Vörös Eleonóra

Dr. Szalkai Iván
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Fényképek a rendezvényről

Papp Mónika

Lengyel Anett

Szanyi Mária

Tóthné Molnár Katalin
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A rendezvény második éve
(2015. november 18.)
A 2013-as Sokszínűség rendezvény sikerén fellelkesülve, 2015-ben az
Egészségügyi és Szociális Civil
Műhely tagjainak összefogásával
ismét megszervezésre került a
szakmai találkozó. A Sokszínűség
2. nevet viselő rendezvény már
nevével is jelezni kívánta, milyen
sokszínű az a tevékenység, amely
a műhely tagszervezetei által
lefedett.
A feltételeket ezúttal a Szikra
Alapítvány biztosította Miskolc
Megyei Jogú Város Szociális
Alapjának támogatásából.
A programban,
amely
az
„Esélyegyenlőség
jegyében”
került
megszervezésre,
ez
alkalommal hét előadó kapott szót,
akik között újak is megjelentek az
előző évhez képest.
A résztvevők betekintést nyerhettek:
•

a fogyatékkal élők számára elérhető újszerű kezdeményezésekbe,

•

a hajléktalan ellátás működésébe, 25 év tükrében,

•

a rákbetegséggel való küzdelembe,

•

a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának kihívásaiba,
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•

a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány tevékenységébe,

•

a lelkisegély szolgálat működésébe és

•

a bűnmegelőzés mindennapjaiba.

A nap folyamán a résztvevők egy összefüggő képet alkothattak a sokszínű
tevékenységekről, amelyek az esélyegyenlőséget ölelik fel.
Azonban még egy meglepetés várta
a résztvevőket: együtt örülhettek a
jubileumot ünneplő szervezetekkel,
aminek alkalmából Kiss Gábor
Alpolgármester Úr és Óvári
Zsuzsanna Osztályvezető Asszony
a Humán Stratégiai Osztályról
köszöntötte a szervezetek vezetőit.
A Napfényt az Életnek Alapítvány negyed
évszázados
tevékenységét
ünnepelhette
Miskolc városában, valamint Az Életért a
Rák Ellen Egyesület mint a Rákbetegek
Országos Szervezetének tagszervezete tíz
éves évfordulójáról emlékezett meg.
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A rendezvény adatai
Előadások száma:		
Résztvevők száma:		
Bemutatkozott:		

7 db
90 fő
7 szerveződés
Megjelent szerveződések megoszlása:
73,33% (nonprofit);
16,67% (intézményi);
10,00% (egyéb)

A rendezvény előadásai és előadói
Levezető elnök: Tóth József,
Egészségügyi és Szociális Civil
Műhely vezetője
Megnyitó: Kiss Gábor, Miskolc
Megyei Jogú Város alpolgármestere
Új utak a fogyatékkal élők
számára – szociális farmok előadó:
Jakubinyi László – Szimbiózis
Alapítvány
A hajléktalan ellátás 25 éve Miskolc városában előadó: Végh András,
szakmai vezető – Napfényt az Életnek Alapítvány
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A rendezvény előadásai és előadói
10 év a rákbetegek rehabilitációjában, előadó: Molnár Gabriella- ROSZ
Egy Szikrányi Esély –a megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatási
projektje előadó: Lengyel Anett, Szikra Alapítvány
A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc
Alapítvány múltja, jelene, jövője
előadó: dr. Dobos László, elnök
Amiről beszélünk, az köztünk marad…előadó: Molnár Erzsébet szakmai
vezető–Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány
Bűnmegelőzés és az idős emberekre leselkedő veszély előadó:
Cseh László, elnök – Bűnmegelőzési Centrum Polgárőr Egyesület Miskolc
Zárszó– a rendezvény zárása Tóth József
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Fényképek a rendezvényről

Kiss Gábor (középen)

Jakubinyi László

Molnár Gabriella

Végh András
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Fényképek a rendezvényről

Lengyel Anett

Dr. Dobos László

Molnár Erzsébet

Cseh László
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A rendezvény harmadik éve
(2016. november 30.)
2016-ban immáron harmadik alkalommal a
Szikra Alapítvány a Miskolci Egészségügyi
és Szociális Civil Műhellyel együttműködve
szervezte meg a Sokszínűséget. A műhelytagok
tevékenységének bemutatása mellett szerepet
kapott most a szociális intézményi háttér
bemutatása is.
A résztvevők megismerkedhettek a Szociális
és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
(SzGyF) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kirendeltségének fenntartói feladataival, az
SzGyF elvárásaival és céljaival.
A Szikra Alapítvány fiatal felnőtt tehetségekről szóló intergenerációs
projektjét mutatta be, kettő, a programba bekapcsolódott egyetemista
közreműködésével.
A további programban szerhasználókról vagy az öngyilkosság
kérdésköréről beszéltek az előadók. Arról, mik a fontos kérdések
öngyilkossági veszély esetén; illetve arról, hogyan szükséges viselkedni
a segítő partnernek. A nap folyamán megismerhették a jelen levők a Páli
Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálatának, a Miskolci
Kiwanis Klub Egyesület és a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány
tevékenységét is.
Jubileumát ünnepelte a Drogambulancia Alapítvány és a Rákbetegek és
Barátaik Klubja; másrészt egy játék keretében a résztvevők aktivitására is
számítottak a szervezők. A játék során egy Kiwanis baba felöltöztetésére,
feldíszítésére kerülhetett sor tetszőleges technikával; a „nehezítés”
csak az volt, hogy bemutatásra kerüljön a szervezet illetve intézmény
célja, tevékenység. Az elkészült alkotásokra a közönség szavazhatott. A
tizenhárom baba közül az „Alinda” nevű került ki győztesen.
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A rendezvény adatai
Előadások száma:
Résztvevők száma:
Bemutatkozott:		

9 db
100 fő
9 szerveződés

Megjelent szerveződések: 51,43% (nonprofit), 40,00% (intézményi), 8,57% (egyéb)

A rendezvény előadásai és előadói
Levezető elnök: Tóth József, Egészségügyi és Szociális Civil Műhely vezetője
Megnyitó: Kiss Gábor, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartói szerepben
Radomszki Lászlóné, igazgató Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség
„Így élünk mi”- avagy 25 éves a Drogambulancia Alapítvány
Juhászné Ceglédi Tünde- Drogambulancia vezető
Fiatal felnőtt tehetségek- generációk együttműködése / Papp Mónika Szikra Alapítvány / Bartók Boglárka – Miskolci Egyetem, BTK hallgató
Ferencsik Marcell – Miskolci Egyetem, BTK hallgató
25 év a rákbetegek rehabilitációjában / Molnár Gabriella, klubvezetőRákbetegek és Barátaik Klubja
Egy nemzetközi szervezet hálójában- bemutatkozik a Kiwanis Club Miskolc
Egyesület / Czimer Sándorné elnök – Kiwanis klub, Miskolc
Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata tevékenysége
Tóth Józsefné, Páli Szent Vince Szeretetszolgálat
„Lenni vagy nem lenni”- Gondolatok az öngyilkosságról / Molnár Erzsébet
szakmai vezető – Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány
„Meri, vagy nem meri” - szerhasználókról más-kép / Ujj
Veronika
TÁMOGAT-LAK Szenvedélybetegek Közösségi Ellátásának koordinátora
Bábok és babák – pillanatkép a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány életéből
Oláhné Lantos Julianna, elnök – Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány
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Fényképek a rendezvényről

Papp Mónika, Kiss Gábor, Tóth József

Radomszki Lászlóné

Juhászné Ceglédi Tünde

Ferencsik Marcell

Bartók Boglárka
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Fényképek a rendezvényről

Molnár Gabriella

Molnár Erzsébet

Oláhné Lantos
Julianna

Tóth Józsefné

Alinda
A győztes baba
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A rendezvény negyedik éve
(2017. december 04.)
A rendezvény a negyedik évében
is mutatott újdonságokat a
résztvevőknek. A Sokszínűség
jegyében, némi kitekintéssel
olyan szervezetek is meghívást,
bemutatkozási
lehetőséget
kaptak, melyek nem a Miskolci
Egészségügyi
és
Szociális
Civil Műhely tagszervezetei,
hanem velük kapcsolatban álló
partnerszervezetek. A Sokszínűség 4. a Szikra Alapítvány és a Miskolci
Egészségügyi és Szociális Civil Műhely együttműködésében, Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Alap támogatásával
valósult meg. Levezető elnök: Tóth József, műhelydelegált volt.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében
dr. Papp Csaba az egészségügyért és szociális ügyekért felelős
polgármesteri biztos nyitotta meg a szakmai napot. Ezután bepillantást
nyerhettek a résztvevők az Őszidő Alapítvány munkájába, és
megtudhatták mit is nevezünk Alzheimer Kávézónak: a rendszeresen,
havonta mindig azonos napon és órában megtartott klubfoglalkozásokat,
összejöveteleket, kötetlen, családias hangulatú találkozókat; amelyeken
a szellemi leépüléssel érintett betegek és családtagjaik beszélgethetnek
egymással.
dr. Simkó Csaba előadásából ismereteket szerezhettek a résztvevők arról,
mi a hospice, mit ígér; és hogyan lehet átadni a hospice-t meghatározó
szemléletet.
A program további részében a budapesti vendégelőadó tolmácsolásában
megismerkedhettünk az idősbarát program újbudai modelljével: az
Újbuda 60+ nevű program kereteivel, önkénteseinek tevékenységével.
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Szintén partnerszervezetként mutatkozhatott be a több generációt is
összefogó kazincbarcikai szervezet, az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub,
melynek jószolgálati tevékenységét is megismerhették a résztvevők.
Az ETKA Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület a szakmai előadáson túl az
összegyűlt társaságot kíméletesen meg is mozgatta.
Dr. Szlivka Anna tolmácsolásában pontosan megismertük az addiktológiai
részleg feladatait, és bepillantást nyertünk az Anonim Alkoholisták
tizenkét pontjába és tizenkét lépésébe is, amely a gyógyulás felé vezet.
Ez alkalommal is köszönthettek jubileumot
ünneplő szervezetet a résztvevők: a mozgás
örömét biztosító ETKA Jóga Erőgyűjtő Módszer
Egyesület tizenöt éves évfordulóját ünnepelte,
míg az ÖMÉFA Alapítvány tíz éves évfordulóját
ünnepelte.
A tevékenységek és jó gyakorlatok bemutatása mellett most is aktivitásra
ösztönözték a szervezők a közönség soraiban megjelenő, valamint
a bemutatkozó civil szervezeteket és intézményeket. Egy rímfaragó
kihívás keretében, egy vers segítségével kellett bemutatni a szervezet
vagy intézmény célját a vállalkozó kedvűeknek. A nyolc soros vers
mindig tartalmazta – a követelmény szerint – a következő szavakat (vagy
ragozott alakjukat): felhő, kéz, önzetlen, szamóca, szivárvány, szív,
traktor. A közönség szavazata alapján a nyertes alkotás:

Etka jógát gyakorolok,
Szamócát maszatolok.
Felhőről-felhőre ugrok,
Szivárványon átsétálok.
Szívből szívesen mozdulok,
Önzetlenül Hozzád szólok.
Traktorozok, kirándulok,
A boldogság magam vagyok!
(Sárvári Mónika - ETKA Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület)
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A rendezvény adatai
Előadások száma:		
Résztvevők száma:		
Bemutatkozott:		

8 db
90 fő
8 szerveződés
Megjelent szerveződések megoszlása:
58,06% (nonprofit);
25,81% (intézményi);
16,13% (egyéb)

A rendezvény előadásai és előadói
Levezető elnök: Tóth József, Egészségügyi és Szociális Civil Műhely
vezetője
Megnyitó: Dr. Papp Csaba polgármesteri Biztos
Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzata
képviseletében
Alzheimer
Café-az
Őszidő
Alapítvány
programjának bemutatása / Radomszki Lászlóné,
elnök Őszidő Alapítvány
A miskolci Erzsébet Hospice Alapítvány
bemutatása / Dr. Simkó Csaba, elnök- Erzsébet
Hospice Alapítvány, osztályvezető főorvos
Dr. Papp Csaba
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A rendezvény előadásai és előadói
Önkéntesség az idősellátásban: Az „Újbudai - modell” bemutatása
Győrffyné Molnár Ilona, Igazgató, Újbudai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgálati Igazgatóság
15 éves az Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület / Káposztáné Borsi
Erzsébet, elnök- Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület
URBACT „Jó Gyakorlat Város”
2017. Kazincbarcika - ennek
tükrében az Idővár Nyugdíjas
Kulturális
Klub
jószolgálati
tevékenységének
bemutatása
(Önkéntesség generációkon át)
Pelle Anna klubvezető - Idővár
Nyugdíjas
Kulturális
Klub,
Kazincbarcika
Pelle Anna
10 éves ÖMÉFA Alapítvány / Patkó Gabriella, ÖMÉFA Alapítvány, elnök
„Egyedül nem megy” - AA csoportok működésének tapasztalatai
Dr. Szlivka Anna pszichiáter, a B-A-Z Megyei Központi Kórház
addigtológiai részlegvezető orvosa
Egy újszerű kezdeményezés: bemutatkozik a Harmadik Kor Nyugdíjas
Közérdekű Szövetkezet / Kiss Gábor elnök - Harmadik Kor Nyugdíjas
Közérdekű Szövetkezet
Jó
gyakorlatok
a
Rákbetegek
Országos
Szövetségénél
Váczi Attiláné, klubvezető, Rákbetegek Országos Szövetsége, Budapest

21

Fényképek a rendezvényről

Tóth József

Radomszki Lászlóné

Dr. Simkó Csaba

Káposztáné Borsi Erzsébet

Győrffyné Molnár Ilona
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Fényképek a rendezvényről

Patkó Gabriella

Dr. Szlivka Anna

Váczi Attiláné
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Papp Mónika

A rendezvény ötödik éve
(2018. november 20.)
Az ötödik, jubileumi rendezvény előkészítésébe a miskolci Egészségügyi
és Szociális Civil műhely tagszervezeteinek széles köre bekapcsolódott.
Az év során tudatosan lépésről-lépésre építették fel a rendezvény, és
kísérő programjainak forgatókönyvét.
A műhely szervezetei a szoros együttműködés,
partnerség kifejezésére az informális szervezetnek
egy logót is választott, mellyel a tagszervezetek
összetartozásukat kívánják kifejezni.
2018-ban a Szociális Alap pályázatára három szervezet nyújtott be
támogatási igényt: A rendezvény megvalósítására a Szikra Alapítvány, a
jubileumi kiadvány összeállítására az Észak-magyarországi Kompetencia
Egyesület, míg az „Ez nagyon baba!- avagy egy baba SOKSZÍNŰSÉGe”
kiállítás megszervezésére a Humán Integra Alapítvány.
A három sikeres pályázat révén a
tagszervezeteknek
lehetősége
volt
megvalósítani munkaterv szerint tervezett
jubileumi programokat.
A 2018. évi Sokszínűség 5. rendezvény
levezető
elnöke
Tóth
József
műhelydelegált volt, a rendezvény
előadásai a család témája köré rendeződtek.

24

Elsőként Radomszki Lászlóné átütő hangvételű előadása felrázta a
hallgatóságot az Alzheimer-kórral kapcsolatosan, majd egy érintett
családtagja meg is osztotta személyes tapasztalatait a betegséggel
összefüggő nehéz évekről.
Ezt követően Lovas János Tibor előadásában hallhatták a résztvevők,
hogy a „nem (jól) működő családi funkciókat a társadalom kénytelen
átvállalni, de nem képes jól pótolni, helyettesíteni a családot”.
A családi problémák (például a válás, szülők szenvedély- és pszichiátriai
betegsége) – mint egyéni életpályát befolyásoló mikrotársadalmi tényező
–, képes a hajléktalan lét felé sodorni az embert. Lipter Csilla és Romenda
Erika előadásában már ezt az élethelyzetet ismerhettük meg: milyen –
akár családi – kapcsolataik maradtak a hajléktalan embereknek? Végleg
a társadalom peremére szorultak?!
Megismerhették a hallgatók a család fogalmát Csutorás György
előadásából, annak változatait, illetve a különböző családon belüli
szerepeket.
Koleszár Ágnes tolmácsolásában hallhattak a jelenlevők a kábítószerezés
hatásairól, és családot érintő következményekről.
Az ETKA Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület előadásából felismerhette
a közönség, hogy farizmunk és lapockánk milyen fontos szerepet is
játszik – a többi csont és izom mellett – a helyes testtartás kialakításában.
A rendezvény ötödik évének
jubileumi hangulatát erősítette
az
Önkormányzat
Aulájában
megrendezett „Ez nagyon baba!avagy egy baba SOKSZÍNŰSÉGe”
kiállítás is.
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A rendezvény adatai
Előadások száma:		
Résztvevők száma:		
Bemutatkozott:		

8 db
89 fő
8 szerveződés
Megjelent szerveződések megoszlása:
67,74% (nonprofit);
12,90% (intézményi);
19,36% (egyéb)

A rendezvény előadásai és előadói
Levezető elnök: Tóth József, az Egészségügyi
és Szociális Civil Műhely vezetője
Megnyitó: Dr. Kiss János alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzata
képviseletében
Alzheimer a családban / Radomszki Lászlóné,
elnök- Őszidő Alapítvány
Fiatal vs család / Lovas János Tibor,
kuratóriumi tag- Humán Integra Alapítvány
Tóth József
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A rendezvény előadásai és előadói
Farlapockázik a család - avagy természetesen, egészségesen előadók:
Káposztáné Borsi Erzsébet, Sárvári Istvánné Mónika – ETKA Jóga
Erőgyűjtő Módszer Egyesület
Változó szerepek a családban / Csutorás György - Minőies Alapítvány
Család - drog - erőszak
Koleszár Ágnes addiktológiai
konzultáns,
alacsonyküszöbű
koordinátor
Drogambulancia
Alapítvány
Fogyatékkal élő személy a
családban / Jármai Ágota, elnök
- Mások -Másképpen Alapítvány

Csutorás György

Hajléktalanság és család / Lipter Csilla – Napfényt az Életnek Alapítvány,
Romenda Erika – Napfényt az Életnek Alapítvány
„Állandóság és változás a családban idős korúak családi szerepvállalásainak
változásai a XXI. század második
évtizedében.” / dr. Dobos László,
elnök - Harmadik Kor Egyeteme Miskolc
Alapítvány

Dr. Dobos László
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Menyhárt Szabolcs

Radomszki Lászlóné

Káposztáné Borsi Erzsébet

Lovas János Tibor
Koleszár Ágnes
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Lipter Csilla

Romenda Erika

Jármai Ágota
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