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Beszámoló 

A Korai intervencióban történő Kerekasztal I. beszélgetés az ágazatközi együttműködésről 

Az EFOP 3.1.6.-16-2017-00026 „Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” A kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek és a tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban című projekt 

keretében megrendezésre került tagintézményünkben, 2019. szeptember 5-én egy Kerekasztal 

beszélgetés, amelynek témája a korai fejlesztést ölelte fel. A rendezvényen a társszakmák és meghívott 

vendégeink is képviseltették magukat, hiszen ezen együttműködés elengedhetetlen ahhoz, hogy a 

kliensek minél szélesebb körben igénybe vehessék a szolgáltatásainkat. 

Nagy örömünkre Mezőtúr polgármestere, Herczeg Zsolt is ellátogatott rendezvényünkre. Sokat 

köszönhetünk neki és azoknak a munkatársainak, akik hozzájárultak helyi szinten a működés hátterének 

zavartalan kialakításához, többek között az épület biztosításához a szakfeladat megvalósítása céljából. 

Képviseltették magukat a védőnők, a gyermekjóléti szolgálat dolgozói, a helyi óvodák is, akik gyakori 

vendégei a fórumainknak, akikkel napi kapcsolatban vagyunk, részt veszünk egymás rendezvényein. 

Velük együtt kísérjük útján több kliensünk minél sikeresebb előrehaladását. Nagyon sokan segítenek 

minket a városban annak érdekében, hogy szakmailag, tartalmilag egyre kiegyensúlyozottabban tudjuk 

végezni a tevékenységünket. Helyi cégek, magánszemélyek, volt kliensek támogatják intézményünket 

különböző területeken, amiért hálásak vagyunk. Eljött hozzánk fő támogatónk, Fekécs Gábor is, akivel 

5 éves együttműködésünket ünnepeltük, aki sokat tesz azért, hogy a korai fejlesztésben részesülő 

családok a mindennapokban tartalmasabban és színvonalasabban részesülhessenek fogadásban, 

programokban. 

A tagintézmény igazgatónőjének köszöntője után, a délután Józsáné Gombos Katalin előadásával 

folytatódott „Az együttműködési folyamatok, lehetőségek és programok bemutatásával”. A vendégeink 

betekintést kaptak a tagintézményben folyó szakmai munkáról. Megismertettük őket az általunk 

kidolgozott és ismertté vált Mezőtúri modellről, amely lelkiismeretes munkatársaink szakmai munkáját 

dicséri. 

Majd Fadgyas-Székely Orsolya a tagintézmény működéséről a korai tevékenységről, intervencióról és 

az aktualitásokról tartott beszámolót. A két előadás után vendégeinket körbekísértük a tagintézményben, 

ahol bemutattuk fejlesztőszobáinkat.  A pályázatnak köszönhetően berendezésre került új Snoezelen 

terápiás szobánk nagy sikert aratott vendégeink körében is. Ezzel és a hozzá kapcsolódó képzésekkel is 

tovább bővül terápiás repertoárunk, amelyet a korai fejlesztésben részesülők számára nyújtani tudunk. 

A délutánt egy közös uzsonnával zártuk melynek elfogyasztása alatt, a Szalonban, a jövőbeli 

együttműködésről, további tervekről tudtunk egyeztetni a megjelent társszakmák képviselőivel. 

Köszönjük, hogy az új tanévben is egy színvonalas Kerekasztal beszélgetést tudtunk megvalósítani.  

Mezőtúr, 2019. szeptember 09.                       

Csete Olga 

szervező 

       Bencsik Mária Bernadett 

         tagintézmény-igazgató 
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