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Szakmai beszámoló a 2009. október 5.én „A szakmai ellátás kapcsolatépítésének erősítése, 
színvonalas, eredményes munkafeltételeinek biztosítása” című rendezvényünkről. 
 
 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásán Belül Működő Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat  2009. október 5.-én  szakmai napot tartott.  
 
Tóthné Lábecz Katalin a szolgálat vezetője elmondta, hogy a Nagykanizsán a Vasember Ház 
Tükörtermében megtartott rendezvényen az ellátási területükhöz tartozó 22 települési önkormányzat 
jegyzői, gyámügyi ügyintézői és az iskolák ifjúságvédelmi felelősei vettek részt. 
 
A rendezvényt melynek címe " A szakmai ellátás kapcsolatépítésének erősítése, színvonalas, 
eredményes munkafeltételeinek biztosítása" Polai György a Munkaszervezet vezetője nyitotta meg. 
Megnyitó beszédében ismertette a szolgálat társuláson belüli működését 2007. július 01-től 
napjainkig. Beszélt a finanszírozási nehézségekről, a társulásban történő működés kedvező 
feltételeiről. Elmondta, hogy a szolgálat több mint egy évtizede végzi tevékenységét a települések 
együttműködésével. 
 
 Ezt követően a szolgálat vezetője beszélt a szociális ellátások jelentőségéről, a szociális 
szolgáltatások fontosságáról és a szakmaközi együttműködésről. Kiemelte a személyes 
gondoskodás szükségességét, az ezzel kapcsolatos felelősségeket és feladatokat. Beszélt az 
önkormányzatok szociális szolgáltatások iránti, helyi igények felmérésében való szerepéről, a helyi 
és egyéni igényekhez igazodó ellátás biztosításáról. 
 
 A rendezvény meghívott előadója Turi Renáta a Zala Megyei Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat szakmai vezetője volt, aki színvonalas előadásában kiemelte, hogy a 
gyermekvédelem nem izolált rendszer, hanem együttműködésen alapul. Történeti áttekintést adott a 
gyermekvédelemről, majd napjaink gyakorlati munkájáról beszélt.  
Az előadást követően kötetlen formájú beszélgetésre került sor a településeken felmerülő időszerű 
problémákról, gondokról, a lehetséges megoldási stratégiákról. 
  
A program megvalósítását  a Zala Megyei Közgyűlés támogatta. 
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A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetén Belül Működő Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 22 településen végzi a feladatellátást. Miután a környező településekről 
megjelent meghívottak 5o km-es körzetből, és a többség tömegközlekedési eszközzel érkezett 
rendezvényünkre, ezért szükségesnek láttuk, hogy a délutánig elhúzódó program keretében ebédet 
biztosítsunk a megjelenteknek. 
 
A megjelentek névsorát tartalmazó jelenléti ívet mellékeljük. 
 
Tisztelettel megköszönöm a rendezvényünk támogatását. 
 
 
 
 
Nagykanizsa, 2009. 10.10.  
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