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M E G H Í V Ó  

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

 

Tisztelettel meghívom Önt a 2019.  november 26-án  10 óra 30 perckor            

Szamossályi   településen, a Polgármesteri Hivatalban és a Demens Otthonban megrendezésre kerülő 

szakmai konferenciánkra. 

Szamossályi  Önkormányzata a TÖOSZ keretében megrendezésre kerülő Legjobb Önkormányzati 

gyakorlatok pályázat Idősügyi témában, Mindenki Fontos, fókuszban a demens ellátás címmel 2019. 

júniusában elnyerte a legjobb önkormányzati gyakorlat címet. 

 

Az elismerést talán azzal lehet magyarázni, hogy az elmúlt 10 év folyamán sikerült olyan ápolási, 

gondozási gyakorlatot kialakítani, amellyel  minden gondozónk személyre szabott ápolásban részesül, 

és így a lakóközösség megbecsült tagjának érzi mindenki magát.  Dolgozóink folyamatos képzéseken, 

érzékenyítő tréningeken vesznek részt, hogy elhivatottságukban újból és újból megerősítést nyerjenek.  

Szoros, állandó kapcsolat van az önkormányzat és a demens intézmény között, a legapróbb panasz és 

negatív   hozzátartozói vélemény átbeszélését, megoldását fontosnak tartjuk. Nyitott az intézményünk 

az itt élők felé, ünnepnapokon, rendezvényeken fontos, kiemelt szerepet kap az otthon is.  Azt 

tapasztaltuk, hogy legjobb terápia, ha állandóan foglalkozunk az ápoltjainkkal. Éneklünk, vagy 

verselünk, néha bizony táncolunk. Hetente 2-3alkalommal mozognak, tornáznak is, de sokat kézműves 

foglalkoznak is a bentlakóink egy- egy gondozó irányítása mellett.   

Hogy a jó gyakorlatba betekintést nyerjenek, nagy szeretettel invitálok Minden érdeklődőt egy nyitott, 

szakmai napra Szamossályiba ! 

 

A konferencia programja 

 

10.30 óra  Biróné dr. Dienes Csilla polgármester megnyitója,  majd rövid ismertetője a faluról, 

hitvallása a  településvezetésről 

 

http://www.toosz.hu/
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Előadások a gyakorlattal kapcsolatban 

10. 50 óra  

A polgármester összefoglalója, hogy honnan indult ez a jó gyakorlat, mik az elért 

eredmények. A gyakorlat részletes bemutatása . Foglalkozásokba betekintés a 

helyszínen, majd egy gondozónő beszámolója  a mindennapokról, az idősügyi 

gondozás kihívásairól 

12. 30 óra  ebéd  

13.30 óra A jövő vezetője tréning, workshop Fekete Katival 

15.00 óra Kötetlen beszélgetések 

15.30 óra  Zárszó 

Az előadások után a résztvevőknek szeretnénk a térség nevezetességeit, köztük a Panyolai 

Pálinkagyárat a helyszínen bemutatni.  

Ha érdeklődés van a távolról érkezőknek, akkor a szatmárcsekei temetőben Kölcsey Ferenc sírjánál  

koszorúzással rónánk le tiszteletünket. 

Mivel Szamossályi 300 km-re fekszik el Budapesttől, a fővárosból és hasonló távolságból érkezőknek 

szállást biztosítunk a településen. 

 

Kérem, hogy részvételi szándékát szíveskedjen  2019. november 20-ig a következő email címre jelezni: 

dienes.csilla.pm@gmail.com vagy telefonon a 06-30-5359687 mobil vagy 06-44- 566-076 vezetékes 

számra jelezni. 

Szatmári vendégszeretettel várunk Mindenkit Szamossályiba november 26. napján, kedden ! 

 

Szamossályi, 2019.november 8.     

 

Tisztelettel: 

        Bíróné dr. Dienes Csilla 

         polgármester 

http://www.toosz.hu/

