
Tiszaalpár-Lakitelek-Nyárlőrinc Közös Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

 konfliktus kezelési tanácsadó, szociális segítő 
 

 

Röviden szeretném ismertetni a konfliktus kezelési tanácsadó, szociális segítő 

tevékenységet:  

 

A családokban előforduló szülő-szülő, szülő-gyermek, valamint az oktatási intézményekben a 

gyermek-gyermek, pedagógus-gyermek és a szülő- pedagógus között lévő konfliktusok 

kezelését, megoldását, az érintettek pszichés támogatását megfelelő módszertani ismeretek 

alkalmazásával segíteni tudja. 

 

• Családon belüli problémák feltérképezése, konfliktusok rendezése pl: szülők közötti 

veszekedés, bántalmazás, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott 

alkoholfogyasztás, szerhasználat.  

• Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés, segítségnyújtás a problémák kezelésében. 

• Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet problémát okozó területein, 

iskolai problémák kapcsán, segíteni a szülőket a családi nehézségek kezelésében. 

• Közvetítés szolgáltatásokhoz a probléma jellegétől függően, pl: pszichológushoz, 

nevelési tanácsadóba. 

• Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén családi 

mediáció. 

 

 

 

A családsegítő munkatársak delegálása révén, valamint önként, magánszemélyként is, 

kereshet, ha úgy érzi, hogy a családi életében vagy párkapcsolatában problémák merültek 

fel és a felmerülő problémájának megoldásában segítséget szeretne igénybe venni.  

 

A nem delegált, önkéntes ügyfelek pénteki napon ügyfélfogadási időben, 8.00-12.00 óra 

között tudnak időpontot egyeztetni telefonon keresztül . 

 

 

Ügyfélfogadás 

 

Nyárlőrinc: Kedd 13.00-16.00  és    Csütörtök 8.30-16.00 

 

 

Elérhetőségek: 

Telefon:  +36-30/442-31-51 

E-mail: tanacsadas@tiszaalpar.hu 

Messenger:  Gyjsz Tanácsadás 

 

 

Tiszaalpár-Lakitelek-Nyárlőrinc Közös Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

 konfliktus kezelési tanácsadó, szociális segítő 

 

 



 
 

Ezúton szeretnék bemutatkozni. Kása Mária vagyok tősgyökeres tiszaalpári lakos. Két felnőtt 

gyermekem és egy nagycsoportos óvodás unokám van. 

 

1989-ben érettségiztem a kecskeméti egészségügyi szakközépiskolában. 

1990-ben pszichiátriai szakápoló vizsgát tettem. 

2004-ben végeztem a SZOTE Általános Szociális Munkás karon, majd később Kecskeméten a 

GAMF-on menedzser szakképesítésű szociális munkás másoddiplomát szereztem. 

2011-ben Nagy Zsóka mediátornál a családi mediációs kézségfejlesztő tanúsítványt szereztem. 

 

Érettségi után a BKM Kórház Pszichiátriai osztályán dolgoztam, mint pszichiátriai szakápoló 

gyermekeim megszületéséig. 

A GYED eltelte után A Katolikus Szeretetszolgálat PAX-Otthonában helyezkedtem el, először 

mint ápoló, majd mint főnővér és később mint mentálhigiénés szakemberként töltöttem be 

hivatásom. 

2008-tól Tiszaalpáron dolgoztam, mint a Családsegítő Szolgálat családgondozója. 

2016-tól a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületének HITEL-S csoportjában 

tevékenykedtem, mint adósságkezelési tanácsadó. Főként a Fókuszban a Gyermek Programban, 

a Felzárkózó Települések programban láttam el munkám Jász-Nagykun-Szolnok 

Vármegyében. 

Másodállásban, három éven keresztül Tiszakécskén a Család- és Gyermekjóléti Központ 

esetmenedzsereként vállaltam feladatot. 

2023-ban visszahúzott a szívem a szülőfalumba, és ismét a Tiszaalpár-Lakitelek-Nyárlőrinc 

Közös Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál jelentkeztem, mint konfliktus kezelési 

tanácsadó, szociális segítő. 

 

Röviden szeretném ismertetni a konfliktus kezelési tanácsadó, szociális segítő 

tevékenységet:  

 



A családokban előforduló szülő-szülő, szülő-gyermek, valamint az oktatási intézményekben a 

gyermek-gyermek, pedagógus-gyermek és a szülő- pedagógus között lévő konfliktusok 

kezelését, megoldását, az érintettek pszichés támogatását megfelelő módszertani ismeretek 

alkalmazásával segíteni tudja. 

 

• Családon belüli problémák feltérképezése, konfliktusok rendezése pl: szülők közötti 

veszekedés, bántalmazás, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott 

alkoholfogyasztás, szerhasználat.  

• Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés, segítségnyújtás a problémák kezelésében. 

• Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet problémát okozó területein, 

iskolai problémák kapcsán, segíteni a szülőket a családi nehézségek kezelésében. 

• Közvetítés szolgáltatásokhoz a probléma jellegétől függően, pl: pszichológushoz, 

nevelési tanácsadóba. 

• Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén családi 

mediáció. 

 

 

 

A családsegítő munkatársak delegálása révén, valamint önként, magánszemélyként is, 

kereshet, ha úgy érzi, hogy a családi életében vagy párkapcsolatában problémák merültek 

fel és a felmerülő problémájának megoldásában segítséget szeretne igénybe venni.  

 

A nem delegált, önkéntes ügyfelek pénteki napon ügyfélfogadási időben tudnak időpontot 

egyeztetni telefonon keresztül, vagy személyesen Tiszaalpáron, az Árpád Fejedelem 

Művelődési Ház 1. emeleten. 

 

 

Ügyfélfogadás 

 

Tiszaalpár:  Hétfő  8.00-16.00   és    Péntek 8.00-12.00 

Lakitelek: Kedd  8.30-12.00   és    Szerda 8.30-16.00 

Nyárlőrinc: Kedd 13.00-16.00  és    Csütörtök 8.30-16.00 

 

 

Elérhetőségek: 

Telefon:  +36-30/442-31-51 

E-mail: tanacsadas@tiszaalpar.hu 

Messenger:  Gyjsz Tanácsadás 

 

 

Bízom benne, hogy hatékony segítséget tudok nyújtani a felmerülő problémák 

megoldásában. 

 


