
 

     

TALÁLKOZZ A SIS  
MUNKATÁRSAIVAL 

A SZOLGÁLATOT IGÉNYBE VEVŐ 30 SZEMÉLY KÉTNYELVŰ KÖZÖSSÉGI KUTATÓKKAL TÁMOGATVA 7 NYELVEN   

A cél  

Beszélgetés 
Ebéd 
Tájékoztatás 

Szeretnénk megismerni a 
véleményeteket a SIS-ről, megért-
eni a szükségleteiteket, és meg-
tudni többet a közösséged 
vezetőiről és a kultúrátokról.   

A SIS munkatársai 
szeretnének veletek szemé-
lyesen találkozni, hogy job-
ban megismerjenek.  

A legfontosabb gondolatok  
  

A magányosság és az elszigeteltség egyetemes fogalmak.  
 

A bevándorlók egyedülálló módon sebezhetők az elszigeteltség terén. 

Az idősek, a fogyatékossággal élők és a krónikus betegségben szen-

vedők  különösen kockázatos helyzetben vannak. 
 

Összefüggés van az elszigeteltség és a gyenge fizikai és mentális 

egészségi állapot között.  
 

Nehéz megtalálni az elszigeteltségtől szenvedő embereket.  
 

A közösségi tolmácsok alkalmas helyen vannak a szenvedők megtalá-

lásához.   
 

Ezt a problémát a legjobban a meglevő önkéntes, közösségi és hiten 

alapuló csoportokban lehet kezelni.  
 

Nem volt ismert a Neighbourhood Care Scheme (NCS) /Gondoskodó 

szomszédság program.  
 

Az NCS nagyszerű program, amely nagyon pozitív cselekvést kínál. 

Egy megalapozott szervezet képes segíteni az akadályok legyőzésé-

ben.  
 

Vannak akadályok mind az önkéntes, mind a támogatást befogadó 

csoportban; információhiány, aggályok a titoktartással kapcsolatban, 

nyelv, kultúra, szokások, vallás és bizalom.  
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Javaslatok 

Amit a szolgálatot igénybe vevő személyek javasoltak  Amit a SIS és NCS fog tenni ezután  

A “barátkozás” felajánlása minden bevándorló felé, nemcsak 

az idősek és fogyatékkal élők felé  

NCS is is part of a “Befriending Coalition” with other services 

thaAz NCS más szolgálotokkal együtt a “Befriending Coalition” 

(“Barátkozó Koalíció) része, akik segítséget tudnak nyújtani a 

fiatalabb bevándorlóknak az elszigeteltségük leküzdésében  

Szakmai ismertetőanyagok készítése különböző nyelveken és 

különböző kultúrák számára  

Szórólapokat és képes plakátokat készítünk és fordítunk le, 

amelyek bemutatják a közösség tagjait, és további információt 

adnak, hogy a szolgálat működése érthetőbb legyen  

Rendszeresen bevonni az embereket és folyamatosan 

tájékoztatni őket.  

Megszervezzük a második “Találkozz a SIS munkatársaival” 

rendezvényt 2018. október 18-án, hogy megbeszéljük az új is-

mertető anyagot, és beszélgessünk további  lehetőségekről, 

hogyan lehet a szolgálatot a nyilvánosság előtt megismertetni  

A “Közösségi eszközök” használata az NCS megismertetésé-

ben és a nyilvánosság előtti bemutatásában – közösségi 

csoportok, iskolák, ESOL szolgáltatók, hitközösségi helyek    

Meghívunk közösségi csoportokat a következő “Találkozz a 

SIS munkatársaival” rendezvényre, hogy megtudjuk, hogyan 

tudnak vagy szeretnének-e bekapcsolódni ebbe a munkába  

Meggyőződni arról, hogy az NCS munkatársai megértik a 

különböző kultúrák és közösségek szükségleteit.  

Az NCS továbbra is szorosan együtt fog működni a SIS-szel 

és más közösségi csoportokkal és egyénekkel.    


