
 

 

✓ Érintettek fogadása: 

 

  Látogatók fogadásának rendje a Szimbiózis Alapítványnál 

frissítve: 2022.02.02. 

 

A Szimbiózis Alapítvány telephelyein látogatókat 2016.01.01-tól az alábbi rendszer szerint fogad: 

 

Saját ellátottak/hozzátartozóik fogadása a szolgáltatási szerződésekben foglaltak alapján történik. 

Szolgáltatásaink iránt érdeklődő fogyatékossággal élők és hozzátartozók fogadása ingyenes, de előzetes írásos 

(pl. e-mail) vagy telefonos időpont egyeztetés szükséges ahhoz, hogy a megfelelő kompetens munkatárs 

tudjon rendelkezésre állni. 

 

✓ Szakmai érdeklődők fogadása:                                                                                                                            

Az elmúlt évben, években sok szakmai látogató érkezett hozzánk, ami nagyon nagy leterheltséget jelentett 

kollégáinknak, ezért 2016.01.01-től a szakmai látogatók fogadásáért (25 főnként) térítési díjat kérünk. A 

látogatással egybekötött gyakorlatorientált konzultáció díja szakmai tanácsadásként kerül számlázásra, melynek 

díja és tartalma: 

▪ Baráthegyi Majorság látogatása, kísérő konzultáns biztosításával, bruttó 60.000 Ft.  

A kb. 2-4  óra időtartamú konzultáció tartalmazza az alábbi egységek látogatását (Miskolc, 

Ibolya  u.  41.), illetve a szakmai tevékenységek kapcsán történő tájékoztatást1 : 

✓ Kertészet (üvegház, kerti tó, szélkerék, fóliasátor) és gombatermesztés (szezonális). 

✓ Kézműves műhelyek: asztalos kisüzem (brikettgyártás modullal), kerámiaműhely, 

szappangyártás. 

✓ Szociálterápiás Központ - mint képzési hely és nappali ellátás 

✓ Istálló és állattartás: kecske, ló, szamár, alpaka, nyúl, disznó, baromfiudvar, állatasszisztált 

terápiák 

✓ Speciális Turizmus: Diósgyőri Játszóvár, népi mesterségek, jurta, speciális wellness panzió 

✓ Baráthegyi Sajtmanufaktúra: sajtkészítés, védjegyes és díjazott tejtermékek 

✓ Baráthegyi Lakóotthon 

✓ „Szent Mihály” és "Fűzfás” Ház - támogatott lakhatási egységek 

✓ Társadalmi vállalkozás és szociális farm keretrendszerének ismertetése. 

 

▪ A "Martin Jegy" + bruttó 30.000 Ft, (kb. 1-2 óra időtartamú konzultáció) mely a: 

- Habilitációs  Központ   (Miskolc,  Forgács  u.18.) utcai intézményünk (lakóotthon, nappali 
intézmény, papírmerítő és kézműves műhely, Kitagoló Ház, para-bike klub) 

- Egy Falat Egészség Ház – lekvár/szörp/ sült tea készítő manufaktúra és Támogatott Lakhatás 

látogatását jelenti. 

 

 

A szakmai érdeklődők fogadása kizárólag előzetes írásos (e-mail) egyeztetés után lehetséges. 

 

 

 

 

 

1 Időjárás és évszak függvényében egyes tevékenységek szünetelnek, ezekről kérjük, hogy előzetesen 

érdeklődjön. 



 

 

E-mail: turizmus@szimbiozis.net 

Mobil: 06-30-647-3786 

Vasas Eszter, turisztikai koordinátor 

 

 

 

✓ „Csak megnéznénk…” látogatói Jegy:  

 

Baráthegyi Majorság látogatása, valamelyik „éppen ráér” munkatárs körbevezetésével, kb. 1-1,5 óra 

időtartam és max. 5 fő erejéig, bruttó 15.000 Ft, mely tanácsadásként kerül számlázásra. Sajnos 

bejelentkezés nélkül (elsősorban e-mail, vagy telefon) nem áll módunkban látogatókat fogadni. 

 

 

✓ Támogatott  Lakhatás csomag:  

 

A Szimbiózis Alapítvány intézményvezetője 2-3 órás tanácsadás keretében bemutatja a TL szolgáltatás 

engedélyeztetési eljárását, a működtetés szabályait, gyakorlatát, valamint az  alapítvány  támogatott lakhatási 

egységeit. A szakmai konzultáció során három működő  támogatott  lakhatási  egység  bejárására van 

lehetőség: Szent Márton Ház, (3528 Miskolc, Kisfaludy K. u. 46.), a Baráthegyi Fűzfás Ház (3535 Miskolc, 

Baráthegyalja u. 156) és a Baráthegyi Szent Mihály Ház (3535 Miskolc, Majorság u 1.).  Szakmai 

tanácsadásunk során a három TL házunk különböző: a „városi” és a „vidéki” környezetben létrehozott 

modelljét, illetve eltérő szükségletű lakócsoportok házanként különböző támogatási struktúrában való 

működtetését mutatja be. 

A támogatott lakhatási csomag ára bruttó 60.000 Ft. 

 

✓ Munkáltatók akkreditációjának segítése csomag: 

 

Hogyan foglalkoztasson megváltozott munkaképességű munkavállalókat. Tanácsadás az engedélyeztetéstől a 

bértámogatáson át a pályázatig. (2-3 óra időtartamú konzultáció) 

A csomag ára bruttó 60.000 Ft. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E-mail: toth.aliz@szimbiozis.net 

Mobil: 06-30-681-4487 

Tóth Aliz, intézményvezető 

E-mail: jakubinyi@szimbiozis.net 

Mobil: 06-30-681-4482 

Jakubinyi László, kuratórium elnöke 
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