A KÖTET SZERZŐI
Afanasyev Dmitro - Születtem 1984. július 17-én. Az Ungvári Egyetem "Szociális munka és gyakorló pszichológus" szakán végeztem 2006-ban. Jelenleg, mint tanársegéd
dolgozom a Szociológia és Szociális Munka tanszéken.
Dr. Dégi L. Csaba - Egyetemi adjunktus vagyok, a Babes-Bolyai Tudományegyetem,
Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Szociális Munka Tanszék oktatója.
Balázs Előd - Erdélyben, Csíkmadarason születtem 1990. november 14-én. A középiskolát a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban végeztem, majd beiratkoztam a
kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szociológia Karára. Az alapképzés si keres elvégzése után ugyanazon a karon tanulok tovább, jelenleg első éves magiszteri hallgatóként. A társadalmi problémák szociológiai vizsgálata közben a társa dalmi jólét mellett egyre nagyobb érdeklődéssel figyeltem a társadalmi jóllétről és
életminőségről szóló kutatásokat, írásokat. Habár a szociális munkához és az élet minőség-kutatáshoz továbbra is inkább laikusként, mint szakavatottként viszonyulok, örömömre szolgált, hogy társzerzője lehettem e tanulmánynak, amely után
még inkább érdekel ez a kutatási terület.
Báthori-Tárczy Zita - A fizika és matematika tudományok kandidátusa vagyok. Születtem 1957. április 24-én, Ungváron. 2002-től egyetemi docensként tanítok a Ungvári Nemzeti Egyetem Társadalomtudományi Karához tartozó Szociális Munka Tanszékén, mely 1996-ban alakult.
Berencsiné Madácsi Eszter - Debrecenben születtem 1991-ben. Az általános iskola és
a néptánc tagozatos gimnázium elvégzése után jelentkeztem a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karának Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő
szakirányára. 2012 óta folytatok tudományos diákköri munkát. Évekig meghatározó része volt életemnek a néptánc, a debreceni Hajdú Táncegyüttes tagjaként. A fő iskola elvégzése után területi védőnőként szeretnék elhelyezkedni. Tudományos
diákköri tevékenységet 2012-től végzek.
Bokor Anna - Debrecenben születtem és nőttem fel. A debreceni Dóczy Gimnázium elvégzése után nyertem felvételt a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának védőnő szakára, jelenleg IV éves védőnő hallgató vagyok. Férjemmel 2 gyermeket nevelünk debreceni otthonunkban. 2011 óta vagyok Tudományos Diákkörös hallgató.
A védőnői oklevél megszerzését követően, tanult szakmámat, a védőnői hivatást
szeretném gyakorolni.
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Botházi Renáta - Erdélyben, Székelyudvarhelyen születtem 1990. február 2-án. A gimnázium elvégzését követően Kolozsváron kezdtem el tanulni teológiát és szociális
munkát, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karán. Ezt
követően sikeresen felvételiztem a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Karának szociális munkás mesterképzésére, ahol jelenleg
első éves vagyok. Egyetemi éveim alatt a gyakorlat, de leginkább a fakultatív
programokon való aktív részvételen szerzett tapasztalataim nagyrészt a drogprevenció és a drogrehabilitáció területéről vannak. Szeretném majd ezen a területen
tovább bővíteni ismereteimet, és ezt majd kamatoztatni a területen.
Fehér Anna - III éves szociális munkás hallgató vagyok a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. Kolozsváron élek, férjezett vagyok. Van egy 23 éves egyetemista fiam. Majdnem húsz évig könyvelőként dolgoztam egy adótanácsadó cégnél.
Három évvel ezelőtt felhagytam ezzel a pályával és újból beültem az egyetemi
padba tanulni. Szociális munka szakra jelentkeztem, mert mindig is vonzott ez a
pálya. Az egyetem mellett önkénteskedem a kolozsvári Diakónia Keresztény Alapítványnál. Legfőképpen az idősgondozás valamint a palliatív ellátás érdekel. Ezeken belül gyakorlatoztam illetve önkénteskedtem. Jövőbeli céljaim: az alapképzés
után szeretnék még mesterire jelentkezni, valamint egy gyászterapeuta képzést is
elvégezni.
Jávorné Erdei Renáta – Erdélyben születtem 1975-ben, családommal 1989-ben települtünk át Magyarországra. Középiskolai tanulmányaimat Debrecenben végeztem,
melyet követően rövid ideig betegágy mellett dolgoztam ápolóként. 1996-ban
kezdtem meg tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának Védőnő Szakán, majd egyetemi tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen folytattam ahol jelenleg az Egészségtudományi Doktori Iskola doktorandusz hallgatója
vagyok. Tudományos Diákköri múltam hallgatóként kezdődött, majd 2000-ben oktatóként is tagja lettem a Tudományos Diákköri Tanácsnak, 2004-től pedig kari
TDT titkári feladatokat látok el. Jelenleg a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék oktatója vagyok.
Dr. Kiss János - Pszichológus vagyok, a Debreceni Egyetem Egészségügy Karának
docense. A kar Szociális és Társadalomtudományi Intézetének igazgatója és a
Pszichológiai Tanszék vezetője vagyok és a TÁMOP 4. 2 .2.- B pályázati projekt
EK témavezetője.
Magyari Anna - Gyergyószentmiklóson születtem 1987-ben. Egyetemi tanulmányaimat Kolozsváron a Babes- Bolyai Tudományegyetem, Magyar Szociológia es Szociális Munka Intézet, Szociális Munka Tagozatán végeztem. Azon szerencsések
között vagyok, akik a tanult szakmájukban helyezkedhettek el így jelenleg a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthon szociális munkása vagyok. A szociális
szférában dolgozni minden nap nagy kihívást jelent de erőt ad, hogy azt dolgozom,
amit szeretek és amire úgy érzem, hogy születtem.
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Dr. Müller-Fábián Andrea - Egyetemi docens vagyok, a Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Szociális Munka Tanszék oktatója; családpszichoterapeuta, kiképző-szupervízor. Fő szakterületeim:
Kriminológia; Deviancia és társadalmi kontroll; A bűnözők társadalmi reintegrációja; A családterápia elmélete és gyakorlata; Sokproblémás családokkal való tanácsadói munka; Családokkal való szociális munka; Életeseményi krízisek kezelése;
Szociális intézmények értékelése.
Nagy Edith - Kolozsváron születtem és nevelkedtem. Tanulmányaimat a Babeş-Bolyai
Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munka Kar, Szociális Munka Szakán
végeztem 2011-ben. Jelenleg a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szociális Munka
Karán folytatom a magiszteri tanulmányaimat a „Tanácsadás a Szociális Szolgáltatások Területén” szakon és a Diakónia Keresztyén Alapítvány „Jó testvér” Gondozóotthonban dolgozom szociális munkásként. A gondozóotthonban folyó munka mellett,
szívesen részt veszek projektekben és konferenciákon. Ugyanakkor fontos számomra
a más szakterületeken való tevékenykedés, önkéntes munka. Jelenleg a Szamosújvári
Szigorított Börtön Kolozsvári Külső Szekcióján folytatok önkéntes munkát.
Orosz Hajnalka - Harmadéves ápoló szakos hallgató vagyok. Hajdúböszörményben
születtem. A helyi nyolcosztályos gimnáziumban érettségiztem, majd zeneművészeti szakközépiskola elvégzése után jelentkeztem a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karára. Másodévesen demonstrátorként anatómia gyakorlatot tartottam elsőéves hallgatók számára. „A fizikai terhelés csökkentésének lehetőségei, a Jósa
András Oktatókórház ápolói körében” című előadással szerepeltem ez év februárjában az egészségtudományi TDK szekcióban. Államvizsgám letétele után gyermekosztályon szeretnék dolgozni.
Popovich Anna - Születtem 1957. május 11.-én. Diplomámat "Orosz nyelv és irodalom" szakon szereztem az Ungvári Egyetemen. Jelenleg Szociológia és Szociális
munka Tanszék docense vagyok. Disszertációmat 2003-ban védtem, a szociológiai
tudományok kandidátusa vagyok
Povidaychik Oxana - Születtem 1964. május 25.-én. A diplomámat az Ungvári Egyetem "Gyakorló pszichológus" szakán szereztem. 2007-től vagyok docens a Szociológia és Szociális Munka Tanszéken, a pedagógia tudományok kandidátusaként.
Szabó Hajnalka - Debrecenben születtem és nőttem fel. Az általános iskola és az öt évfolyamos, angol tagozatos gimnázium mellett zeneművészeti iskolába is jártam 11
évig. Az érettségi után a Debreceni Egyetem Egészségügy Karára, diplomás ápoló
szakra jelentkeztem, ahol jelenleg harmadéven folytatom tanulmányaimat. Terveim szerint a jövőben szeretnék mesterképzésben részt venni és sürgősségi osztályon elhelyezkedni.
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