László-Kovács Edina szociális tevékenységét 1993-ban kezdte meg, amikor a Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója lett. Feladatát Mezőberényben 2019-ig
végezte, a Spektrum Alapítvány vezetőjeként a mai napig végzi. A Városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálat a vezetése alatt oly mértékű integrált intézménnyé nőtte ki magát, mely
elismerésre méltó. Szakmai munkájára a magas színvonalú, sokrétű, több intézményen átívelő
feladatvégzés jellemző. Kiváló kapcsolatépítő készségével a lakosság érdekeit szolgálta és
munkáját nagy felelősséggel, lelkiismeretességgel végezte, kiemelkedő érzékenységgel.
Számos területen „úttörő” szerepet töltött be. Az országban elsőnek csatlakozott többek között
az önkéntes KAPU programhoz, elsőként modellezte a településen, illetve az
ellátórendszerben a saját lakókörnyezetükben élők 24 órás biztonságot nyújtó jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást, valamint a fogyatékkal élő személyek közélethez való jutását segítő
Támogató Szolgálatot. Számos csoportos és közösségi tevékenység megvalósítása fűződik
nevéhez. Az otthoni segítségnyújtás megszervezése, működtetése, a családsegítő szolgálatok
szakmai és módszertani támogatása, gyermekjóléti szolgálatok megszervezése, működtetése,
segítése. Sokat tett a minőségi szolgáltatás érdekében, ehhez hozzátartozott a pályázatok írása,
bonyolítása, beruházások, innovációk, minőségbiztosítási modell bevezetése, képzések
sorának szervezése, oktatás, szervezetfejlesztés. Az idős korosztályról való gondoskodás, a
két bentlakásos idősek otthonának működtetése központi eleme volt munkásságának. Kiemelt
figyelmet fordított a településen működő gyermekvédelmi szakemberek naprakész szakmai
felkészültségére, fejlődésére, így rendszeresen szervezett szakmai fórumokat, csoportos
foglalkozásokat és csapatépítést. Kihívásként tekintett a bölcsőde megépítésére, a konyha
működtetésére, de teljes odafigyeléssel dolgozott a labor, a fizioterápia helyben tartása és
színvonalas működtetése érdekében is. Szociális érzékenységgel törődött a munkavállalók
mindennapi nehézségeivel, lelki egészségük megvédésével, támogatta, ösztönözte is kollégáit
a szakmai fejlődésre, és a tudás átadását minden területen szorgalmazta. Publikációk,
felmérések, tanulmányok fűződnek nevéhez. Magas szintű szakmai munkáját tanárként,
oktatóként, mentorként, előadóként országosan is elismerték. Két alkalommal vett át
miniszteri dicsérő oklevelet és a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi
Egyesülete is dicséretben részesítette. Intézményvezetői tevékenysége mellett alapítója és
elnöke a Spektrum Alapítványnak, mely felvállalta többek között a szociálisan hátrányos
helyzetű tehetséges diákok továbbtanulásának támogatását, szabadidős táborok szervezését, a
prevenciót. Képviselőként, vezetőként, egyesületi tagként is számos városi rendezvény
tevékenyen résztvevője. Jelene Budapesthez köti, családja, barátai, gyökerei Mezőberényhez,
és településünkhöz fűzi mindaz, amit a több mint 25 év alatt az általa képviselt szakterületen
innovációban, szolgáltatásfejlesztésben elért. Mezőberényhez kötődése vitathatatlan.
A szociális területen végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége, a város
fejlesztéséért és a lakosság életkörülményeinek javításáért, a szervezetekkel való
példaértékű együttműködéséért Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
László-Kovács Edinának a 2020-as évben a „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális
ellátásáért” elismerést adományozza.

