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Előzmények, pályázat kezdete és célja

• Alsómocsolád Község Önkormányzata 2013-ban nyújtotta be pályázatát Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának Kapacitásfejlesztés és 
intézményközi együttműködés programja keretében meghirdetett 
„Önkormányzati kapacitásfejlesztés a helyi közszolgáltatások minőségének 
javítása és a helyi gazdaságfejlesztés érdekében” című pályázati felhívásra, 
Mintaprogram a minőségi időskorért elnevezéssel. 

• A projekt átfogó célja: az idősgondozás színvonalának emelése a vidéki 
Magyarország aprófalvas településein. Az első közvetlen cél: humán 
kapacitásépítés a közszférában és az idősgondozásban, mely lehetőséget teremt 
szemléletváltásra és tudatos cselekvésre, a kistelepüléseken lakó idősek 
bevonására a helyi közösségi életben és a feltételek megteremtésére az aktív és 
boldog időskorhoz.



Pályázattól várt eredmények 

- Szakdolgozók ismereteinek bővülése, szakmai fejlődés, együttgondolkodás és összefogás
alapjainak megteremtése a régióban lévő idős otthonok között.

- A szakdolgozók az új ismeretek (képzések, tréningek, tanulmányutak, dokumentumok)

következtében magasabb színvonalú vezetői és ápolói munkát tudnak végezni.
- A tréningek és konferenciák eredménye egy új szemlélet meghonosodása a helyi döntéshozók

körében, az aktív időskorra készülés gondolatának széleskörű terjesztése a helyi közösségekben.
- Generációs kapcsolat erősödése idős és fiatal között, időskori aktivitás növelése.

- Fontos eredménye a projektnek minőségi szolgáltatások kialakítása az Őszi Fény Idősek
Otthonában: többek között az idősek elhelyezésének komfortosabbá tétele, az ápolói és
mentálhigiénés tevékenységek gazdagodása.

- Módszertani és konzultációs Központ alapjainak megteremtése, mely lehetővé teszi a további
fejlődést, szakmai együttműködést.

- Szemléletváltás elindulása – az aktív és minőségi, boldog időskor megteremtésére.



Pályázat során megvalósult tevékenységek - képzések

19 tréning lebonyolítása, 5 tananyag elkészítése a képzésekhez

 Generációs híd:  Az időskorúak tanulása,  közösségi művelődés alapjai

Demenciában szenvedő ellátottak speciális gondozása 

Anti diszkriminációs tréning- Norvég részvétellel 

Esélyegyenlőség biztosítása Norvég részvétellel 

Kismesterségek alkalmazása a demencia megelőzésében 

Intézményfejlesztési stratégia készítés vezetők számára a szociális ágazatban

Intézményi kapacitás (Leader Ship), intézményi kapacitás (7 szokás tréning)

Hospice szellemiség az idősgondozásban

Egészségügyi krízishelyzetek

Mozgásukban akadályozottak mobilizálása, 

Prevenciós és terápiás tornák



Pályázat során megvalósult tevékenységek - képzések

Erőszakmentes kommunikáció

Kiégés elleni tréning

Konfliktuskezelési tréning

Az időskori egészséges táplálkozás fő kérdései

Személyre szabott diéták

Dialóg tréning , tudásmenedzsment

Angol intenzív 300 órás 

Képzéshez kapcsolódó számadatok:

7 hónap alatt 19 témakörben, 30 képzési csoport indult (továbbképzési pontot adó képzések)

 6 témában norvég előadók és tapasztalatok

3 megye 34 intézménye dolgozói (intézményvezető, szakdolgozók, önkéntesek, döntéshozók)
vettek részt: összesen – 597 fő



stratégiai dokumentumok

o Amikor 64 éves leszek

o Élethosszig tartó tanulás programjának a kialakítása

o Esélyegyenlőség és társadalmi nemek (gender)

o Idősgondozási stratégiai 2017-2027

o Intézményi egészségterv

o Intézményi továbbfejlesztési stratégia

o Szolgáltatásnyújtás rendjének korszerűsítése

o Különböző generációk felkészülése az időskorra

http://www.manorquality.eu/hu/strategiai-dokumentumok

http://www.manorquality.eu/hu/kiadvanyok

http://www.manorquality.eu/hu/strategiai-dokumentumok


Módszertani Központ  alapjainak lerakása és a kialakítás munkálatai

Cél:

-Humán kapacitásépítés az idősgondozásban mely lehetőséget teremt a szemléletváltásra és a tudatos 
cselekvésre
-Szakmai együttgondolkodás kialakítása, széleskörű szakmai ismeretek elsajátítása
-Jó gyakorlatok kialakítására ösztönzés, mely elősegíti a minőségi szolgáltatás nyújtását az idősellátásban.
-Szakmai tudás megosztása, innovatív megoldások tudásközpontjának kialakítása

Jövőképünk: olyan komplex intézmény  működtetése, mely az alapfeladatát magas színvonalon, egyénre 
szabott fejlesztési tervek alapján végzi. Emellett forrásközpontként, a már meglévő tudásokat megszerzi, 
rendszerezi és továbbadja, távolabb tekintve pedig az aktív és minőségi időskorra való felkészülést is 
előmozdítja. 



Módszertani Központ alapjai

Tevékenységek révén kialakuló eredmények:

- A konferenciák, képzések, tanulmányutak elősegítették a szakmai hálózat működési alapjainak 
letételét.

- Széleskörű kapcsolati háló épült ki, melyben leginkább érintettek Baranya, Tolna, Somogy megye 
idősgondozási szakemberei, vezető kollégái.

- A hálózatépítés elősegítette a tudásmenedzsment kialakítását, a szakmai közösség létrejöttét.

• A szakmai együttgondolkodásban jelenleg is részt vevő intézményekkel – Pécs, Szentlőrinc, 
Mágocs, Siófok, Paks, Dombóvár – folyamatos a kapcsolattartás.

- Rendszeresek a közösségépítő és szakmai kompetenciát fejlesztő képzések az Intézmény 
szakemberei körében, belső képzések – rendszerbe építetten.

- Folyamatosak az idősek számára nyújtott programok,melyek az aktivitásukat és minőségi életüket 
hivatott elősegíteni. Innovatív ötletek megvalósítása a gyakorlatban.

- Honlap és facebook oldalak folyamatos működtetése és szakmai tartalmakkal való megtöltése, 
tudásbázis szélesítése.



Tudásmenedzsment és módszertan 
gondozása

• Cél: - minőségi és magas színvonalú idősellátás mellett a tudásmenedzsment és módszertan továbbvitele

Feladat:

- Meglévő szervezeti és egyéni tudás összegyűjtése, dokumentálás

- Tudásbázis létrehozása

- Szakmai képzések az idősellátásban közreműködő szakmai intézmények munkatársai számára, belső és külső 
képzések. A belső képzések az intézményi működés szakmai színvonalához elengedhetetlen, illetve a 
módszertani központ sikerességéhez is hozzájárulnak.  Külső képzések: kompetencia- és készségfejlesztő 
képzések, módszertani és szervezetfejlesztő műhelyek, konferenciák, rendezvények lebonyolítása.

- Szolgáltatások nyújtása időseknek, családtagoknak. Cél, hogy felkészítse  a családtagokat az időseik otthoni 
ellátására, megkönnyítse az otthoni ápolást-gondozást, szakmai iránymutatással, háttérsegítséggel.  Mindez 
megvalósítható: képzésekkel – családok képzése egyszerűbb ápolási, gondozási feladatokra.  Lehetőséget 
adhat eszközbérlésre, illetve ideiglenes elhelyezés megvalósítása szabad férőhely-kapacitás függvényében.

- Tudásmegosztás: felkészítés az idős korra – életmód: mozgás, étkezés, életszervezés. Terv: népfőiskolai 
rendszerhez hasonló kialakítása, dokumentumok, szórólapok, kiadványok



Tudásmenedzsment

- Új szakmai ismeretek alkalmazása, innovatív ötletek gyakorlatba történő beépítése pl. meseterápiás 
foglalkozások, gyermek játszósarok kialakítása, terápiás és tornaszoba működtetése, szupervízió, színes 
gyógyszeradagolók, egészségtervek megvalósítása

- Szakmai team kialakítása révén. Információcsere, közösségépítés.

- Forrásközpont kialakítása. Tudások rendszerezése, továbbadása, tananyagok, tanulmányok továbbadása, 
mely segíti más intézmények gyakorlatban történő megvalósítását.

- Szakmai hálózat működtetése, szakmai kapcsolatépítés, információáramlás, innovatív megoldások 
megosztása és összegyűjtése, jó gyakorlatok kialakítása, nehézségek közös megbeszélése



Gyakorlatias képzések 



Konferenciák – nyitó, nemzetközi, záró



Programok időseinknek



Tanulmányutak képekben



Köszönöm a figyelmet!

Pitzné Keller Anita intézményvezető
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