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STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK
Idősgondozási stratégia (2017-2027)
A szociális ellátásban és az egészségügyben dolgozók munkája nem kap elég elismerést. A munka értéke egyre alacsonyabb, míg a szakmai elvárás egyre magasabb, így nagyon fontos a megfelelő motiváció. A stratégia kidolgozásánál fontos szempont volt a dolgozók bevonása, véleményük, meglátásaik
beépítése. Az alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthona jövőjének sikere a stratégiai dokumentumok
megvalósításán alapszik. A dokumentumok összefoglalják a célkitűzéseket, a célokat, számba veszik
az eszközöket és megnyitják a gondolatokat. A cikk teljes terjedelmében elérhető:
http://www.manorquality.eu/hu/strategiai-dokumentumok

Esélyegyenlőség és társadalmi nemek (gender) kutatása
Elemzésünk célja, hogy a nők helyzetének feltárásához egyrészt elméleti kereteket alakítson ki,
másrészt ismertesse a magyarországi trendeket,
harmadrészt pedig egy lokális kutatás eredményeit közölje. A lokális kutatás a hegyháti és a
komlói járásra fókuszál. Kétfajta empirikus technikát alkalmazunk: első lépésben az országgyűlési választások adatait vizsgáljuk meg: ezeket a
társadalmi nemek szempontjából elemzünk (ez
képezi vizsgálódásunk kvantitatív szeletét),

második lépésben pedig fókuszcsoportos és egyéni interjúk alapján (ezek az interjúk vezető beosztású
nőkkel készültek az említett két járásban) igyekszünk megragadni a női életutak közös jellegzetességeit, a cikk teljes terjedelmében elérhető:
http://www.manorquality.eu/hu/strategiai-dokumentumok

MINTAPROGRAM A MINŐSÉGI IDŐSKORÉRT—HU11-0005-A1-2013

Oldal 3

,,Élethosszig tartó tanulás programjának kialakítása”
Alsómocsolád Élethosszig tartó Tanulási Stratégiája az
Európai Unió és a Magyar Kormány hivatalos állásfoglalásainak iránymutatása alapján készült. A stratégiai dokumentum áttekinti a „Lifelong Learning” fogalomrendszerének kialakulási szükségletét, a hivatalos uniós és
magyar direktívákat. Bemutatásra kerülnek azok a nemzetközi trendek és hazai jó gyakorlatok, amelyek az említett állásfoglalásokat figyelembe véve jöttek létre. A
települési folyamatok helyzetelemzése kiterjed Alsómocsolád társadalmi-gazdasági környezetére, a tanulási képzési lehetőségekre, az élethosszig tartó tanulás eszméjének helyi befogadására. A kutatás része a település véleményformáló szereplőivel készített interjú, amely feltárja
a szükségleteket, a kulcsproblémákat, az igényeket.
A stratégiai terv elkészítését megalapozták azok a műhelymunkák, amelyekben a résztvevők divergens
gondolkodása során kerültek felszínre lehetőségek és módszerek. A Stratégia elvi leírása mellett megfogalmazásra kerülnek a célok, a jövőkép, az alkalmazható módszerek, a tervezett tanulási programok és a
számításba jöhető partnerek. A cikk teljes terjedelmében elérhető:
http://www.manorquality.eu/hu/strategiai-dokumentumok

,,Amikor 64 éves leszek”
Tanulmányunk célja, hogy a Hegyháti járásban vizsgálja meg a fiatalok generációs
elképzeléseit. Mindehhez kvalitatív kutatási eszközöket használtunk fel, amelyek jól
illeszkednek a lokális vizsgálatokhoz. A
tanulmány érinti az ifjúságszociológia elméleti kereteit, bemutatja a járás és a megye sajátosságait, és öt fontos csomópontra fókuszálva járja körül a generációk
problémakörét (a saját generáció narratívája, a többi generáció leírása, a generációk
közötti kapcsolatrendszer, a lokális sajátosságok, illetve a vágyott életpályák és
karrierívek).
A cikk teljes terjedelmében elérhető:
http://www.manorquality.eu/hu/strategiai-dokumentumok
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FOTÓKIÁLLÍTÁS—NYÍLT NAP
Látogatás az „Őszi Fény” Idősek Otthonába
2017. április 22-én kerül sor az átalakított és bővített „Őszi Fény” Idősek Otthonának ünnepélyes
átadására! Ezen a napon kedves érdeklődőink számára az Otthon nyitva áll, lehetőség nyílik az új
éttermi rész és a beépített tetőtér megtekintésére.
A projekt jelentősebb eseményeit magába foglaló fotókiállítás a helyszínen megtekinthető!
A teljes galéria honlapunkon elérhető az alábbi linken:
http://www.manorquality.eu/hu/fotok

„Őszi Fény” Idősek Otthona, Alsómocsolád – átalakítása és bővítése képekben
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TÁJÉKOZTATÓ NYUGDÍJASOKNAK
,,A korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő személy ellátását szüneteltetni kell, ha a
keresőtevékenységből származó éves jövedelme az adott év első napján érvényes minimálbér havi összegének tizennyolcszorosát meghaladja. 2017-ben a bruttó minimálbér 127 500 forint, ennek a 18-szorosa
összesen 2 295 000 forint."
Ennek apropóján megnéztük, jelenleg milyen
lehetőségei vannak a nyugdíjas munkavállalóknak. És azt is megpróbáltuk kideríteni, milyen
módszerekkel, eszközökkel lehetne javítani az
idősebb korosztály helyzetét a munkaerőpiacon.
„A kormány részben a nyugdíjasok foglalkoztatásával szeretné enyhíteni az országos munkaerőhiányt”
https://www.penzcentrum.hu/nyugdij/konnyeden_elbukhatod_a_nyugdijad_a_szabaly_amit_sokan_nem_ismernek.1053949.html

LÉLEKEMELŐ IDÉZET
Ha belegondolsz, rájössz magad is,
hogy milyen erős a személyiséged.
Vannak emberek, akiknek nincs mindenre
válaszuk, de legalább megpróbálnak reménykedni és
hinni.
Az ember látja az utat, bármi várja is;
minden csak attól függ,
hogyan áll hozzá. S ha rád nézek, tényleg…
egy varázslatos embert látok.”
Ceal Carson

Kiadó: Alsómocsolád Község Önkormányzata
E-mail: norvegpalyazat@alsomocsolad.hu
http://alsomocsolad.hu/
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