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BeVeZeTő

Tisztelt Olvasó,

Ön  a „Mintaprogram a minőségi időskorért” című projekt záró kiadványát tartja a 
kezében.

 A projekt a Norvég Alap támogatásával, Alsómocsolád Község Önkormányzata 
vezetésével, az Alapítvány Alsómocsoládért és a Norvég Felnőttoktatási Szövetség 
együttműködésével valósult meg 2016. május 2. és 2017. április 30. között. 

A kiadványban a konzorciumi partnerek és a szakmai megvalósítók osztják meg azt 
a sok-sok eredményt, tapasztalatot, amely a projekt megvalósításának egy évében 
történt.

A projektünk átfogó céljaként az idősgondozás színvonalának emelését jelöltük meg 
a vidéki Magyarország aprófalvas településein. 
Az első közvetlen célunk a humán kapacitásépítés volt a közszférában és az 
idősgondozásban. Amely egyben lehetőséget teremt a szemléletváltásra és a tudatos 
cselekvésre, a kistelepüléseken lakó idősek bevonására a helyi közösségi életbe és a 
feltételek megteremtésére az aktív és boldog időskorhoz. 
A második közvetlen célunk az alsómocsoládi idősgondozásban a minőségi 
szolgáltatások elérésére irányult.

A projekt eredményeként létrejött egy felkészített humán kapacitás a kistelepülések 
polgármesterei, alkalmazottjai, valamit a régióban működő idősotthonok vezetői 
és ápolói körében. Ez lehetővé teszi, hogy a mintatelepüléshez hasonlóan más 
településeken is elinduljanak az aktív időskort támogató helyi intézkedések. A 
szakdolgozók az új ismeretek 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. A tréningek egy részéhez írásos tananyagok is  
készültek.

Fontos eredménye a projektnek a minőségi szolgáltatások kialakítása 
Alsómocsoládon, többek között az idősek elhelyezésének komfortosabbá tétele, az 
ápolói tevékenységek gazdagodása, a sokrétűbb étrend kialakításának lehetősége, 
az idősekkel történő foglakozások új terei, eszközei és lehetőségei. 

A Hegyháton kutatások tárták fel a különböző generációk felkészülését, tervezését 
az időskorra, az esélyegyenlőség és társadalmi nemek kérdés helyzetét a baranyai 
közszférában.  Elkészültek olyan stratégiai anyagok, melyek az önkormányzat és az 
,,Őszi Fény” Idős Otthon felkészülését segítik a következő időszakra. 

A projekt honlapján (www.manorquality.eu)  magyarul és angolul is megosztásra 
került minden információ és új tudás,, így nemcsak a Dél-Dunántúl, hanem az 
interneten keresztül az ország más aprófalvas területén élő érdekeltek is használhatják 
és hasznosíthatják a projekt eredményeit. 

A nemzedékek közötti szolidaritást, az időskor megszépítését, az aktív időskort 
és időskori tanulás nem formális módjait mutatta be rendkívül gazdagon az a 
programsorozat, melyet az Alapítvány Alsómocsoládért munkatársai és aktivistái 
folytattak. 
A projekt fontos eredménye és egyben folytatása is az a Módszertani és Tudásközpont, 
mely az ,,Őszi Fény” Idős  Otthon keretein belül fog működni a projekt során szerzett 
új tudásra és eredményekre, valamint a hazai és nemzetközi partnerek támogatására 
alapozva. 

Az elmúlt 1 esztendő történetének minden részlete, valamint az elkészült kiadványok 
digitális változatai is elolvashatóak a projekt saját elektronikus és nyomtatott 
kiadványaiban, többek között a www.manorquality.eu és a www.alsomocsolad.hu 
honlapokon. 

A projekt lebonyolítása a tevékenységek sokrétű és összetett jellegéből adódóan 
több szinten szerveződött, melyekről főbb tevékenységenként számolunk be. 

A megszerzett tapasztalatok és tudás, az elkészült dokumentumok iránymutatást 
jelentenek a jövőre nézve. A projektmegvalósító csapat reméli, hogy az eredmények 
hozzájárulnak a régió idősgondozással foglalkozó intézmények szakmai 
színvonalának emeléséhez. 

Szeretnénk köszönetet mondani mindazon szervezeteknek és személyeknek, 
akik munkájukkal, támogatásukkal, jelenlétükkel vagy bármilyen más módon 
hozzájárultak ahhoz, hogy a pályázatban lefektetett és a projektmegvalósítás 
során legmesszebbmenőkig szem előtt tartott cél – a minőségi időskor megélése – 
megvalósulhasson.
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INfRASTRUKTURÁLIS fejLeSZTéS  
AZ ALSÓmOCSOLÁDI ,,őSZI féNY”  

IDőSeK OTTHONÁBAN

A 2006-ban épült, 42 férőhelyes ,,Őszi Fény” Idősek Otthona  Baranya megyei és 
dél-dunántúli regionális szinten is korszerűnek számító ápolást-gondozást nyújtó 
intézmény, mely  az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt 
rászorult személyeknek nyújt megfelelő alapellátást, nappali, illetve szakosított ellátást. 
A bentlakásos intézményben az elhelyezés a projekt előtt 2 és 3 ágyas szobákban történt. 
A projekt keretében megvalósult infrastrukturális fejlesztések a meglévő szolgáltatások 
színvonalának emelését szolgálják.

A meglévő épület tetőterében átalakítási munkák történtek, továbbá keleti irányban 
bővült az épület. A 3 ágyas elrendezésű lakóterek megszűntek, helyettük 2 ágyas szobák 
lettek kialakítva. A lakók jó fizikai állapotának fenntartását, javítását szolgálja a tornaszoba, 
melyben olyan testmozgást elősegítő berendezések lettek beszerezve, melyeket az 
intézmény háziorvos javasolt. Kulturális és közösségi programok lebonyolításának ad 

helyet a közösségi szoba, a pihenni, relaxálni vágyók pedig élvezhetik az infraszauna 
jótékony hatását. A tetőtérbe jutást személyfelvonó lift segíti.
Az intézményhez tartozó konyha tere is nagyobb lett.   Az eddigi százról  a kapacitás 
300 adagosra bővült. A modern konyhatechnológiai berendezések lehetővé teszik 
a jövőben különböző ételsorok elkészítését, kielégítve ezzel az egyre specifikusabb 
táplálkozási igényeket.
Az új éttermi rész magas színvonalú étkezési helyet biztosít, nemcsak a lakók, 
hanem a látogató családtagok számára is. A hely alkalmas idősek számára étkezéssel 
egybekötött rendezvények lebonyolítására is. 

A kivitelezés műszaki ellenőr folyamatos felügyelet mellett 2017. február közepén 
elkészült. Ezt követően az eszközök/ berendezések beszerzésére került sor.

A fejlesztést követően az ,,Őszi Fény” Idősek Otthona olyan magas színvonalú, 
komplex szolgáltatásokat   nyújtó intézménnyé válik, amely  képes kielégíteni az 
idősek igényeit, továbbá megfelelni a családtagok elvárásainak.
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KUTATÁSOK, STRATéGIAI, meGALAPOZÓ  
DOKUmeNTUmOK KéSZíTéSe

A kutatások rövid összegzése

A projektben három terepkutatás szolgált új ismeretek feltárására, a hegyháti 
térség helyzetének valamint az időskorral kapcsolatos nemzedéki gondolkodás és 
felkészülés  megismerésére,  továbbá az esélyegyenlőséggel kapcsolatos felfogás és 
választási eredmények felmutatására. 

„Amikor 64 éves leszek” című kutatás célja annak feltárása volt, hogy három ifjúsági 
csoport, magyar egyetemisták, nálunk tanuló norvég egyetemisták és a hegyháti járás 
fiataljai mit gondolnak az időskorról, a környezetükben levő idősebb generációról és 
miként képzelik el saját időskorukat. A kutatás 3x30 fiatal megkérdezésével történt.  
A kutatási jelentésben az alábbi főbb megállapításokat olvashattuk:  
A mostani huszonéves generáció  alapélménye a  kiszámíthatatlanság és a gazdasági 
kényszerekhez való alkalmazkodás. A helyi körülmények miatt ehhez társulnak a 
lakóhelyváltások. Mindez kiegészül az értelmes élet és a hivatás iránti vággyal, önmaguk 
keresésével.  A jövőképek összességében szerteágazóak és földrajzi mobilitással, a térség 
elhagyásával kapcsolódnak össze.
A norvég diákok generációs elképzelései, tervezett pályája sok ponton eltér a magyar 
fiatalokétól. A norvég diákoknak a világra, a globális folyamatokra történő kitekintése 
átfogóbb és érettebb. Minden megkérdezett a hazájába való visszatérést tervezi. Saját 
időskorukról kialakított képük pozitívabb és reménytelibb. 

Az „esélyegyenlőség és társadalmi nemek (gender) kutatás” című kutatás célja 
annak feltárása volt, hogy a 2014-es választási eredményekben miként tükröződnek 
vissza az esélyegyenlőségi elvek, miként vannak jelen a nők, az idősek, a fiatalok 
Baranya megye településeinek választott testületeiben. A kutatók első lépésben 
a választási eredményeket elemezték a társadalmi nemek szempontjából, majd 
interjúkat készítettek 50 női vezetővel a nők helyzetéről. A kutatás legfontosabb 
megállapításai közé tartozik, hogy a térség kistelepüléseiben a női polgármesterek 
és önkormányzati képviselők aránya viszonylag magas, ugyanakkor a lokális politikai 
életben betöltött szerepüket leginkább a párton kívüli politikai keretek jellemzik.

Érdekes megállapítás, hogy a női vezetői karrierek indulásában a külső kapcsolatok felől 
érkező hatás milyen fontos szerepet játszik, mely sokszor belesodorja a nőket a vezetői 
létbe, még akkor is, ha önmaguk azt nem tervezték.  
Fontos megállapítás, hogy a nemi szerepek nem írhatók le egyértelműen a generációs 
különbségekkel (voltak fiatalabb, ám tradicionálisabb felfogással bíró interjúalanyok, 

míg több esetben az idősebb, már hatvan év fölöttiek számoltak be demokratikus 
szerepfelfogásról). 

„A különböző generációk felkészülése az aktív időskorra” című kutatás célja 
annak feltárása volt, hogy a különböző generációk képviselői miként „készülnek”az 
időskorra a hegyháti járásban. A kvalitatív kutatásban vizsgálták az egészségügyi 
ellátásra, a nyugdíjra, a nyugdíjas évekre történő felkészülésre, a szabadidő 
eltöltésére, a megtakarításokra vonatkozó kérdéseket. A kutatás főbb megállapításai 
az alábbiak:
A kutatók az empirikus vizsgálatok alapján nem tudtak modellt alkotni a különböző 
generációk időskori felkészülésére vonatkozóan, felkészülési stratégiákkal sem 
találkoztak a kutatás során. Az interjúalanyokat a mindennapi problémák megoldása 
köti le, anyagi forrásaik többnyire nem tesznek lehetővé megtakarításokat, felkészülési 
stratégiák kialakítását. A jövő megtervezése egyéni szinten nem működik. 

Az időskorról való gondolkodást, a nyugdíjas évekre való felkészülést elsősorban az 
iskolai végzettség szintje befolyásolja. Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, és 
az alacsony társadalmi státuszú munkahellyel, ill. foglalkozással rendelkezők többsége 
a jelenben él, nem gondolkodik előre az idős, nyugdíjas évekre. A felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők rendelkeznek megtakarításokkal, róluk elmondható, hogy inkább tervezik a 
nyugdíjas éveket. 
A vizsgált korosztályok közül a 31-45 éves korosztály rendelkezik leginkább 
megtakarításokkal, de távlati elképzelése nincs a jövőre nézve.
Az itt élők többségét nem foglalkoztatja az időskor, a mának élnek. A pár éven belül 
nyugdíjba menők elsősorban pihenésre vágynak, a boldog idős kort áhítják. 

Stratégiai dokumentumok

A projekt stratégiai dokumentumainak elkészítése a jövőre vonatkozó felkészülést 
alapozta meg a településnek és az alsómocsoládi ,,Őszi Fény” Idősek Otthonának. 

Idősgondozási stratégia 2017-2027

Az elkészült stratégia alapját az Európai Szociális Chartában is megfogalmazott jövőkép 
adja, mely szerint fontos, hogy az idősek a lehető leghosszabb ideig, a megszokott 
környezetükben, független életet tudjanak élni, hogy a társadalom teljes jogú tagjai 
maradhassanak, 
biztosított legyen számukra a szükségleteiknek és egészségi állapotuknak megfelelő 
segítség nyújtása, az intézményi keretek között gondozott idősek számára pedig 
garantált legyen a támogatásuk.
Az „Őszi Fény” Idősek Otthona idősgondozási stratégiájához szorosan illeszkedik a 
jövőképében is megjelenő cél, mely szerint az intézményben élők számára biztosítani 
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kívánja az autonómiát, a kliensközpontúságot, transzgenerációs kapcsolatok ápolását, 
minőségi szolgáltatás nyújtását, életút modellt támogató szemlétet-módot és a 
prevenciós programot.
Az intézmény elköteleződött a minőségi szolgáltatások iránt, amely során kiemelendő a 
kliensközpontú, holisztikus, legmagasabb színvonalú szakmaiságra törekvő gondozási 
és ápolási munka. 
Az intézményi stratégia megvalósulása nemcsak az otthon, hanem az idősek érdeke is. A 
fenntartó támogató magatartása, az innovatív és előremutató szellemiség, az ellátottak 
és hozzátartozóik együttműködő közössége a közök érdekek megvalósíthatóságának 
lényeges elemei.

Intézményi továbbfejlesztési stratégia és koncepció

A stratégia célja, hogy az intézmény jövőképe alapján megfogalmazott rövid, 
közép- és hosszú távú célok mentén haladva, az otthon minőségi fejlesztése tudjon 
megvalósulni. 
Kiemelt területnek tekintendő a prevenció, a magas szintű szakmai munka, a 
családias jelleg, az innovatív gondolkodás és a fenntartható megújulni tudás.
A dokumentumban iránymutatást adnak a fejlesztési lehetőségek és az ezekhez 
kapcsolódó intézkedések:

•	 stratégiai dokumentumok fejlesztése (belső minőségirányítási rendszer 
fejlesztése, kommunikációs stratégia kidolgozása)

•	 infrastrukturális fejlesztés, hatékony humánerőforrás ösztönző és 
gazdálkodó rendszer kialakítása (pl. digitális írástudás és informatikai 
eszközök az ellátottaknak), 

•	 életminőséget javító intézkedések (pl. egészséges étkeztetés, mozgás 
népszerűsítése, egészségterv)

•	 a szolgáltatások minőségének növelése 
•	 generációs híd kiterjesztése
•	 oktató jelleg, szolgáltatás bővítése

Átfogó cél a hatékony és innovatív intézményi működés, melyhez elengedhetetlen 
a fejlesztésben a kidolgozott munkafolyamatok hatékonyabbá tétele, a külső és 
belső kommunikációs csatornák hatékonyságának növelése, a humánerőforrás 
menedzsment keretében az önkéntesek és a gyakornokok még szélesebb körben 
való bevonása, az egészségmegőrző intézkedések szélesítése, az új intézményi 
funkciók megtalálása, a generációs híd továbbfejlesztése, a minőségi időskor 
elérésnek segítése prevenció keretében.

A szolgáltatásnyújtás rendjének korszerűsítése

A stratégiában megjelenített egyik legfontosabb cél: a minőségi és aktív időskor 
megteremtésének elérése. Mindehhez nem elegendő csupán az idősek gondozása, 

motiválása, hanem az erre való tudatos felkészülés és felkészítés is szükséges, 
amelyet már a megelőző generációkban el kell kezdeni. 

Elengedhetetlen a korszerűsítés és a fejlődés, hiszen idősödő a társadalom és ezzel 
együtt megnőtt a magas ápolási és gondozási igényű, valamint demenciával élő 
idősek száma is. 
A bentlakásos ellátás során az idősek olyan komplex gondozást kapnak, mely 
a rendszeres ápolói és szakszerű ellátás mellett, családias környezetben, 
otthonosan, érzelmi és fizikai biztonságot teremt számukra. Fontos az egyénre 
tervezés, a minőségi szolgáltatáshoz való jog, mely az ellátottak egyéni állapotára, 
képességeire, személyi szükségleteihez igazodik. 
Négy normatív követelmény  került megfogalmazásra a dokumentumban: 
az otthonos és biztonságos környezet, az életminőség, a testi és lelki jólét 
megteremtése, a kompetens szakemberek jelenléte a gondozásban.

Az előremutató, jövőre irányuló idősgondozásnak a prevencióra és az innovációra 
kell alapoznia. Figyelve az idősek elvárásaként megfogalmazódó jogokra – a 
függetlenség, a társadalmi részvétel, az önkiteljesítés, az emberi méltóság 
-, a közösségi aktivitás lehetőségeinek megteremtésére és a kirekesztődés 
megakadályozására, az időseket gondozók erkölcsi megbecsülésére és 
támogatására.

Intézményi egészségterv

Az egészségterv kidolgozása során, a szakértő alapozott az intéz
ményben megjelenő jelenlegi állapotra, megfogalmazva a célokat, feltárva a cél 
eléréséhez szükséges eszközöket. 
Az „Őszi Fény” Idősek Otthona ellátottai és dolgozói egészségi állapotát érintő teljes 
körű helyzetelemzés megtörtént.  Feltárásra kerültek az erősségek, a lehetőségek és 
az esetleges problémák.

Az egészség az intézményi hatékonyság egyik eleme. A szervezetek hatékony 
működéséhez hozzátartozik a dolgozók és a szolgáltatást igénybe vevő idősek fizikai 
és pszichés egészsége, az egészséget veszélyeztető tényezők feltárása.
  
Általános célkitűzések közé sorolandó: az egészséges életmód és az egészségi állapot 
megőrzésének természetessé válása. Komplex programterv került kidolgozásra, 
mely magába foglalja mind az ellátottakra, mind pedig a dolgozókra való teljes 
odafigyelést.
Az ápolást-gondozást végző dolgozók fokozottan  terheltek pszichésen és fizikálisan 
is, amely körülmények befolyásolják munkavégzésüket is. Szükség van intézményi 
és egyéni beavatkozási lehetőségekre: munkahelyi egészségprogramok indítására, 
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„lazítási technikák” oktatásra (pl. jóga), stressz-kezelési technikák elsajátítására, 
rendszeres megbeszélésekre – szupervíziókra stb.
Az „Őszi Fény” Idősek Otthona egészségfejlesztési komplex programja 3 területre 
fókuszál: intézmény dolgozóinak munkakörhöz kapcsolódó egészségtervére, 
az intézmény ellátottainak egészségtervére és az intézményben alkalmazott jó 
gyakorlatok bemutatására.

megalapozó dokumentumok

Hídépítés a generációk között- transzgenerációs tudásmenedzsment 
lehetőségei az idősgondozó intézményekben 

Komplex dokumentáció (stratégiai terv és cselekvési terv), amely segítséget nyújt 
az idősek otthonában élők és a családjaik számára a kölcsönös és jól működő 

kapcsolatok kialakításához. A dokumentum mintaprogramokat tartalmaz, amelyet 
más idősgondozó intézmények is adaptálhatnak. A cselekvési terv a nagyszülőknek, 
szülőknek, és a gyermekek számára tartalmaz információkat, különös tekintettel a 
demencia témakörében.

Klubok és közösségi tevékenységek jelentősége az idősgondozó 
intézményekben 

A klubfoglalkozások és az időskori szabadidő eltöltésének különböző lehetőségeit 
bemutató módszertani kézikönyv elkészítése a stratégiai dokumentumok egyik 
alaptétele. Azon moduláris szolgáltatások és módszerek összefoglalása és pontos 
leírása adja a módszertani kézikönyv alapját, amelyek beépíthetőek a napi 
gyakorlatokba és megoszthatóak jó gyakorlatként más intézményekkel. 

A palliatív szolgálat  jelentősége az idősgondozás területén

Ezen szolgálatok és gondozási területek célja már nem a gyógyítás, hanem a 
betegek, idősek szenvedéseinek csökkentése és/vagy a halál közeli állapotból adódó 
élethelyzetek javítása. A nem-hospice ellátást az élethosszabbító kezelésekkel 
együtt alkalmazzák. A komplex ellátás kereteinek lehetőségeit mutatja be a komplex 
programot tartalmazó kézikönyv (módszertan és cselekvési terv).

,,őszi fény” Idősek Otthona Szociális, módszertani és Konzultációs Központtá 
fejlesztését megalapozó tanulmány készítése

Az alsómocsoládi ,,Őszi Fény” Idősek Otthona a jövőben módszertani és konzultációs 
központként funkcionál, ahol egyrészt gyakorlatban, interaktív módon ismerhetők 
meg a „Mintaprogram a minőségi időskorért” program eredményei (stratégiai 
dokumentumok, módszertani kiadványok, jó gyakorlatok stb..), másrészt 
bázisát jelenti a minőségi időskort, a minőségi időskorra való felkészülést érintő 
szociálpolitikai innovációknak. 

A létrejövő konzultációs központ szerepnek kiemelt jelentőséget ad az a tény, hogy 
nem csupán az eredeti elképzelésünkben szereplő Dél-Dunántúli Régióban tudná 
ellátni feladatát, hanem országos tekintetben is példát mutatna, hiszen a program 
megvalósítása során avval szembesültünk, hogy a minőségi, aktív időskort megcélzó 
kezdeményezések egytől-egyig városi környezetben születtek, fokozva evvel a 
témában leginkább érintett vidéki, kistelepülési, közösségek hátrányát. A Módszertani 
és Konzultációs Központ középpontba állítaná a vidék ez irányú felzárkóztatását is.  
A tanulmány célja, a konzultációs központ kialakításához szükséges eszköz 
igényeinek az összegyűjtése. A kialakítás módszertanához és ütemezéséhez a széles 
körű humánerőforrás igények feltérképezése.
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KéPZéSeK A PROjeKTBeN

Az önkormányzat és az Alapítvány Alsómocsoládért szervezésében 19 témában, 
30 csoportban 597 fő képzése valósult meg 2016. október és 2017. április között.  
A képzésbe a témák szerint szakdolgozók és intézményvezetők, az idősekkel 
foglalkozó civil érdeklődők és döntéshozók is bekapcsolódhattak. Elméleti kérdések 
és gyakorlati megoldások, használható módszertanok egyaránt bemutatásra 
kerültek a képzések alkalmával.  Az ismeretátadásba bekapcsolódtak a norvég 
partner által delegált szakemberek, így hat tématerületen a norvég szemlélettel és 
gyakorlattal is ismerkedhettek a résztvevők. A kommunikáció hatékonyságát segítő 
Dialóg módszertant átadó tréninget és a tervezést segítő Kreatív workshopot, a norvég 
trénerek vezették.

A projekt egyik fontos és hasznos programelemeként olyan képzéseket kínáltunk 
az idősgondozásban dolgozó szakemberek számára, melyek a legaktuálisabb 
területeket érintették az egészséges táplálkozástól a mozgásukban akadályozottak 
mobilizálásáig, a demencia kezelésétől a hospice ellátás kérdéséig terjedő szakmai 
témakörökben. 

hu

Az antidiszkrimináció és az esélyegyenlőség fontos kérdései és az erőszakmentes 
kommunikáció, mint jól használható módszer egyaránt bekerült a kínálatba.  A segítő 
szakmákat különösen veszélyeztető kiégés elleni tréning, az intézményi fejlesztési 
stratégia, vagy a 7 szokás tréning nem csak a szakembereket, de a döntéshozókat 
is célozta. A stáb és a vezetők egyéni és szervezeti eredményességének növelését 
szolgálta az angol nyelvi képzés, valamint  az intézményi kapacitásépítés - Leadership 
program.

A képzések mellett 4 témában tananyag is készült.  Ezek a folytatásban elindítani 
tervezett Módszertani és Konzultációs Központ tudástárába kerülnek majd a 
kiadványokkal, az elkészült tanulmányokkal és a módszertani anyagokkal együtt.  
A tréningeken használt bemutató anyagok, információk felkerültek a program 
honlapjára, így az interneten keresztül azok számára is hozzáférhetővé váltak, akik 
akkor éppen nem tudtak részt venni a képzéseken.

 Térítésmentesen vehették igénybe a résztvevők a képzéseket, akik többségében a 
Dél-Dunántúli régió 34 intézményéből érkeztek. A képzési helyszínek a projektgazda 
Alsómocsolád mellett a régió 3 megyeszékhelyén; Kaposváron, Pécsett és 
Szekszárdon kerültek megrendezésre.

Fontos  módszertani és szemléleti kérdés  volt, hogy a felnőttképzésben használatos 
résztvevő tanulás módszerével dolgoztak a képzők.  Így nem egyoldalú tudásátadás, 
hanem kétoldalú tapasztalat megosztás volt a jellemző, a csoportmunkáknál a 
résztvevők egymástól is tanulhattak.  Maguk a képzési alkalmak a szakemberek 
találkozására, a kapcsolatépítésre, a képzéseknek helyt adó intézmények 
bemutatkozására is alkalmat teremtettek, így hozzájárultak együttműködések 
kialakulásához, gyakorlati tapasztalatok cseréjéhez.

15
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Egy-egy alkalommal a résztvevők véleményét a rendszeresen megjelenő Hírlevélben 
is megjelenítettük.  
A program hozzájárult az otthonokban zajló minőségi munkavégzéshez, a szakmai 
előírásoknak való megfeleléshez és az idősekkel foglalkozó döntéshozók és segítők 
szemléletformálásához.

Elismerés illeti az intézményvezetőket, hogy a napi munka és a  nem könnyű 
munkavégzés-szervezés mellett is fontosnak tartották hogy éljenek a lehetőséggel 
és  biztosítottak dolgozóiknak a szakmai megújulást. Elismerés illeti továbbá a 
résztvevőket, akik távolságokat és az időjárási és tömegközlekedési viszonyokat is 
legyőzve nemcsak hogy eljöttek, de aktívan részt is vettek a munkában. 

Gyakran kaptunk pozitív visszajelzéseket, ami megerősített bennünket abban, hogy 
az élethosszig tartó tanulás fontos a szakembereknek, és a plusz tudás, módszertani 
fogások segítségével eredményesebbek tudnak lenni a gondozásban, ápolásban, 
fizikai és mentális támogatásban, aktivitás megőrzésben, melyekre egyaránt nagy 
szüksége van a rájuk bízottaknak.
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A SZAKmAI TANULmÁNYUTAK  
TAPASZTALATAI

első szakmai tanulmányút  vidék –és közösségfejlesztés témában
„Jöjjünk össze és végezzük el a munkát” norvégül : DUGNAD 

2016. szeptember harmadik hetében zajlott az első szakmai tanulmányút Norvégiába. 
A hét központi témái a közösségfejlesztés, a helyi fejlesztések, a helyi gazdaság és a 
turizmus voltak. 
A csoport tagjai a projektgazda település Alsómocsolád önkormányzati képviselői, 
hivatali köztisztviselők, az idősotthont képviselő szakemberek és civilek, a 
projektben és a térségben dolgozó vidékfejlesztők, közösségfejlesztők voltak. A 
15 (fős) tagú delegáció helyi házigazdái a Tynset központú Fjellugla Kompetense 
AS felnőttképzési szervezet szakembereiből és helyi szereplőkből álltak. A szakmai 
napok sorában ismerkedtünk a helyi döntéshozói rendszerrel, a fejlesztéspolitika 
mozgatórugóival, de volt alkalmunk az épített örökség, sőt egy alkalommal a 
világörökség egyik helyszínének megtekintésére, egy komplex egészségfejlesztési 
központ meglátogatására is.  A vidékjárás közben civilek által működtetett erdei 
iskola és turisztikai központ, többfunkciós közösségi terek, családi és szövetkezetben 
fenntartott gazdaságok meglátogatására is sor került.
Néhány hasznos tapasztalat:

A tapasztalatcsere folyamán meglátogatott településeken egymásra épülnek az 
önkormányzatnak, a helyi vállalkozásoknak és a civil szervezeteknek a szolgáltatásai. 
Ez egyik oldalról garancia a valódi szükségletekre való reagálással, másrészt a 
leggazdaságosabb forrásfelhasználást eredményezi.

Ugyanezt szolgálják a többfunkciós közösségi terek, a település nagyságától-
jellegétől függően persze egymástól eltérő szolgáltatásokkal, de takarékoskodva a 
költségekkel, energiával, segítve a mindenki számára való könnyű elérést. A sokféle 
tevékenység (hivatali ügyintézés, oktatási, közművelődési funkciók, közétkeztetés) 
egy helyen való megjelenése ugyanakkor fontos lehetőségeket teremt a 
találkozásokra.

Nagy hagyománya van az együttműködéseknek, a közösség szolgálatának. Az 
önkéntes munkában egyforma a „bankár, a polgármester és a konyhás néni” hiszen 
ugyanazt a falat festik közösen. A közösségépítés az ottani önkéntesség (közösségi 
munka) motivációs szlogenjére épül:„Jöjjünk össze és végezzük el a munkát” 
(norvégül dugnad) , ami persze hosszú folyamat , de náluk évszázados hagyománya 
van.
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Ez a szemlélet érvényesül sok területen a vidékfejlesztésben is és természetes módon 
beépül az idősek gondozásába is. 
Az élethosszig tartó tanulásban fontos szereppel bírnak a felnőttképzési szövetség 
helyi akkreditált szervezetei, melyekben jelentős szerepet visznek az idősebb, 
tapasztaltabb korosztály képviselői is. Ez jó példa a megszerzett tapasztalatok 
hasznosítására, és „az aktív és hasznos időskor” eltöltésére.

Alapelvként használják az „egymástól tanulunk” szlogent is, és ezt átviszik a 
mindennapokba.
Az ország gazdagságának egyik fontos pillére a természettel, a környezettel, az 
anyagi forrásokkal való okos gazdálkodás, ami beépül a hétköznapi gondolkodásba, 
szokásrendszerekbe, ebben is nagy szerepe van a folyamatos hagyományépítésnek 
és ápolásnak. „A gazdaság egyik alappillére az olaj, de ennél is fontosabb a közösség” 
mondják.

Fontos szereppel bír a rekreáció, az erre épülő szolgáltatások ugyanakkor sok 
embernek biztosítanak munkát, megélhetést, kiegészítő jövedelmet.
Gyakorlata van az úgynevezett közösségi finanszírozásnak, ami mögött annak 
felismerése is látszik, hogy a takarékos megoldások mindhárom szektort egyaránt 
gazdagíthatják.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy nagyon hasznos napokat töltöttünk 
Norvégiában, számtalan jó példát láttunk a közösségi önrendelkezésre, közösségi 
hagyományokra. Megismerhettünk különleges közösségi tereket és kiváló közösségi 
embereket.  A helyi gazdaság sokféle megjelenési formájával találkozhattunk, és 
láthattuk a gyönyörű természeti környezetre épülő gazdag turisztikai ipar sokféle 
megjelenési formáját is.

hu

A társadalmi nemek és esélyegyenlőség kérdéseivel foglakozó tanulmányút

Tanulmányút célja, olyan jó gyakorlatok, jó példák megismerése, adaptációja volt, 
mely az esélyegyenlőség, kiemelten a nemek közötti esélyegyenlőség és egyenlő 
bánásmód megteremtésére szolgál.
Fő kérések: munka és magánélet egyensúlya (hagyományos értékek és meghatározott 
nemi szerepek felpuhulása- sztereotípiák, időbeosztás; házi és házkörüli munka 
méltányos megosztása; generációk közötti megegyezés)

•	 egyenlő munka, egyenlő bér; női előmenetel biztosítása – női vezetők
•	 nők közéleti szerepvállalása, ennek ösztönzése, részvétel a közösségi 

döntésekben
•	 nők közötti összefogás
•	 nők a szociális párbeszédben

A Tanulmányút során lehetőségünk nyílt olyan beszélgetések lefolytatására, a 
felvetett kérdésekre releváns választ adó programok megismerésére, intézmények, 
szervezetek, együttműködések megtekintése, mint az esélyegyenlőségi és 
antidiszkrimináció Ombudsmannál tett látogatás, a Norvég Felnőtt Oktatási 
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Szövetség vagy épp egy Rehabilitációs Klinika szakmai munkájának megismerése, 
vagy egy Közösségi Ház, egy önfenntartó,- gazdálkodó Idős Otthon megtekintése. 

Szakmai tanulmányút idősellátási témakörben

A projekt részeként a térségben dolgozó Idős Otthonok vezetői, dolgozói részére 
tanulmányutat szerveztünk Norvégiába.

A tanulmányút célja átfogó ismeret szerzése a projektben vállalt témákban, jó 
gyakorlatok megismerése, kapcsolatépítés, összefogás erősítése a térség vezetői 
között, egymás közötti munkakapcsolat megalapozása, a Norvégiában megvalósuló 
idősellátás helyszínen történő megtapasztalása intézménylátogatásokon keresztül.

A tanulmányút során megismerkedhettünk a norvég szociális ellátórendszerrel, 
előadásokat hallgathattunk meg az idősellátással kapcsolatos témákban, intézményeket 
kerestünk fel Norvégia fővárosában: Oslóban, illetve a környező településeken. 

Fontos volt számunkra, hogy a gyakorlatban is betekintést kapjunk az ott folyó 
idősgondozási munkába. Szakmai munkánk erősítéséhez, minőségi fejlesztéséhez 
kaphassunk jó ötleteket: pl. a demencia területéről, hogyan segítik az ebben 
a betegségben szenvedő ellátottakat Norvégiában, illetve hogyan őrzik meg 
aktivitásukat az ott élő idősek.

Nővércsere program

A projekt részeként 2 szociális gondozó és ápoló utazott Norvégiába az ,,Őszi 
Fény” Idősek Otthona gondozói közül 2 hetes intervallumban.
Az ott töltött tanulmányi idő célja volt, hogy megismerhessék a Norvégiában 
folyó ápolási-gondozási munkát. Jó gyakorlatokat, módszereket sajátítsanak 
el, melyet hazatérve, munkájukban hasznosítva az ,,Őszi Fény” Idősek Otthona 
(idősgondozásában) szolgáltatásaiban minőségi fejlődést mozdíthassanak el.
Norvégia idősellátási intézményeit kerestek fel, vettek részt gyakorlati 
munkafolyamatokban, ismerkedtek az idősek gondozását végző különböző 
színterekkel (egészségügyi ellátórendszer, otthonápolás és intézményi rendszer, 
speciális gondozási területek).

A csereprogram részeként hasonló célkitűzéssel érkeztek hozzánk Norvégiából ápolók. 
Tanulmányi idejűket az „Őszi Fény” Idősek Otthonában töltötték, megismerve az 
intézményben folyó ápolási-gondozási munkát és a hazai gyakorlatot. Megfigyeléseik 
mellett részt vettek a magyar kollégákkal együttesen a gondozási munkában is.

Szakmai tapasztalatcsere megvalósulása révén megerősödött a 2 ország közötti 
partnerségi kapcsolat.

A KONfeReNCIÁK éRTéKeLéSe
„A Mintaprogram a minőségi időskorért” projekt keretében eddig egy nyitó és egy 
nemzetközi konferencia, valamint egy kreatív műhelymunka lebonyolítására került sor. 
2017 április elején pedig zárókonferencián fogjuk értékelni a projekt tevékenységeit, 
eddigi  eredményeit. 
A Nyitókonferencia célja a projekt bemutatása, valamint a hazai és norvég 
idősgondozási rendszer megismertetetése volt. A konferencia iránt nagy volt az 
érdeklődés az idősgondozásban dolgozó vezetők, a szakápolók, az egyetemi oktatók, 
a kutatók és a helyi lakosok körében., Összesen 98-an regisztráltak  a 2016. június 23-
én Alsómocsoládon megtartott nyitókonferenciára.  A konferencia programjában hazai 
és norvég előadók szerepeltek. A hazai előadók – elméleti és gyakorlati szakemberek a 
hazai szociális ellátás és idősgondozás kérdéseit tárgyalták, a norvég szakemberek pedig 
bemutatták a norvég idősgondozás rendszerét és gyakorlatát, a norvég vidéken folyó 
idősgondozás, otthoni ápolás főbb kérdéseit.    Alsómocsolád képviselői bemutatták a 
norvég projekt tartalmi elemeit valamint az ,,Őszi Fény” Idősek Otthona tevékenységét. 
Előadást hallhattak a résztvevők a Norvég Felnőttoktatási Szövetég tevékenységről és a 
nemzetközi felnőttoktatási trendekről. 
A konferencia plenáris eladások formájában zajlott. Az előadásokat a település honlapján, 
interneten, élőben is közvetítettük online formában azok számára, akik nem tudtak 
eljönni a konferenciára. Az aznapi nagy hőség hatást gyakorolt a résztvevők aktivitására.  
A nyitókonferenciát összességében sikeresnek és eredményesnek minősítette a projekt 
vezetése, több résztvevő szóban és írásban is kifejezte elismerését a szervezéssel 
kapcsolatban.   
Nemzetközi konferencia témája az „Aktív időskor és az időskori tanulás” volt, a rendezvény 
2016. október 5-6-án zajlott Bikalon. A konferenciára 50- en regisztráltak, a hazai előadókon 
kívül 5 országból; Erdélyből, Oroszországból, USA-ból, Lengyelországból és Norvégiából  
érkeztek előadók. A konferencia 2 napja alatt összesen mintegy 30 előadás hangzott el 
magyarul illetve angolul. Az előadások a konferencia témájában sokféle kérést érintettek, 
bemutattak fontos hazai és nemzetközi kutatási és gyakorlati tapasztalatokat. A résztvevők 
között elméleti szakemberek, egyetemi oktatók, doktorandusz hallgatók is szerepeltek. A 
konferencia különlegességét az elméleti és gyakorlati tapasztalatok együttes megjelenítése 
nyújtotta. A konferencia szervezése során a résztvevők előzetesen kézhez kapták az 
előadások rövid összefoglalóit, így minden résztvevő áttekintést kapott a konferencia 
teljes tematikájáról. Az előadásokat élénk kérdés-felelet és véleménykifejtés követte.    
A konferencia közel teljes anyagát az Alsómocsolád Község Önkormányzata megjelentette 
a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 
Tudásmenedzsment c. elektronikus folyóirata különszámában. A konferenciát a résztvevő  
elméleti és gyakorlati szakemberek is sikeresnek és hasznosnak értékelték. 
A Kreatív műhelymunka kertén belül 20 magyar és külföldi résztvevő (egyetemisták, 
gyakorlati és elméleti szakemberek) keresett újfajta megoldásokat az idősgondozás 
területén 2016. október 3-án és 4-én. 
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KöZöSSéGfejLeSZTő PROGRAmOK 

A testi-lelki jó közérzet és az életminőség megőrzésének alapfeltétele a testi és 
szellemi jólét az egészség időskorban is. Az idősek könnyen szorulnak a társadalom 
peremére, társas kapcsolataik meggyengülnek, érdeklődésük a világ iránt gyakran 
erősen lecsökken.
 
A „Mintaprogram a minőségi időskorért” program keretein belül, az Alapítvány 
Alsómocsoládért gondozásában saját fejlesztésű, valamint a nemzetközi 
gyakorlatban létező programelemek kerültek bevezetésre Alsómocsoládon, melyek 
megakadályozzák vagy épp visszafordítani is képesek azokat a folyamatokat, melyek 
az érdeklődés elvesztéséhez, az önállóság, a társadalmi kapcsolatok beszűküléséhez 
vezettek.

A programelemeket kiemelten fontosnak tartottuk, mert hisszük, hogy az idős 
emberek tudása és tapasztalata felbecsülhetetlen értékű és átadására a mai társadalmi 
viszonyok között nem adódik megfelelő mennyiségű alkalom, pedig ezek átadása 
és a bölcsességük nélkülözhetetlen a fiatalabbak támogatásában és segítésében. 
Tapasztalataink szerint idős emberek jelentős része szívesen önkénteskedik, örömmel 
tanul és sajátít el új ismereteket, aktivizálódik kisközösségi szinten, a 60 év felettiek a 
torzítatlan alapvetően fontos emberi és közösségi értékrend utolsó „hordozói”.

A programelemek az alapcél, a minőségi időskor elérésén túl, aktivizálták 
és szélesítették a résztvevők beszűkült kapcsolati hálóját, teret engedtek a 
közösségformálásnak és érintkezési felületet teremtenek a szépkorúak és a település 
többi korosztálya között. 

A kompetencia fejlesztő, közösségfejlesztő, egészségtudatos magatartást kialakító 
programelemeink között szerepelt a „Napirend” program, melynek keretében a 
szellemileg és testileg friss otthonlakók elsajátítják a saját napirend kialakításához 
szükséges készségeket, aktivásuk megőrzésében elengedhetetlen gyakorlatokat 
és módszereket, majd nem csupán résztvevőként, hanem önkéntesként elesettebb 
társaik mellett segítőként is megjelennek.
  
A „Jeles napok” célja a néphagyományok, megemlékezések közös felidézése és 
felelevenítése előadások, közös sütés-főzés, kézműves foglalkozások, beszélgető 
körök létrehozása által, nem csupán küldő, hanem a bennük rejlő erőforrásokra 
építve. 

A „Sétálj az életedért” egészségnevelő programsorozat (mely) célja az időskorban 
is végezhető mozgásformák megismertetése, a mindennapi élet részévé válása 
lehetőségének megteremtése. A programelem megvalósítása során színes palettát 
ismerhettek meg és próbálhattak ki a résztvevők, hiszen sétáltunk, megismerkedtünk 
a fittness eszközök korosztályra jellemző használati szabályaival, jógáztunk, 
táncoltunk, úsztunk, tornáztunk vízben és szobában. Elsajátítottuk az intimtorna, a 
gerinctorna és a keringést serkentő torna alapjait, hogy a mozgásformákat az idősek 
vezetés nélkül is biztonságosan szabadon gyakorolhassák.  
A „Fogadd örökbe a Nagyit” foglalkozás sorozat az idősek beszűkült kapcsolati 
hálójának bővítését szolgálta, továbbá a motoros funkcióik fejlesztését, a szociális 
kompetenciák újra aktiválását célozta meg kreatív foglalkozásokon keresztül. A 
megvalósítás során az Őszi Fény Idősek Otthona nem csupán a vezetői szándék 
alapján, hanem a gyakorlatban is nyitott intézménnyé vált, hiszen a foglalkozásra 
érkezők és a bentlakók között a többszöri találkozások során szoros kötelékek épültek 
ki, valóban több család gazdagodhatott új Nagyival, aki életük részévé vált. 

 „Az vagy, amit megeszel” egészségtudatosságra nevelő szemléletformáló 
programelem, mely elméletben és gyakorlatban igyekezett az időseket rávezetni az 
egészséges táplálkozás és a kötelező diéták betartásának fontosságára. 

A „Beszélgetés a múltról” programelem azon túl, hogy tartalmas közös szórakozást 
nyújtott a generációknak, segített a mentális egészség megőrzésében, a szépkoruak 
közösségbe vonásában, megmentette az enyészettől a tájegység feldolgozott 
néprajzi kincseit is. 
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A közös kirándulások, „élménytúrák” szintén az elmagányosodás megelőzésében 
és a közösségbevonásban jeleskedő programelem volt az élményszerzés lehetőségén 
túl, ahol a generációk találkozhattak közösen szereztek új ismereteket, melyeket 
közösen dolgoztak fel, megismerve így egymás látásmódját.

A tartalmas együttlétek alatt segíthettünk az időseknek kilépni a sokszor 
egyhangúvá váló mindennapjaikból, új impulzusokat és ösztönzéseket adhattunk 
nekik, lehetőséget biztosíthattunk képességeik felhasználására, az efölött érzett 
öröm megtapasztalására. A közös programok lehetőséget biztosítottak arra, 
hogy a résztvevő idősek megnyíljanak, közeledjenek egymáshoz és együtt új 
életminőségeket tapasztaljanak meg. 
A közösen szerzett élmények, új tapasztalatok fejlődési lehetőségeket kínáltak, 
nyitottabbá téve a résztvevőket a világra. A biztonságos, támogató közegben zajló, 
oldott, vidám együttlét segített megszabadulni a stressztől, a meglévő, de nem 
használt képességek megtapasztalása, a fantázia és a kreativitás mobilizálásának 
tapasztalata pedig javította az önértékelést, magabiztosabbá, derűsebbé, 
kiegyensúlyozottabbá téve a résztvevőket.

 A 87 alkalom elérte az általunk kitűzött célt, a résztvevő idősek aktivizálódtak, 
közösségi kapcsolataik szélesebbé és színesebbé váltak, az intézmény 
mindennapjaiban nagyobb, gyakran kezdeményező szerepet vállalnak.
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KOmmUNIKÁCIÓ 
 

- Honlap, közösségi oldal, hírlevelek, fotók, filmek, fotókiállítás és sajtóinformációk     
  

A projekt összetett tevékenységeit sokféle kommunikációs csatornán keresztül 
közvetítettük az érintetteknek és érdeklődőknek.  A saját honlap magyar és 
angol nyelvű oldalain - a projekt teljes időszakában - olvasható volt a több 
helyszínű képzések és a közösségi programok témái, előadói,  időpontjai és 
helyszínei. Valamennyi rendezvényről fotódokumentáció és szakmai beszámoló 
készült; önálló menüben és külön naptár rendszerben is megjelenítve. Az 
idősgondozásról szóló, ugyanakkor legfontosabb képi üzenettel rendelkező száz 
fotóból önálló kiállítás nyílt az alsómocsoládi ,,Őszi Fény” Idősek Otthonában. 
 A kiadványok, a stratégiai dokumentumok és a hírlevelek digitális változata 
a megjelenési sorrendben folyamatosan bővültek és megtekinthetőek 
bárki számára. Összesen tizenhárom rövid film foglalta össze a legnagyobb 
érdeklődésre számot tartó  rendezvényeket. Kiemelt témaként szerepelt az 
alsómocsoládi ,,Őszi Fény” Idősek Otthona építészeti beruházásának nyomon 
követése, továbbá a nemzetközi szakmai konferenciákról az összefoglalók.  A 
tematikus sajtótájékoztatók és a sajtóközlemények, valamint a médiumok 
közötti információáramlást és egymásra épülést saját közösségi oldal erősítette.  
Alsómocsolád Község Önkormányzata a település hivatalos honlapján is 
megjelentette a projekt önálló oldalán föltüntetett menürendszert. Ezzel nem csupán 
a helyi lakosokat, hanem földrajzilag függetlenül a világháló valamennyi használóját 
információs helyzetbe hozta, kiszolgálta. 
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öSSZefOGLALÁS 
Jelképesnek tekinthető, hogy 2016 januárjában, a norvég projekt indulásának 
előestéjén az elmúlt évek újító tevékenységeiért Alsómocsolád község önkormányzata 
Európai Innovációs Nagydíjat kapott Tallinban. A Norvég Alap által támogatott  ’A 
Mintaprogram a minőségi időskorért ’ több tekintetben mérföldkő elsősorban 
a település, de a térség és a régió életében is. Nem egyszerűen csak arról van szó, 
hogy az „Őszi Fény” Idősek Otthona szolgáltatásai sokkal magasabb szintre kerülnek. 
Alsómocsolád az előzőekben bemutatott sokféle képzéssel, konferenciákkal, 
kutatásokkal, stratégiákkal, kiadványokkal olyan tudástőkét teremtett magának, 
mellyel egyfajta regionális tudásközpont szerepet is vállalhat a jövőben. Ez egyik 
célja is volt a projektnek és kétségtelen, hogy erre a szerepre a település – innovatív 
vezetése és munkatársai felkészültsége révén -  alkalmassá vált.  
A norvég projekt az új beruházáson, új szolgáltatások lehetőségén és új tudás 
megszerzésén túl  átfogóbb felfogást, szemléletet adott  esélyegyenlőség kérdésében, 
a helyi, közösségi összefogás módjában, a partnerségben. A projekt eredmények 
nemcsak a helyiek és az egyes tevékenységekben résztvevők számára elérhetőek, 
hanem az információban gazdag honlap (www.manorquality.eu) biztosítja, hogy 
regionális és országos, sőt nemzetközi szinten is követhetők a projekt tevékenységei 
és eredményei. 
Középtávon a település egyfajta nemzetközi szerepre is felkészülhet a felhalmozott 
tudás és tapasztalat és az elért eredmények alapján az aktív és minőségi időskor 
sokszínű támogatása terén. Az új tudások megszerzése mellett az Alapítvány 
Alsómocsoládért sok olyan újító kis projektet is végrehajtott, mely a civilek erejéről, 
gondoskodásáról szólt és a generációk összefogásából is jó példát mutatott. A norvég 
partner lehetővé tette számunkra, hogy bepillantást nyerjünk egy északi, számunkra 
távoli ország kultúrájába, idősgondozással és esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
felfogásukba és napi gyakorlatba. Konkrét helyi példákon keresztül megismertük az 
ottani vidék-és  közösségfejlesztési és felnőttoktatási gyakorlatot. 
A projekt sikeréért rendkívül sokan dolgoztak. Trénerek, kutatók, oktatók, az építők, 
a menedzsment tagjai, a norvég partnerek és természetesen maguk a résztvevők is, 
akik megosztották véleményüket és gondolataikat és gazdagították a tudásszerzés 
folyamatát.   Nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik hírt adtak a projektről, 
filmet, fényképeket készítettek, cikket írtak vagy tolmácsolták partnereink és a mi 
gondolatainkat.  Meg kell köszönnünk az alsómocsoládiak és az idősotthonban élők és 
dolgozók türelmét az építkezés okozta kényelmetlenségek miatt. Köszönet illeti azok 
munkáját is, akik nem helyben, hanem a nemzeti és nemzetközi adminisztrációban 
dolgoztak a projekt sikeres megvalósításáért.  
A projekt zárásánál mindenkit az a jóleső érzés tölthet el, hogy nem volt hiábavaló 
az erőfeszítés és fáradozás.  Alsómocsolád a Norvég Alap támogatása révén nagyot 
lépett előre és a jövőben is megszolgálja a belefektetett bizalmat. 
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INTRODUCTION

Dear Reader,

You are holding the closing issue of the project titled “Pilot Project for Quality Ageing”.

The implementation of the project was supported by the Norway Grant, and carried out by 
the leadership of the Local Government of Alsómocsolád, the Foundation for Alsómocsolád 
and the Norwegian Association for Adult Learning (NAAL) between 2 May 2016 and 30 April 
2017. 

In this issue, the consortium partners and professionals who implemented the project share 
the results and experience they gained through one year of implementation.

The overall objective of the project was to raise the standard of eldercare in the small-village 
areas of the rural territories of Hungary. 
The primary immediate goal was human-capacity building in the public sector and in the 
field of eldercare. This provides an opportunity for a change of attitude and conscious 
activity, the involvement of elder people living in small settlements in the local community 
life as well as the establishment of conditions for an active and happy ageing. 
The second immediate goal aimed at rendering quality services in the elderly care in 
Alsómocsolád.

As the result of the project, a well-prepared human capacity was created among the mayors 
and employees of the small communities as well as the managers and nurses of the nursing 
homes in the region. This allows for other settlements - following the example of the model 
settlement - to promote their own local actions that support active ageing. The professionals, 
due to their new skills, can provide a higher quality of leadership and nursing. 

The training sessions and conferences resulted in the emergence of a new attitude among 
the local decision-makers, and the idea of actively preparing for the elderly years was widely 
extended in the local communities. Teaching materials were developed in written form for 
some of the training courses.

A significant result of the project is the development of quality services in Alsómocsolád, 
including more comfortable accommodation for the elderly, enrichment of nursing 
activities, possibility of a more varied diet, new dimensions, instruments and possibilities 
for taking care of the elderly. 

Several research explored the plans of various generations and their preparation for the 
old age, the issue of equal opportunities and gender in the public sector in Baranya county. 
Strategic documents were drawn up to help the preparation of the local government and 
the “Autumn Light” Nursing Home for the next period. 

All the information and newly acquired knowledge can be found on the website of the 
project (www.manorquality.eu) both in Hungarian and English, therefore, not only those 
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living in Southern Transdanubia have access to these materials but other small-village areas 
around the country have the chance to use and benefit from the results of this project. 

Many different programmes were launched by the employees and activists of the 
Foundation for Alsómocsolád that provided a very rich representation of solidarity 
between generations, “colouring” of ageing, active ageing and non-formal ways of adult 
learning. 
An important result that is also the continuation of the project is the Methodological and 
Consultation Centre, which will be established in the framework of the “Autumn Light” 
Nursing Home, based on the newly acquired knowledge and results as well as the support 
of local and international partners. 

The story of this one year and the digital version of all the publications are available in the 
electronic and printed issues of the project and online under www.manorquality.eu and 
www.alsomocsolad.hu. 

Due to the diversity and complexity of activities, the implementation of the project was 
carried out on multiple levels. All the main activities will be addressed further on. 

The acquired knowledge, experience and all the newly composed documents are 
guidelines for the future. The project implementation team hopes that the results will 
contribute to the increase of professional standards regarding elder care institutions in 
the region. 

We would like to express our gratitude to every organisation and person that has 
contributed by their work, support, presence or any other way to the realisation of the 
final goal - a chance for quality ageing - which had been previously defined in our tender 
and had been constantly in our sight during the implementation process.
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INfRASTRUCTURAL  
DeVeLOPmeNT IN THe  

“AUTUmN LIGHT” NURSING HOme  
IN ALSÓmOCSOLÁD

The “Autumn Light” Nursing Home, which started its operation in 2006 and can host 
42 people, is an institution providing nursing and assistance in a very modern way if 
compared at regional level (Southern Transdanubia and Baranya county). The institution 
provides adequate basic care, day-care and special assistance to persons in need due 
to their age, health status or social background. Before the launch of the project, the 
residential institution provided accommodation for the elderly in three- and double-
bedded rooms. 
The infrastructural developments implemented in the framework of the project aim at 
raising the standard of the provision of existing services.

The attic of the building was restructured, additionally, the building was further expanded 
eastwards. Every three-bedded room were rearranged into double-rooms. The new fitness 
room, which provides nursing home residents a possibility to maintain and improve their 
good physical condition, is equipped with training equipment promoting physical activity 
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proposed by the institution’s GP. The activity-room serves as a place for cultural and community 
programmes, and those who want to relax or just have a rest can enjoy the health benefits of 
an infrared sauna. The way up to the first floor is helped by an elevator.

The kitchen space of the nursing home was also expanded. Its capacity was increased from 
100 to 300 portions of meal. The new kitchen equipped with modern kitchen-technology 
equipment will make the preparation of different menus possible, thus, will be able to satisfy 
the nutritional needs that are getting more and more specific.
The new canteen is a high-quality dining place not only for the residents but the visiting family 
members, too. The canteen is also suitable for events combined with dining. 

The construction, which was continuously supervised by a technical inspector, ended in the 
middle of February 2017. The next step was the instalment of equipment.

These developments have made the “Autumn Light” Nursing Home an institution providing 
high standard and complex services that is able to satisfy the needs of the elderly and live up 
to the expectations of family members.
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ReSeARCH, PRePARATION Of STRATeGIC AND 
BASIC DOCUmeNTS

Short summary of the research

Three pieces of field research were carried out in the project to explore the situation of the 
“Hegyhát” (so-called “Ridge”) district, get to know how the different generations see and 
prepare for ageing as well as to shed light on the attitude related to equal opportunities and 
election results. 

The objective of the research titled “When I am 64” was to explore the opinion of three 
youth groups: the group of Hungarian university students, Norwegian students in Hungary 
and the young living in the district of Hegyhát. We wanted to know what they think about 
ageing, the elder generation surrounding them and how they imagine their elderly years. The 
research was conducted by asking these 3 groups, 30 respondents each. The most significant 
conclusions of the research report are the followings:
Adapting to unpredictability and economic pressure are the basic experience for young people 
who are currently in their twenties. Due to the local circumstances, the change of residence is also 
entailed. In addition, they desire a meaningful life and profession, and to find themselves. Overall, 
the visions show diverse but identifiable curves, which are connected to geographical mobility, 
hence the aim of leaving the region behind.
The Norwegian students’ notion of generations and career plan differ in many ways from those of 
the Hungarian students. In the case of Norwegian students, their outlook on the world and global 
processes is more holistic and mature. All respondents plan to go back to their home country. The 
perception about their own ageing is more positive and more promising. 

The main objective of the “equal opportunities and gender research” was to find out how 
the principles of equal opportunities are reflected in the results of the 2014 election and 
how are women, seniors and the youth represented in the elected bodies of the settlements 
in Baranya county. First, researchers analysed the results of the election from the gender 
perspective, then they conducted interviews with 50 women occupying senior positions about 
the situation of women. One of the most important conclusions of the research is that the rate 
of female mayors and female local government officials around the regional settlements is 
relatively high, on the other hand, their roles in local politics are mostly characterized by non-
party policy frameworks.

It is an interesting remark that, in the case of female leaders, starting a career is very much 
influenced by impulses coming from external relationship networks that often cast women into 
being a leader, even if it was not planned.
An important conclusion is that gender roles cannot be clearly described by generation gaps (as 
there have been younger but more traditional-minded interviewees among respondents, while 
respondents over sixty have had democratic perceptions about genders, indeed). 

The objective of the research titled “Preparation of different generations for active ageing” 
was to shed light on how the representatives of the different generations “prepare” for the old 
age in Hegyhát district. The qualitative research analysed the answers for questions related to 
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health care provision, pension, preparation for retirement, free-time activities and savings. The 
most significant conclusions of the research report are the followings:
Based on the empirical studies, researchers couldn’t establish a pattern for different generations 
regarding the preparation for active ageing, they didn’t come across any preparation strategies 
during the research. The interviewees are busy with solving their everyday problems, their financial 
resources often don’t enable them to save any money and develop preparation strategies. Future 
planning doesn’t work at individual level. 

The planning of and preparation for active ageing and retirement are primarily influenced by the 
level of education. The majority of people with a lower level of education, and those with a less 
prestigious workplace or job live in the present, they don’t really think ahead and plan their life 
after retirement. People attaining a high level of education have savings, they are the ones who 
rather think ahead and have a plan for life after retirement. 
Concerning the age groups analysed, it is people between the age of 31-45 that mostly have 
savings, however, they don’t have any long-term plan for the future.
Most residents in the region don’t care about ageing, they live for the present. Those who are to 
become pensioners in a few years’ time desire to have some rest, they want to have a happy life 
after retirement. 

Strategic documents

The drafting of strategic documents throughout the project provides a solid base for the 
preparation for the future, both for the settlement and the “Autumn Light” Nursing Home in 
Alsómocsolád. 

elderly Care Strategy 2017-2027

The framework for the strategy is the vision provided by the European Social Charter stating 
that it is important to enable elderly people, as long as possible, to live in their familiar 
environment independently, and remain full members of society, to ensure them the provision 
of care and services necessitated by their state and needs as well as to guarantee elderly 
people living in an institution appropriate support.
The objective reflected in the vision is very much in line with the elderly care strategy of the 
“Autumn Light” Nursing Home. According to this, the institution wants to ensure autonomy, 
client-centred attitude, preservation of transgenerational relationships, provision of quality 
services, an approach supporting the life path model and prevention programmes to nursing 
home residents.
The institution is committed to provide quality services focusing on the client-centred 
attitude, and a holistic assistance and nursing pursuing a professionally high standard. 
The implementation of the institutional strategy is in the interest of both the organization 
as such and the elderly. The supportive behaviour of the maintaining body, the 
innovative and progressive approach, and the cooperative community of the nursing 
home residents and their family members represent the keys to the feasibility of the 
joint interests.
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Strategy and concept of institutional development

The objective of the institutional development strategy is to define the short-, medium- and 
long-term development goals based on the institutional vision, alongside with necessary 
measures to achieve development goals at the nursing home. 
The most crucial areas are prevention, high-quality services with outstanding professional 
background, cosy and family-like environment, innovative thinking and sustainable 
development.
The possible future developments and the relevant measures documented serve as guidelines, 
specified as follows:

•	 development of strategic materials (development of an internal quality management 
system and a communication strategy)

•	 infrastructure development, implementation of an economically efficient and 
encouraging human resources policy (e.g. digital literacy and IT devices for nursing 
home residents) 

•	 introduction of measures to enhance quality of life (e.g. healthy meals, promotion of 
sporting activities, health maintenance plan)

•	 increase of quality of services 
•	 expanding the Generational Bridge Programme
•	 education-related measures, extension of the range of services

The overall objective is the efficient and innovative institutional operation for which the 
efficiency enhancement of developmental processes as well as of external and internal 
channels of communication, the more intensive involvement of volunteers and trainees in the 
framework of human resource management, the extension of the range of health preserving 
services, the development of new institutional functions, the improvement of the generational 
bridge and the support of quality ageing in the framework of prevention are all indispensable.

modernisation of the service provision system

One of the most significant objective of the strategy is to create the possibility of quality and 
active ageing. To achieve this, it isn’t enough to only provide care for seniors and motivate 
them, conscious preparation and self-preparation for ageing are both needed, which should 
already be promoted among the members of younger generations. 

Modernisation and developments are indispensable as our society is ageing, therefore, the 
number of seniors requiring more nursing and care as well as of those suffering from dementia 
has increased. 
Considering residential care, seniors are provided with a complex care that involves, apart 
from constant nursing and professional assistance, a home-like environment and creates 
a space of comfort, emotional and physical safety. Personalisation and the right to quality 
services are important as the assistance provided for residents of the nursing home should be 
adapted to state, skills and personal needs of the individual. 
There are four normative requirements defined in the document: cosy and safe environment, 
quality of life, establishment of physical and mental well-being and presence of competent 
professionals in assistance.
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The progressive and future oriented elderly care should be based on prevention and 
innovation. Furthermore, seniors’ rights formulated as expectations - independence, social 
participation, self-fulfilment, human dignity -, creation of possibilities for communal activities 
and prevention of exclusion as well as moral respect and support for seniors’ caretakers should 
be taken into account.

Institutional health planning programme

During health planning, the current institutional circumstances must be taken into consideration, 
goals must be specified, and the necessary means to achieve those goals must be revealed. 
A comprehensive survey was carried out to measure the health status of residents and employees 
of the “Autumn Light” Nursing Home. All the strengths, opportunities and possible problems 
were identified.
Health is a key element of institutional efficiency. Therefore, the mental and physical health of 
the employees and the service beneficiaries, namely the seniors, contribute to the efficiency 
of institutions, health threatening factors need to be identified.

One of the general priorities is that a healthy lifestyle and the preservation of the health status 
must become a natural approach. A complex health programme was developed that pays full 
attention to both residents and employees of the nursing home.
Caretakers providing nursing and assistance must cope with psychological and physical overload, 
which also has an impact on their work. The possibility of institutional and individual interference 
is necessary: initiation of health programmes at workplaces, teaching “relaxing techniques” (e.g. 
yoga), acquisition of stress management techniques, regular meetings - supervision etc.

The complex health improvement plan of the “Autumn Light” Nursing Home focuses on 3 
areas: health planning programme related to the responsibilities of the institution’s employees, 
health planning programme of patients and representation of the institution’s good practices.
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Basic documents

Bridge building between generations - the opportunities of transgenerational 
knowledge sharing in elder care institutions 

This is a complex document (including a strategy and action plan) that intends to help nursing 
home residents and their family members to be able to establish a mutual and well-functioning 
relationship. It contains pilot programmes that other elder care institutions can adopt. The action 
plan provides information to grandparents, parents and children with specific regard to dementia.

The importance of clubs and communal activities in elder care institutions 

The preparation of a methodological manual introducing the different options of clubs and 
free-time activities serves also as foundation for strategic documents. The methodological 
manual is based on modular services, summaries and proper descriptions of methods that 
can be integrated into daily practices and shared with other institutions as good practices. 

The importance of the palliative service in the field of elderly care

The aim of these services and field of care is not healing anymore, they try to reduce the 
suffering of the elderly and/or improve life situations resulting from a near-death state. 
The non-hospice care is applied together with life extension therapies. The opportunities 
of applying a complex care are presented in the manual that describes a comprehensive 
programme (methodology and action plan).

Conducting of a study that lays the basis for developing the “Autumn Light” Nursing 
Home into a Social, methodological and Consultation Centre

The “Autumn Light” Nursing Home in Alsómocsolád will operate as a methodological and 
consultation centre in the future. This institution, on the on hand, will provide anyone with the 
results of the “Pilot Project for Quality Ageing” (strategic documents, methodological issues, 
good practices etc.) in an interactive way in practice, on the other hand, it will be the base of 
social policy innovations related to quality ageing and preparation for quality ageing. 

The emerging “consultation centre role” is further supported by the fact that this centre could 
operate not only in the Southern Transdanubia region as planned initially, however, it may 
become a role model at national level since we have seen it through the implementation 
of the project that all initiatives related to active and quality ageing have been launched 
in city environments so far aggravating the situation of the most affected settlements and 
communities in the countryside. The Methodological and Consultation Centre would focus on 
enabling the region to catch up.

The objective of the study is to collect all the instruments that are necessary for the 
establishment of the consultation centre. Additionally, the human resource requirements for 
the implementation methodology and scheduling should also be determined.
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TRAINING COURSeS IN THe PROjeCT
Training courses were organised by the local government and the Foundation for Alsómocsolád 
between October 2016 and April 2017 covering 19 topics in 30 groups with the participation 
of 597 people. Depending on the topics, professionals and institution managers as well as 
civilians taking care of elderly people and decision-makers could participate. Theoretical 
questions, practical solutions and useful methodologies were also presented in the courses. 
The knowledge sharing was further supported by the delegates of the Norwegian partner; 
therefore, participants could have a closer look at the Norwegian approach and practice, too. 
The Dialogue training, which aimed at boosting the efficiency of communication, and the 
Creative workshop, which aimed at improving the process of planning, were both conducted 
by Norwegian trainers.

An important and useful part of the training programme was the launch of different courses for 
professionals working in the field of elderly care that covered the most topical issues ranging 
from a healthy diet to the mobilisation of people with physical disabilities, from handling 
dementia to the question of hospice care. 
 The burning issues of anti-discrimination and equal opportunities as well as the violence-free 
communication as a useful method were all part of the programme. The burnout prevention 
training (many people in the social care sector are threatened by burnout), the institutional 
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development strategy or the 7-habit training targeted not only professionals but decision-
makers, too. The objective of the English language course was to boost the participants’ (staff 
and managers) individual and institutional efficiency and support the institutional capacity 
building - Leadership programme.

Beside the training courses, teaching materials were also developed in 4 different topics. These 
will become part of the knowledge base of the Methodological and Consultation Centre, 
soon to be established, together with the issues, publications, studies and methodological 
materials. All the presentations and materials used in the courses were uploaded to the official 
website, therefore, even those can have access to the materials who previously couldn’t take 
part in the courses.

Participation in any training course was free of charge, the majority of participants came 
from 34 institutions of the Southern Transdanubia region. Apart from the project promoter 
settlement Alsómocsolád, the training courses were organised in 3 other county seats in the 
region, namely Kaposvár, Pécs and Szekszárd.

Regarding the methodology and approach, it was important that trainers used a method 
applied in adult learning, which is learning by participating. Therefore, the knowledge transfer 
was not a one-way transfer but a “bilateral experience sharing” process, participants could also 
learn from each other during group works. The training courses provided a great opportunity 
for professionals to get together and do some networking, and for institutions offering 
the venue to present themselves. So, these occasions contributed to the establishment of 
cooperation and the exchange of practical experience.

On a few occasions, we cited the opinion of participants in our regular newsletter, too.
The programme contributed to the provision of quality services at nursing homes, the 
compliance with the professional standards as well as the change of attitude of decision-
makers and caretakers around the elderly.

The managers of the institutions deserve acknowledgement for considering it important 
to seize the opportunity and ensure professional refreshment for their employees, 
notwithstanding the daily workload and difficult work organisation. The participants also 
deserve acknowledgement for tackling long distances, the weather and public transportation 
difficulties. Moreover, they didn’t only just come but participated actively. 

We often received positive feedbacks underlining our notion that life-long learning is essential 
for professionals and with help of additional knowledge and methodological tips and tricks, 
they can become more effective in care provision, nursing, physical and mental support as 
well as helping to preserve the activity that are all very significant for nursing home residents.

en
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exPeRIeNCe Of STUDY TOURS
Study tour on rural- and community development

“Let’s come together and do the work” in Norwegian: DUGNAD 

The first study tour to Norway was organised in the third week of September 2016. The central 
topics of the week were community development, local developments, local economy and 
tourism. 

The members of the study group were the representatives of the local government of the 
project promoter settlement Alsómocsolád, officials, professionals and civilians representing 
the nursing home, rural- and community developers taking part in the project and working 
in the region. The local hosts of the delegation (15 people) were the experts of the Fjellugla 
Kompetanse AS adult learning organisation headquartered in Tynset and local people. During 
the visit, we got to know the local decision-making system, the drivers of development 
policies, we had the opportunity to see a built heritage, in fact, we could visit one of the 
world heritage sites and took a tour around a complex health improvement centre as well.  

en

While visiting the country side, we got to see and visit a forest school and a tourist centre 
maintained by civilians, multifunctional community places, family and collective farms.
Some useful experience:

Regarding the settlements that we visited during the study tour, the services of the local 
government, local businesses and civil organisations are built upon each other. On the one 
hand, this is a guarantee for actual needs to be satisfied, on the other hand, it results in the 
most economical use of resources possible.

The multifunctional community places have the same purpose, they provide everyone with 
the access to services. They render services that are subject to the size and character of the 
settlement but strive to operate economically when it comes to expenditures and energy. 
The system of various activities (official administration, education, public education functions, 
mass catering) in one place provides residents with the possibility to meet.

Cooperation and service of the community have an important tradition. When working as 
volunteers, the “banker, mayor and lunch lady” are equal as all of them are painting the same 
wall, together. Community building is based on the motivational slogan of local volunteering 
(community work): “Let’s come together and do the work” (in Norwegian: dugnad). This is of 
course a long process; however, this settlement has a centuries-old tradition.

This approach is present in many fields of rural development and is naturally integrated into 
elderly care. 
Regarding life-long learning, the accredited local organisations of the adult learning association 
play an important role, and the presence of representatives of the senior, more experienced 
generation is significant. This is a good example of how to benefit from experience already 
gained and enjoy an “active and useful ageing”
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Another principle is the slogan “we learn from each other”, which is part of the everyday life.
One of the most significant pillars of the country’s economy is the sustainable use of nature, 
environment and material resources, which becomes part of the way of thinking and traditions, 
therefore, constant tradition building and preservation play an important role. “One of the 
basic pillars of economy is oil but the community is more important than that” - they say.

Recreation is significant, the recreational services provide jobs, possibility for earning a living 
and additional income for many people.
The so-called crowdsourcing is very much present in practice, which means locals have 
recognised that economical solutions are beneficial for all three sectors.
To sum it up, the days spent in Norway were very useful, we saw many good practices for the 
autonomy at community level and communal traditions. We had the chance to see special 
community places and excellent people being part of a community. We met various forms 
of the local economy and saw the diverse forms of the rich tourism industry based on the 
beautiful natural environment.

Study tour on issues of gender and equal opportunities

The aim of the study tour was to get to know good practices and examples that we could 
adopt to create a solid base for equal opportunities with specific regard to equal opportunities 
and equal treatment for both genders.
Main questions: work-life balance (changing of traditional values and determined gender roles 
- stereotypes, schedules, fair share of household chores, agreement between generations)

•	 equal share of work, equal salary; promotion of women - female managers
•	 women’s participation in public life and in communal decision-making (to be 

encouraged)
•	 cooperation between women
•	 women in the social dialogue

Profession

• working time
• overtime
• business trips
• further training
• commuting

Individual

family

•  education and 
    care for children
• long-term care
• household chores
• personal care
• financial
   management 
   at home

Recreation
/ leisure time

• sport
• entertainment
• recreation

Being part of 
the community

education and 
learning
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During this study tour, we had the chance to initiate discussions, get to know different 
programmes that are answers to our questions and see the cooperation between institutions 
and organisations. We visited the ombudsman for equal opportunities and anti-discrimination, 
got to know how professionally the Norwegian Association for Adult Learning and a 
rehabilitation clinic work, and took a tour around a self-sustaining nursing home. 

Study tour on provision of care for the elderly

As part of the project, we organised a study tour to Norway for the managers and employees 
of nursing homes in the region.
The aim of the study tour was to acquire comprehensive knowledge on the relevant topics, see 
good practices, do some networking, boost cooperation between the managers in the region, 
lay the foundations of a good working relationship as well as to experience how the elderly 
care system works in Norway through visiting local institutions.

During the study tour, we got to know the Norwegian social care system, we listened to 
presentations about eldercare related topics, and visited institutions in the capital of Norway, 
in Oslo as well as in other settlements nearby. 
It was important for us to have a deeper insight into the Norwegian eldercare in practice so that 
we could improve our professional work and come across new ideas for quality enhancement: 
e.g. dementia, how nursing home residents suffering from dementia are supported in Norway, 
or how Norwegian seniors preserve their activity.

Nurse exchange programme

As part of the project, 2 social workers and nurses of the “Autumn Light” Nursing Home 
travelled to Norway in a 2-week interval.
The time spent in Norway aimed at providing delegates with the possibility to get to know 
how nursing and care provision work there. They wanted to learn good practices and methods 
that would enhance the quality of services (related to eldercare) in the “Autumn Light” Nursing 
Home if implemented.
The delegates visited several Norwegian elder care institutions, took part in some workflows 
in practice, and learned about the different scenes of eldercare (health care system, home care 
and institutions, special areas of assistance).

As part of this exchange programme, nurses came to us from Norway with the same intention. 
They spent their time in the “Autumn Light” Nursing Home to get to know the nursing and care 
provision in the institution as well as to see some good practices. Apart from observation, they 
also took part in providing care for seniors together with the Hungarian colleagues.

Thanks to the exchange of professional experience, the partnership between the 2 countries 
grew stronger.
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ASSeSSmeNT Of THe CONfeReNCeS

In the framework of the project “Pilot Project for Quality Ageing”, there were an opening and 
an international conference as well as a creative workshop organised. The closing conference 
is planned for April 2017, where the activities and results of the project will be assessed. 

The aim of the Opening Conference was to introduce the project as well as the elderly care 
system in Hungary and in Norway. The conference attracted several managers in the field of 
eldercare, qualified nurses, university professors, researchers and locals. In total, 98 people 
registered for the opening conference that was held on 23 June 2016 in Alsómocsolád. 
Both Hungarian and Norwegian speakers were invited to the conference. The Hungarian 
speakers - academics and practitioners, discussed the situation of the Hungarian social and 
elderly care, while the Norwegian experts introduced the system and practice in Norway and 
talked about the main questions of Norwegian eldercare and home care. The representatives 
of Alsómocsolád introduced the content of the Norwegian project and the operation of the 
“Autumn Light” Nursing Home. Participants could listen to presentations about the activities of 
the Norwegian Association for Adult Learning and the international adult learning tendencies. 
The conference consisted of plenary presentations. The presentations were broadcast 
online on the website of the settlement for the sake of those who couldn’t participate in the 
conference. The hot weather on the day of the conference was quite a challenge for participants.  
The leadership of the project assessed the opening conference to be successful and fruitful, 
several participants offered their congratulations both orally and in writing for the organisation. 

The topic of the International Conference was “Active ageing and the issues of learning in 
elderly age”, the event was held on 5-6 October 2016 in Bikal. 50 people registered for the 
conference, the foreign speakers came from 5 different countries: Transylvania (Romania), 
Russia, USA, Poland and Norway. During this 2-day conference, 30 presentations were 
delivered altogether, in Hungarian and in English. Presentations touched upon different 
issues related to the topic of the conference and introduced many significant domestic and 
international studies and pieces of practical experience. Among the participants there were 
academics, professors and postgraduates (PhD students), too. It was the mixture of theoretical 
and practical knowledge and experience that made this conference unique. Participants had 
received the short abstracts of the presentations in advance, therefore, everyone could have 
an overview on the programme of the conference. The Q&A section after the presentations 
was vivid, participants expressed their opinions.
Almost the entire documentation of the conference was published by the Local Government 
of Alsómocsolád in a special issue of the electronic journal titled “Knowledge Management” 
by the Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development of the University of 
Pécs. The academics and practitioners participating in the conference considered the event 
successful and useful, too. 
In the framework of the Creative workshop, on 3-4 October 2016, 20 Hungarian and foreign 
participants (students, practitioners and academics) searched for new, eldercare related 
solutions. 
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COmmUNITY DeVeLOPmeNT  
PROGRAmmeS 

In order to maintain a good emotional state and the quality of life, one has to strive for physical 
and mental well-being as well as good health in old age, too. Elder people are easily marginalised, 
their social relationships get weaker, their interest for the world often fade away.
 
In the framework of the “Pilot Project for Quality Ageing” some programmes developed by the 
Foundation for Alsómocsolád and some internationally already existing ideas were implemented 
in Alsómocsolád. The aim of these programmes is to prevent or even reverse those processes 
that lead to the loss of interest and independence, the shrinking of social relationships.
We consider these programmes especially important because we believe that the knowledge 
and experience of the elderly are priceless and under the current social conditions there are 
only few occasions for knowledge transfer, even though, the transmission of elder people’s 
knowledge and wisdom is an inevitable support for the young. Based on our experience, the 
vast majority of the elderly is delighted to do some voluntary work, they like to learn and 
acquire new pieces of knowledge, they are active in their communities and elder people over 
60 are the last “carriers” of the fundamentally important, undistorted human and community 
values.
On the one hand, the different programmes help us achieve the basic objective, namely 
quality ageing, on the other hand, they can activate seniors and expand their shrunk 
network of relationships, provide a possibility for community building and a platform where 
seniors and members of other generations can meet. 
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One of the programmes related to skill improvement, community building, and development 
of a health-conscious attitude is the “Daily schedule” programme, in the framework of 
which nursing home residents can acquire skills for making their own daily schedule, good 
practices and methods for preserving their activity, and they can also appear in a different 
role as they may volunteer to assist other less healthy residents in the nursing home.

The aim of “Notable days” is to revive folklore and traditions by commemorations, 
presentations, cooking and baking together, handicraft sessions, setting up of discussion 
circles, all these based on the knowledge and resource offered by the elderly. 

The “Walk for your life” health education programmes seek to present the different 
forms of exercises suitable for ageing and make them part of the everyday life. During the 
implementation of this programme, the participants had the chance to get to know and 
try a wide range of exercises. We walked, learned how to use fitness equipment, tried yoga, 
dancing, swimming, doing exercises in water and indoors. We acquired the basics of intimate 
muscles training, back strengthening exercises and exercises increasing blood circulation 
together so that later seniors could do these exercises safely, without any help.

The “Rent a Grandma” sessions aimed at refreshing and expanding elder people’s “dusty” 
network of relationships, improving their fine motor skills as well as reactivating social 
skills through creative activities. During the implementation phase, the intention of the 
management of the “Autumn Light” Nursing Home was realised as the institution became 
an open place even in practice because visitors coming for the sessions and residents of 
the nursing home managed to develop precious bonds during the meetings, in fact, many 
families found “a new grandma” that became part of their lives. 

The “You are what you eat” programme, which focused on educating the elderly to health 
consciousness by changing their attitude, tried to make seniors understand the importance 
of a healthy diet and adherence to a prescribed diet. 

The “Talking about the past” programme offered a real entertainment for generations 
together, additionally, this programme helped preserve mental health, integrate seniors 
into the community and saved the ethnographic treasures of the region from vanishing. 

The excursions, “adventures” together were also significant programmes that offered new 
experience, prevented loneliness and promoted involvement. Different generations could 
come together, and by acquiring and processing new pieces of knowledge they had the 
chance to get to know each other’s way of thinking and perspectives.

Through these fun and meaningful times together, we could help seniors leave their often-
monotonous life behind, we could stimulate and encourage them with new impulses, and 
we managed to create possibilities for them to use their skills and experience the joy of 
being active. Joint programmes offered elder people the possibility to open up, get closer 
to each other and experience a new dimension of quality life together. 
The new pieces of experience gained collectively created new possibilities for development 
making participants more open to the world. The relaxed, happy time together in a safe 
and supportive environment helped seniors get rid of stress and rediscover existing skills 

they hadn’t exploited yet. Additionally, the mobilisation of fantasy and creativity improved 
seniors’ self-esteem making them more self-confident, more cheerful and more balanced.

Through these 87 occasions we managed to achieve the previously set goal because seniors 
became active, their relationships in the community expanded and flourished, they started 
to get more involved in the everyday life of the institution and be more proactive.
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COmmUNICATION 
- Website, social media platform, newsletters, pictures, videos, photography 

exhibition and press releases

The complex activities of the project have been transmitted through many different channels 
of communication to those affected and those interested in the project 
The topics, speakers, dates and venues of training courses and community programmes were 
made public in Hungarian and in English on our own website - during the whole project. Pictures 
were taken and reports were written about all the events - displayed in the menu and on the 
calendar, too. A photographic exhibition opened in the “Autumn Light” Nursing Home showcasing 
one hundred pictures about eldercare that visually conveyed the most notable messages. 
The electronic version of issues, strategic documents and newsletters were being uploaded 
step by step, in the order of their publication, thus, they are available for anyone online. 
Thirteen short films summarised the events attracting the most participants. The most 
underlined topics were the follow-up on the construction work in the “Autumn Light” Nursing 
Home and the summaries of international conferences. The thematic press conferences and 
press releases as well as the information flow between the different channels were supported 
by our own social media platform.
The local government of Alsómocsolád incorporated a menu item into the official website of 
the settlement that displays the main menu items of the official site of the project. This way, 
not only locals have been informed and updated but anyone on the internet, irrespectively of 
their geographical location. 

SUmmARY 
It may be considered symbolic that in January 2016, just on the eve of the launch of the 
Norwegian project, the local government of Alsómocsolád was given the European Innovation 
Award in Tallin for its innovative activities in recent years. The “Pilot Project for Quality 
Ageing” supported by the Norway Grant is a milestone in several respects, primarily for the 
settlement and for the district and region, too. It is not simply about raising the standards 
of services rendered at the “Autumn Light” Nursing Home. By means of various training 
courses, conferences, research, strategies and publications presented before, Alsómocsolád 
has amounted a knowledge capital that may empower the settlement to serve as a regional 
knowledge centre in the future. Indeed, this was one of the objectives of the project and there 
is no doubt that the settlement - thanks to its innovative leadership and preparedness of staff 
- has become suitable for this role. 
Apart from new investments, new services and the acquisition of new knowledge, the 
Norwegian project has provided a more comprehensive approach regarding the issue of 
equal opportunities, local and communal cooperation and partnership. The results of the 
project aren’t only available for locals and participants of activities, the constantly updated 
website (www.manorquality.eu) provides the possibility for anyone to follow the activities, 
programmes and results of the project at regional, national and even international level. 
In the medium term, by taking advantage of the amounted knowledge, experience and the 
results achieved, the settlement may prepare for an international role in the field of active and 
quality ageing. Apart from the knowledge acquisition, the Foundation for Alsómocsolád has 
implemented several smaller pioneer-projects emphasising civilians’ power and care that can 
be considered good examples of cooperation between generations. The Norwegian partner 
has made it possible for us to have an insight into the culture, mindset and everyday practice 
related to elderly care and equal opportunities of a northern, (for us) faraway country. We have 
seen the practice of rural- and community development as well as adult learning through 
concrete local examples. 
Many people have worked for the success of the project. Trainers, researchers, teachers, 
builders, members of the management, the Norwegian partners and of course the participants, 
who enriched the knowledge acquisition process by sharing their opinions and thoughts, are 
all part of the success. We mustn’t forget about those who spread the news about the project, 
took pictures, made videos, wrote articles or interpreted our and our partners’ thoughts. We 
have to thank the residents of Alsómocsolád and the residents and employees of the nursing 
home for their patience as the construction work must have caused some inconvenience. We 
want to express our gratitude to those who have worked in the national and international 
administration for the successful implementation of the project.
At the end of the project everyone may feel a surge of deep satisfaction that all the effort and 
trouble were not in vain. Alsómocsolád has made a significant step forward with help of the 
Norway Grant and will remain worthy of this trust in the future, too.
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