
 

1. oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őszi Fény Idősek Otthona szociális módszertani és 

konzultációs központtá fejlesztése 

 

Megalapozó tanulmány 

 

 

 

 

 

 

 

2017. március 

 

 

  



 

2. oldal 

Készült a Norvég Alap társfinanszírozásával megvalósuló 

„Mintaprogram a minőségi időskorért” c. HU11-0005-A1-2013 azonosító számú projekt 

keretében 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

 

Millefolium Stratégia Kft. 

 

 

 

1162 Budapest, Fürge u. 39. 

Telefon: +36 70 453 1617 

E-mail: info@millefolium.hu 

Web: www.millefolium.hu 

 

 

 

A készítő hozzájárult az általa közreadott anyag felhasználásához. 

 

2017. március 

  



 

3. oldal 

Tartalomjegyzék 

1 Vezetői összefoglaló ........................................................................................................ 5 

2 Executive Summary ......................................................................................................... 9 

3 Őszi Fény Idősek Otthonának működési környezete és stratégiája ............................ 13 
3.1 Értékek ........................................................................................................................................ 14 
3.2 Az otthon küldetése és jövőképe ............................................................................................. 15 

3.2.1 Az Otthon küldetése: ............................................................................................................ 15 
3.2.2 Az Otthon jövőkép ............................................................................................................... 15 

3.3 Elérendő célok – stratégiai irányok kijelölése ........................................................................ 17 

4 Módszertani és Konzultációs Központ célja, működésének célcsoportjai és tervezett 
tevékenységei ...................................................................................................................... 19 

4.1 A módszertani és konzultáció központ létrehozásának indokoltsága és célja .................. 19 
4.1.1 A módszertani és konzultációs központ létrehozásának indokoltsága .......................... 19 

4.1.1.1 Az idősek arányának növekedése és helyzetük ......................................................... 19 
4.1.1.2 Az idősek ellátását támogató intézmények, szolgáltatások ...................................... 22 
4.1.1.3 Összefoglalás.................................................................................................................. 26 

4.1.2 Elvárások, hajtóerők.............................................................................................................. 28 
4.1.3 A központ működésnek célja ............................................................................................... 29 
4.1.4 Az egyes célokhoz kapcsolódó célcsoportok .................................................................... 30 

4.1.4.1 Cél 1 - Az Otthon alaptevékenységéjez szükséges szakmai innovatív ismeretek, 
készségek és folyamatok fejlesztése ............................................................................................... 30 
4.1.4.2 Cél 2 - A Hegyháti járásban élő idősek, középkorúak és családok felkészítése az 
idős korra és az idősek ellátására. ................................................................................................... 31 
4.1.4.3 Cél 3 - A Hegyháti járásban élő idősek és családok támogatása az otthon 
ápolásában 32 

4.2 Működési területek .................................................................................................................... 33 
4.2.1 Bentlakásos és nappali ellátás működtetése (alaptevékenység) ....................................... 34 
4.2.2 Tudásmenedzsment és módszertan gondozása ................................................................ 34 

4.2.2.1 A működési terület fő feladatai ................................................................................... 38 
4.2.3 Szakmai képzés ...................................................................................................................... 39 

4.2.3.1 A működési terület fő feladatai ................................................................................... 40 
4.2.4 Szolgáltatások időseknek, családoknak ............................................................................... 42 

4.2.4.1 A működési terület fő feladatai ................................................................................... 43 
4.2.5 Tudásmegosztás ..................................................................................................................... 45 

4.2.5.1 A működési terület fő feladatai ................................................................................... 46 
4.2.6 Szakmai hálózat működtetése .............................................................................................. 46 

4.2.6.1 A működési terület fő feladatai ................................................................................... 47 

5 Módszertani és Konzultációs Központ működése ........................................................ 48 
5.1 Fenntartói elvárások .................................................................................................................. 48 
5.2 Tevékenységek ellátáshoz szükséges infrastrukturális fejlesztések ..................................... 48 

5.2.1 Tudásbázis alkalmazás létrehozása ...................................................................................... 48 
5.2.2 Partner adatbázis létrehozása ............................................................................................... 48 
5.2.3 Ügyfélkezelési alkalmazás a megrendelések nyilvántartásához ....................................... 49 
5.2.4 Online felület fejlesztése ....................................................................................................... 49 
5.2.5 E-learning és webinarium kialakítása .................................................................................. 50 
5.2.6 Szállítási kapacitás fejlesztése ............................................................................................... 50 
5.2.7 Bérelhető és az otthon ápoláshoz szükséges eszköz állomány fejlesztése .................... 50 



 

4. oldal 

5.3 Szervezet ..................................................................................................................................... 50 
5.3.1 Tudásbázis építő .................................................................................................................... 51 
5.3.2 Képzés és hálózat szervező .................................................................................................. 52 
5.3.3 Ügyfélszolgálati munkatárs ................................................................................................... 52 
5.3.4 Idős szállító ............................................................................................................................. 53 
5.3.5 Otthoni ápolást segítő munkatárs ....................................................................................... 53 

5.4 Finanszírozás .............................................................................................................................. 53 
5.4.1 Költségek ................................................................................................................................ 54 

5.4.1.1 Humánerőforrás költségek........................................................................................... 54 
5.4.1.2 Fejlesztések költségei .................................................................................................... 54 

5.4.2 Bevételek ................................................................................................................................. 55 
5.4.2.1 Szakmai képzések részvételi díja ................................................................................. 55 
5.4.2.2 Tudásmegosztó rendezvények részvételi díja ............................................................ 56 
5.4.2.3 Konferenciák részvételi díja ......................................................................................... 56 
5.4.2.4 Eszközök bérleti díja ..................................................................................................... 56 
5.4.2.5 Idős szállítás díja ............................................................................................................ 57 
5.4.2.6 Otthoni ellátást segítő szolgáltatás díja ...................................................................... 57 

5.5 Sikertényezők és a működés indikátorai ................................................................................. 58 

Mellékletek .......................................................................................................................... 59 
1. Melléklet - Felhasznált források ........................................................................................................ 59 
2. Melléklet - Táblázatok jegyzéke ........................................................................................................ 59 
3. Melléklet - Ábrák jegyzése ................................................................................................................. 60 
4. Melléklet - Lehetséges intézményi kapcsolatok .............................................................................. 61 

Engedéllyel működő idősek otthonai ................................................................................................ 61 
Időskorúak gondozóháza (átmeneti elhelyezést biztosító otthonok) ........................................... 66 

5. Melléklet – Műhelymunkák és interjú összefoglalása .................................................................... 67 
1. Műhelymunka ................................................................................................................................... 67 
2. Műhelymunka ................................................................................................................................... 67 
Interjú .................................................................................................................................................... 68 
3. Műhelymunka ................................................................................................................................... 68 

 



 

5. oldal 

1 Vezetői összefoglaló 

A Norvég Alap társfinanszírozásával megvalósuló „Mintaprogram a minőségi időskorért” c. HU11-

0005-A1-2013 azonosító számú projekt keretében összeállításra kerültek az Őszi Fény Idősek 

Otthonának fejlesztésére irányuló stratégiai dokumentumok. A módszertani és konzultációs 

központ tervét az Otthon fejlesztési stratégiája tartalmazza. A központ tervezett működése túllép 

az Otthon alaptevékenységén, azonban szervesen kapcsolódik ahhoz. A fejlesztési dokumentumok 

szerint a módszertani és konzultációs központ ráépül az Otthon alapműködésére, egyrészt növeli 

annak szakmai színvonalát, másrészt a szakmai tudás megosztásával segíti az Otthon 

környezetében, térségben élő lakosokat az idősek részére nyújtandó támogató feladatokra való 

felkészülésben és azok hatékony elvégzésében. 

A módszertani és konzultációs központ létrehozásának fő hajtóereje az idősek arányának várható 

folyamatos növekedése, így az idős nemzedék támogatásának növekvő támogatás igénye. Az idősek 

támogatása minden család számára feladatként jelentkezik, amelyhez ismeretre és támogató 

szolgáltatásokra van szükségük, ez az igény a következő évtizedekben folyamatosan növekedni fog. 

Az elvárásoknak való megfelelés az Otthon munkatársaitól magas szintű felkészültséget, az 

innovatív megoldások folyamatos megismerését és továbbadását kívánja meg egyrészt az 

idősgondozásban érintett szervezet munkatársai felé, másrészt az érintett családok, idősek, 

középkorúak és fiatalok felé.  

A módszertani és konzultációs központ megalapozása céljából elemeztük a működés szakmai és 

piaci környezetét. Növekszik az idősek aránya a társadalomban, azonban az időskorra való 

felkészülés nem jellemzi sem az érintetteket, sem a családokat. Jelentős az egyedül élő idős 

állampolgárok száma, akik nem számíthatnak a családok segítségére. Az időseket nem jellemzi a 

mobilitás a helyzet megoldásában, így helyben igénylik a támogató szolgáltatásokat. Az idősek 

között jelentős arányban (a 65 évesek között 20%) vannak az önellátásban korlátozottak. A 

családok részére jelnetős erőforrás terhet jelent a problémák kezelése, amelyre sok családban nem 

áll rendelkezésre elegendő gazdasági erőforrás.  

Az erőforrás hiányában a családok az állami szolgáltatásokat keresik, amelyek túlterheltek. A 

szolgáltatások igénybevétele előre nem tervezett, valamilyen krízishelyzethez kötődik, amelyre 

nincs azonnali megoldás, így szakszerű ápolás és gondozás helyett az érintett idős kórházba kerül. 

Saját otthonban, biztonságban, megfelelő alapápolás és gondozás igénybevétele mellett 

gazdaságosabban oldható meg a szociális ellátások nagy része. Jelenleg hiányzik a családtagjuk 

ápolását és gondozását végző hozzátartozóknak, családtagoknak kínált szolgáltatások 

(tanácsadás, képzés, eszközbérlés, szakmai szolgáltatás). A jelenlegi rendszer az ellátások 
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igénybevételekor a tartós bentlakásos intézmények felé sodorja az időseket, hiányzik a 

rehabilitáció és/vagy az otthon-közeli megbízható ellátáshoz való hozzáférés.  

Az ápolással-gondozással foglalkozó szakemberek széttagoltan, többféle forrásból finanszírozva, 

eltérő szakmai színvonalon és különböző szervezetekben, sokszor párhuzamosan és 

összehangolatlanul végzik a tevékenységüket.  

A külső tényezők és az Otthon jelenlegi működése alapján meghatároztuk a módszertani és 

konzultációs központ célrendszerét 

1. Az Otthon alaptevékenységéhez szükséges szakmai innovatív ismeretek, készségek és 

folyamatok fejlesztése 

a. A Hegyháti Járásban, valamint a környező megyékben az idősellátásban résztvevő 

intézmények szakmai hálózatának megszervezése és működtetése  

b. Az idősgondozás innovatív megoldások tudásközpontjának létrehozása és 

működtetése 

2. A Hegyháti járásban élő idősek, középkorúak és családok felkészítése az idős korra és az 

idősek ellátására. 

3. A Hegyháti járásban élő idősek és családok támogatása az otthon ápolásában. 

Az azonosított célok alapján meghatároztuk a tervezett központ működési területeit és az egyes 

területeken a részletes feladatokat. A célok eléréséhez az alapműködésen túl öt működési területet 

azonosítottunk. Egyes működési területek több cél elérését is támogatják, a célcsoportok igényeit 

és lehetőségeit figyelembe véve. 

Bentlakásos és nappali ellátás működtetése (alaptevékenység) 

A bentlakásos és nappali ellátás működtetése az Otthon alaptevékenysége. Az 

alaptevékenység magas szakmai színvonalon történő ellátása alapozta meg az Otthon 

szakmai hírnevét, tette lehetővé továbbfejlesztését.  

Az új működési területek hitelességét is az alaptevékenység biztosítja. Fejlesztések esetén 

fontos, hogy az alaptevékenység szakmai színvonala ne sérüljön, hanem tovább 

növekedjen, amit az első cél is tartalmaz.  

Tudásmenedzsment és módszertan gondozása 

A tudásmenedzsment és módszertan gondozása működési terület mind a három cél 

megvalósítását szolgálja. Kapcsolatot jelent az alapműködés és a következő négy javasolt 

működési terület között. A működési terület főbb feladatai 
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 a meglévő szervezeti és egyéni tudás. módszertan összegyűjtése, dokumentálása, a 

tacit tudás, explicit tudássá alakítása 

 tudásbázis létrehozása, szakmai katalógus rendszer kialakítása, a tudáselemek 

katalogizálása, elektronikus katalógus rendszerben való rögzítése 

Szakmai képzés 

A szakmai képzés elsődleges célcsoportja az idősek ellátásában közreműködő szakmai 

szervezetek munkatársai. A módszertani központ munkatársai számára kiemelten fontos, 

hogy magas szakmai színvonalon, innovatív módszerekkel és eszközökkel végezzék el 

munkájukat. Az Otthon szakmai színvonala alapozza meg a módszertani központ 

elfogadottságát. A belső képzések így nem csak az alapműködés szakmai színvonalát 

biztosítják, hanem a módszertani központ sikerességéhez is hozzájárulnak. 

A külső szakmai képzéseket több célcsoportnak, több formában és kommunikációs 

csatornán javasoljuk megvalósítani: 

 végzettséget biztosító szakmai képzések, 

 gyakorlati képzések, 

 szakmai és módszertani képzések, 

 módszertani és szervezetfejlesztési műhelyek, 

 kompetencia és készségfejlesztő tréningek, 

 konferenciák. 

Szolgáltatások időseknek, családoknak 

A szolgáltatások működési terület elsődleges célcsoportja a Hegyháti járás idős lakossága 

(60 év felettiek), valamint az idősek ápolását végző családok. A szolgáltatások célja egyrészt, 

hogy felkészítse a családokat az idős lakosok otthoni ellátására, másrészt, hogy 

megkönnyítse a családok otthoni ápolási tevékenységét, harmadrészt pedig az egyedül álló 

idősek számára az életük megkönnyítéséhez szükséges szolgáltatásokat. 

A főbb szolgáltatási területek: 

 Képzés - A családok képzése az otthon ápolás szakmai feladataira (étkezés, 

tisztálkodás, ápolás stb.), valamint egyszerűbb egészségügyi ápolási feladatokra. 

 Étkeztetés – Az idősek számára egészséges, ajánlott táplálkozás biztosítása az 

Otthon konyhai kapacitására alapozva, kiszállítással. 

 Szállítás – Idősek szállítása, szakmailag felkészült személyzettel és speciális 

járművekkel. 
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 Eszköz bérlés – Az idősek ellátásához szükséges eszközök bérlése (pl. ágy, 

járókeret, kerekesszék, stb.), az eszköz használatához szükséges betanítás 

biztosításával. 

 Otthon ápolás – Az otthon ápolás laikusok által nem biztosítható szakmai ápolói 

feladatok szolgáltatása.  

 Ideiglenes elhelyezés – A családok átmeneti, rövid ideig tartó tehermentesítése 

(pl. nyaralás, utazás esetén), ideiglenes elhelyezés az Otthonban (étkezés és ápolás 

biztosításával) 

Tudásmegosztás 

A tudásmegosztás elsődleges célcsoportja a Hegyháti járás lakossága, azon belül kiemelten 

az idősek (60 év felettiek), a középkorúak (40 és 60 év közöttiek), valamint az idősek 

ápolását végző családok.  

A tudásmegosztás során az elsődleges feladat a laikus közönség felkészítése az időskorra, a 

minél hosszabb önálló életre. A felkészítés érinti az életmódot (étkezés, mozgás, 

életszervezés, kultúra), a család szervezést, a lakhatást, a gazdasági tervezést, az idős kor 

finanszírozását. Az egyes témákban az opciókat és a kockázatokat is megosztja a 

célcsoportokkal. A képzések népfőiskolai rendszerben működnek és az ingyenes 

ismeretterjesztő képzéstől, a fizetős szakmai képzésekig terjednek. A képzések mellett a 

preventív tudásanyagok más csatornákon is megosztásra kerülnek (pl. online, dokumentum 

alapon, webinarium, elearning útján).  

Szakmai hálózat működtetése 

A szakmai hálózat működési terület elsődleges célcsoportja a Baranya, Tolna és Somogy 

megyei idős gondozásban érintett intézmények munkatársai. A hálózat építés a 

tudásmenedzsment szocializációs részét támogatja. A működési terület épít a 

tudásmenedzsmentre, a szakmai képzésre. Célja szakmai közösség kialakítása az 

alsómocsoládi Otthon körül. A szakmai közösség létrehozása biztosíthatja az információ 

áramlást, hogy a legújabb innovatív megoldások eljussanak a tudásmenedzsment 

központba.  
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2 Executive Summary 

Co-financed by the Norwegian Fund, the "Sample Program for Quality Aging" (Identification 

Number: HU11-0005-A1-2013) includes the elaboration of strategic documents for the 

development of „Autumn Light” Home for the Elderly. The vision for a methodology and 

consultation center is incorporated into the development strategy of the Home. The operation of 

the center goes beyond the planned core activities of the Home, but it is organically related to it. 

According to the development documents, the methodology and consultation center builds on the 

core activities of the Home and increases its professional level. Moreover, the center assists the 

population living in the neighbouring communities by sharing professional knowledge in the 

preparation for supporting functions provided to the elderly to further promote their effective 

accomplishment. 

The primary driver to the setup of a methodology and consultation center is the increasing 

proportion of the elderly in the population that demands more support for this generation. 

Assistance of the elderly is a burden for each family where they increasingly need knowledge and 

supporting services and this need will steadily grow in the next decades. Compliance with the 

requirements demands a high level of knowledge from the team of the Home, also a continuous 

transmission of innovative solutions is necessary towards the staff of organizations involved in the 

elderly care, as well as to families, to the old, middle-aged and young people concerned. 

In order to establish the methodology and consultation center, we analyzed the professional and 

business possibilities of the operation. The proportion of older people increases in the society, but 

hardly any preparation for the following years is taken by them or by their families. Their is a 

significant number of elderly citizens living alone who can not rely on help from family members. 

elderly people are not prone to mobility to find a solution so they need supporting services in the 

locality. There is a significant proportion of the elderly (it is 20% over 65 years) for whom an 

autonomous lifestyle is limited. These problems are a hard burden for families, and many families 

do not have enough economic resources available. 

This lack of finances make many families seek social welfare services, which are therefore 

overladen. The recourse of services is unpredictable and usually happens in a crisis situation that 

has no immediate solution, so the elderly is hospitalized instead of using professional nursing care. 

Most social services can be provided more safely and economically in the home of the elderly using 

pppropriate nursing and care. Currently services like training, equipment rental, professional and 

technical advice is missing for family members engaged in elderly care. The system plunge the 
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elderly toward long-term residential institutions. Rehabilitation and access to services in the vicinity 

are also missing. 

Nursing and caring professionals carry out their job fragmented: these activities are funded from 

multiple sources, take place in different organizations on various professional levels and are often 

done paralelly in an uncoordinated way. 

Based on the external factors and the current operation of the Home, we determined the objectives 

of the methodological and consultative center. 

1. Development of the necessary professional innovative knowledge, skills and processes for 

the core activities of the Home. 

a. Organization and operation of a professional network of care institutions in the 

Hegyhát microregion and sorrounding counties.  

b. Foundation and operation of an innovative solutions knowledg in elderly care 

2. Preparation of the elderly and middle-aged people as well as whole families for the old age 

and the care for the elderly.  

3. Support to the elderly and families living in the Hegyhát microregion to be able to provide 

home care. 

Based on the identified objectives, the operational areas and the detailed tasks of the proposed 

center were determined. To achieve the objectives, five operating areas were identified. Some areas 

support multiple operating goals, taking into account the needs and potential of target groups. 

Operation of residential and day care (core business) 

It is the core activity of the home to provide residential and daily care. The high professional 

level of the Home has given name to the institute and made possible its further 

development. 

This core business underpines the credibility of new operational areas.  

In case of developments, it is important that the professional quality of the core business 

will not be damaged, but continue to grow, which also included in the first goal. 

Knowledge management and methodology 

The operation are of knowledge management and methodology serves all three objectives. 

These make contact with the core activities and the next for operational area. Main roles of this 

operational are the following: 

 collection and documentation of the current organizational and personal knowledge – 

forming tacit knowledge into explicit knowledge 
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 forming a knowledge pool, creating a catalogue system, entering knowledge elements into 

an electronic catalogue 

Professional training 

The primary target group of the professional training is the fellow workers of other institutes 

providing care for the elderly in the neighbouring three counties.  

It is especially important for the team of the methodology center to perform their job on a high 

professional level. Internal trainings ensure not only the professional level of the core activities 

but the success of the methodology center. 

External professional trainings are recommended for several target groups through various 

communication channels: 

 professional trainings providing qualifications 

 practical trainings 

 professional and methodology trainings 

 methodology and organization development workshops 

 competency and skill development 

 conferences.  

Services for the elderly and their families 

The primary target group of the operational area of services are the old population (>60) of 

Hegyhát microregion and their families caring for them. These services are aimed at the 

preparation of families to provide care in the homes of the elderly as well as to ease their caring 

and attendance tasks. Furthermore, this operational area provides services to support single or 

secluded old people.  

Main service areas:  

 Training – training of families for homecare tasks (feeding, washing, nursing, etc) and 

simple medical assistance.  

 Feeding – providing healthy and nourishing food on the basis of the kitchen capacity of 

the Home. 

 Transport – transportation of old people with assistance and special vehicles. 

 Rental of appliances – rental of appliances to provide for old people (special bed, walker, 

wheelchair) and teaching its usage. 

 Homecare – providing assistance for special nursing tasks 
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 Transitory emplacement - short term unburdening of families (in cases of holiday or illness) 

with nursing and full provision. 

Knowledge share 

Main target group of knowledge share is the population of the Hegyhát microregion, especially 

the elderly (over 60 years), middle aged (between 40 and 60), and families actually caring for 

old family member.  

The primary activity of knowledge share is the preparation of laic public for the „silver age”, 

for independent conduct as long as possible. 

Preparation contains lifestyle training (meals, moving, way of life, culture), organization of 

family life, financial planning, financing of old age. Target groups are educated to understand 

options and risks. Trainings are organized in a folk high school (adult public education) system. 

Courses can be offered free of charge or under payment terms. Apart from trainings, 

prevention knowledge may be disseminated through other channels (online, leaflets, 

webinarium, e-learning).  

Network of professionals 

The main target group of the network of professionals are the staff members of institutions in 

elderly care throughout Baranya, Tolna and Somogy counties. Networking supports the 

socialization acitivities of knowledge management. this operational area builds on knowledge 

management and professional training. Its objective is creating a professional community 

around the Home. It enables the circulation of information to pass innovative solutions to the 

knowledge management center.  
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3 Őszi Fény Idősek Otthonának működési környezete és 
stratégiája 

Az Őszi Fény Idősek Otthona (továbbiakban: Otthon) működésének továbbfejlesztésére a Norvég 

Alap társfinanszírozásával megvalósuló „Mintaprogram a minőségi időskorért” c. HU11-0005-A1-

2013 azonosító számú projekt (továbbiakban: Projekt) keretében több kutatás, tanulmány és 

stratégiai dokumentum is elkészült. A dokumentumok készítői részletesen felmérték az 

idősgondozást érintő nemzetközi és nemzeti trendeket, programokat, szabályozásokat, a megyei és 

járási működési környezetet, demográfiai trendeket, elvárásokat. A felmérések alapján az Otthon 

és a fenntartó önkormányzat vezetőinek bevonásával összeállításra került az Otthon 

továbbfejlesztési stratégiája, amely elsősorban az alapműködés fejlesztésére irányul. 

A módszertani és konzultációs központ megvalósítását megalapozó tanulmány elkészítéséhez az 

alábbi dokumentumokban szereplő adatokat, információkat és stratégiai javaslatokat használtuk fel:  

 Idősgondozási stratégia 2017-2027, 

 Alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthona Intézményi továbbfejlesztési stratégia és 

koncepció, 

 Hegyháti járás – kutatás: A különböző generációk felkészülése az aktív időskorra,  

 „Amikor 64 éves leszek” kutatás. 

Az Otthon külső környezetének és jelenlegi belső helyzetének feltárását követően összeállításra 

került az Otthon működésére vonatkozó SWOT elemzés. A helyzetelemzés, valamint a SWOT 

elemzés alapján látható, hogy az Otthon alapműködése magas szakmai színvonalú, a kliensek, a 

munkatársak és a környezet elismerése mellett zajlik. Jelentős külső igény van az Otthon 

kapacitásainak bővítésére, aminek komoly akadálya a rendelkezésre álló humánerőforrás hiánya és 

minősége.  

A környezet vizsgálata kapcsán látható, hogy a fiatalok és középkorúak egyrészt nem készülnek 

tudatosan saját időskorukra, másrészt nem készülnek az előző generációk időskorára szükségessé 

váló támogatásra sem. A tudatosság hiányzik az emberek életmódjából, étkezéséből, gazdasági 

terveiből, családi összefogásukból. A szolgáltató rendszerek már ma is túlterheltek, az igények 

körülbelül felét tudják kiszolgálni. Fontos lenne, hogy a családok minél több szerepet tudnának 

vállalni az idősek támogatásából, ápolásából.  

A kapacitások fejlesztése mellett fontos lenne a szakmai fejlődés is az intézményekben. A tanulás 

és tapasztalatok átadása hálózatos működés kialakulását feltételezi. A tanulás és a tudatosság 

növelése a lakosság számára is szükséges az időskori teendők, vagy a támogatásra való felkészülésre.  
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1. táblázat – Az Őszi Fény Idősek Otthonának SWOT elemzése 

Erősségek – Strengths Gyengeségek - Weaknesses 
 Megújuló infrastruktúra 
 Felszerelt és korszerű betegellátási 

eszközpark 
 Hatékony külső és belső pénzügyi 

erőforrások felhasználása 
 Szakképzett munkaerő 
 Ösztönző juttatások, biztosítás a 

dolgozóknak 
 Magas a várólistások száma 
 Kapcsolat a helyi szervezetekkel 
 Rendszeres közösségi rendezvények 
 Minőségellenőrző rendszer működtetése 
 Szociális intézményekkel történő 

együttműködési kezdeményezés 
 Innovációkban gondolkodó vezetőség 
 Családias, személyre szabott gondozás 

 Infrastrukturális hiányosságok 
 Informatikai és technológiai lemaradás 
 Digitális írástudatlanság a bent lakók 

között 
 Kevés pályázati lehetőség 
 Kevés férőhely 
 Humánerőforrás hiány 
 Mozgásszegény életmód 
 Étkeztetés 
 Fiatalok és idősek közötti szakadék 
 Megyei és régiós szinten nincs 

intézményesült kapcsolatrendszer 
 Jó gyakorlatok megosztása akadozott 
 Prevenció hiánya 
 Lelki segítségnyújtás, mentális segítség 

nyújtása nem rendszeres 
 Szervezeti és működési szabályzat 

frissítésre szorul 
 Szolgáltatási rendszer korszerűtlensége 
 Kommunikációs stratégia hiánya 

Lehetőségek - Opportunities Veszélyek - Threats 
 Képzéseken való részvétel 
 Szociális munka színvonalának erősítése 
 Elöregedő népesség a településen 
 Kedvező természeti adottságok 
 Külföldi érdeklődők 
 Innovatív, határozott jövőkép 

 A szociális munka alacsony presztízse 
 Kiégés veszélye 
 Munkaerő egészségügyi romlása 
 Elöregedő népesség a településen 

3.1 Értékek 

A Projekt keretében a helyzetelemzés alapján, az érintettek bevonásával megfogalmazták az Otthon 

értékeit, elkészült az Otthon jövőképe, küldetése, valamint kijelölésre kerültek az intézmény céljai.  

Az Otthon értékrendszere a település jövőképéhez igazodik. Alsómocsolád jövőképe a következő: 

„A település jövőlépe: Alsómocsolád egy XXI. századi, élhető, barátságos, értékeit őrző és 

megújító, a helyi gazdaságból gyarapodó, lakói számában növekvő, innovatív kistelepülés.”1  

Az Alsómocsoládiak fontosnak tartják, hogy megfeleljenek a mai kor elvárásainak, hogy közben 

megtartják legnagyobb értéküket az élhető, szerethető és barátságos környezetet, ehhez hasonló 

értékeket tart fontosnak az Otthon is. 

                                                 
1 Alsómocsolád településfejlesztési koncepciója 
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Az Őszi Fény Idősek Otthonának értékrendszerét az alábbi pillérek alkotják: 

 prevencióra való alapozás, 

 családias, személyre szóló szolgáltatás, 

 szakmaiság, 

 innovatív környezet, 

 folyamatos megújulás. 

Az Otthon értékei közül több is túlterjed a jelenlegi alapműködésen, érinti a térség lakosságával 

való kapcsolatot, valamint az Otthon szakmai hálózatát is. 

 A prevencióra való alapozás értéke egyrészt a középkorúak idős korra való felkészülését, 

másrészt a családok felkészülését segíti idős tagjainak támogatására. 

 A szakmaiság, az innovatív környezet és a folyamatos megújulás értékei pedig szükségessé 

teszik a lokális, nemzeti és nemzetközi szakmai közösséghez való aktív tartozást, valamint 

az új szakmai ismeretek, információk megosztását a munkatársakkal, a helyi szakmai 

közösséggel és a lakossággal is. Az értékek feltételezik, hogy az Otthon szakmai műhelyként 

és ismereti központként működjön a térségben.  

3.2 Az otthon küldetése és jövőképe 

Az Otthon továbbfejlesztési stratégiájában összeállításra került az Otthon küldetése és jövőképe is. 

Az Otthon jövőképében az értékekre alapozva több helyen is megfogalmazódott a tudás és 

módszertani központ szerepe, a szakmai hálózatba való tartozás és aktív szerepe jelentősége, 

valamint a célcsoportok felé ismeretterjesztő, képző szerep, illetve az otthon ápolók részére 

nyújtandó szolgáltatások fejlesztése is.  

3.2.1 Az Otthon küldetése: 

Tudatos felkészülés az aktív és minőségi időskorra, mindenkit egybe foglalva (ellátottat, 

alsómocsoládi lakost, dolgozót, hozzátartozókat, külföldieket). 

3.2.2 Az Otthon jövőkép 

Az Otthon vezetősége által megfogalmazott hosszú távú jövőkép: 

Jövőképként egy olyan komplex intézményt képzelnek el a dolgozók, amely egyrészt  
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 Ellátja azokat az alap feladatokat, amelyeket jelenleg is (szociális étkeztetés, nappali ellátás, 

bentlakásos idős gondozás). Mindezt rendkívül magas színvonalon és egyénre szabott 

fejlesztési tervek alapján.  

 Ezen kívül egyfajta forrásközpontként is működik, ami egyrészt tudástranszfert 

biztosít, a már meglévő tudásokat rendszerezi, továbbadja, amelyek az 

idősgondozás területén ma Magyarországon megtalálhatók, ezen kívül saját maga 

is generál új folyamatokat, illetve egy kicsit távolabb tekint és az aktív és a minőségi 

időskorra való felkészülést is támogatja.  

 Tehát már nem csak a szépkorúakkal foglalkozik, hanem lényegesen előbb kezdi a 

fejlesztési feladatot.  

 Hosszú távú célként apartmanok kialakítása lenne fontos, ahol önálló életvitelt lehet 

biztosítani, de szakszerű szakszolgálattal, biztonságban élik ott az életüket az idősek. 

 Továbbá azoknak a családoknak is nyújt támogatást, akiknek a feladatkörébe 

hirtelen bekerül egy idős személy ellátása.  

 Fontos a prevenció, nem a már megtörtént eseményre kell reagálni, hanem meg 

kell próbálni megelőzni a problémát, ezáltal sokkal örömtelibb életet élhetnek az 

idősek. 

 Lépést tartva a korral informatikai - technológiai fejlesztésekkel is kell élni, az online 

kapcsolattartás kiválthatná a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, egyszerűsítené az 

automatizálható folyamatokat.  

 A jelenlegi idős generáció és a 10-15 év múlva ebbe az életkorba érkező népesség között 

digitális szakadék van, a jelenlegi időseket oktatásban kell részesíteni, hogy használni tudják 

az IKT eszközöket. Pár év múlva azonban már elvárás lesz az Otthon felé a lakók részéről 

egy fejlett informatikai infrastruktúra. 

 Végezetül, de nem utolsó sorban fontos, hogy az Otthonban ne csak az ellátottak, hanem 

az ott dolgozók is jól érezzék magukat, ezáltal növelve motivációjukat, így az Otthon 

ellátásának hatékonyságát is.  

 A dolgozók munkahelyi egészségmegőrzése is fontos, mivel gyakran nem figyelnek oda 

saját maguk egészségére, pedig mind fizikailag mind szellemileg megterhelő munkát 

végeznek, így negyedévente részt kell venniük különböző alap szűrővizsgálatokon (például 

vérnyomás, vércukorszint mérés) ezt azonban ki kellene terjeszteni a mentális egészség 

szűrésére is megelőzve ezzel a kiégést és a fásultságot. 



 

17. oldal 

3.3 Elérendő célok – stratégiai irányok kijelölése 

Az Otthon továbbfejlesztési stratégiája részletesen tartalmazza az intézmény továbbfejlesztésének 

célrendszerét. 

Az Otthon továbbfejlesztésének megfogalmazott és elfogadott célstruktúrájában a hatékony 

intézményi működést támogatja a „Minőségi időskor eltöltéséhez szükséges szolgáltatások 

biztosítása” és a „Szolgáltatási rendszer kiépítése a működési folyamatokban”.  

A minőségi időskor eltöltéséhez szükséges szolgáltatások biztosítása kapcsán célként került 

megfogalmazásra, a jövőképben is szereplő prevenció, valamint az egészséges étkezés és életmód 

programok népszerűsítése, valamint a generációs híd továbbfejlesztése. A célok közvetlenül 

kapcsolódnak a módszertani és konzultációs központ létrehozásának koncepciójához.  

A szolgáltatási rendszer kiépítése a működési folyamatokba célhoz kapcsolódó alcélok között 

szerepel az intézmények közötti kapcsolat erősítése a hazai jó gyakorlatok cseréjének elősegítésére. 

Az alcél közvetlenül tartalmazza az intézmények közötti kapcsolatok, a hálózatok fejlesztését. 

Célként került megfogalmazásra a jó gyakorlatok átadása – átvétele, oktatási központ létrehozása, 

és a szociális szférában dolgozó intézmények kapcsolattartása. Igény merült fel egy olyan összefogó 

szervezet létrehozására, ami saját adatbázissal rendelkezik, segítő szándék vezérli és a folyamatos 

fejlődés érdekében összefogást kovácsol az idősgondozási területen működő szervezetek, 

egyetemek és egyéb támogató szervezetek között. Így a már meglévő tudás és a know-how is 

gyorsabban terjedhetne, mely hatékonyságnövelő lehet minden intézmény számára. A létrehozandó 

innovációs műhely vizsgálja a trendeket, kutatók, egyetemi oktatók, egyetemisták, szociális 

munkások, ápolók, célcsoportok bevonásával. 

A Otthon stratégiai dokumentumai egyértelműen alátámasztják a módszertani és konzultációs 

központ létrehozásának megalapozottságát és főbb tevékenységeit. 
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2. táblázat – Az Őszi Fény Idősek Otthonának célstruktúrája 

Hatékony intézményi működés 

                  

Stratégiai 
dokumentumok 

elkészítése 
 

Hatékony humánerőforrás 
menedzsment 

 Kiépült infrastruktúra  
Minőségi időskor 

eltöltéséhez szükséges 
szolgáltatások biztosítása 

 Szolgáltatási 
rendszer kiépítése a 

működési 
folyamatokban 
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4 Módszertani és Konzultációs Központ célja, működésének 
célcsoportjai és tervezett tevékenységei 

A módszertani és konzultációs központ tervét az Otthon továbbfejlesztési stratégiája tartalmazza. 

A központ tervezett működése túllép az Otthon alaptevékenységén, azonban szervesen 

kapcsolódik ahhoz. Az Otthon jövőképében és célrendszerében részletezett elképzelések ráépülnek 

az alapműködésre, egyrészt növelik annak szakmai színvonalát, másrészt a szakmai tudás 

megosztásával segítik az Otthon környezetében, térségben élő lakosokat az idősek részére 

nyújtandó támogató feladatokra való felkészülésben és azok hatékony elvégzésében.  

4.1 A módszertani és konzultáció központ létrehozásának indokoltsága és 
célja 

4.1.1 A módszertani és konzultációs központ létrehozásának indokoltsága 

A módszertani és konzultációs központ létrehozásának fő hajtóereje az idősek arányának várható 

folyamatos növekedése, így az idős nemzedék támogatásának növekvő támogatási igénye. Az 

idősek támogatása minden család számára feladatként jelentkezik, amelyhez ismeretre és támogató 

szolgáltatásokra van szükségük, ez az igény a következő évtizedekben folyamatosan növekedni fog. 

Az elvárásoknak való megfelelés az Otthon munkatársaitól magas szintű felkészültséget, az 

innovatív megoldások folyamatos megismerését és továbbadását kívánja meg egyrészt az 

idősgondozásban érintett szervezet munkatársai felé, másrészt az érintett családok, idősek, 

középkorúak és fiatalok felé. 

4.1.1.1 Az idősek arányának növekedése és helyzetük 

Az országos, a megyei és a közvetlen térségi statisztikák is egybehangzóan alátámasztják, hogy a 

lakosságban növekszik és kiszámíthatóan növekedni is fog az idősek aránya. A KSH adatai és 

előrejelzése alapján 2030-ra, a 65 év feletti korcsoport aránya meghaladja a 20%-ot, 2050-re pedig 

a 26%-ot is. A 65 éven felüliek 38%-a férfi és 62%-a nő. Bár várhatóan növekszik az aktív 

munkavállalók aránya az idősek megnövekedett jelenléte a társadalomban sok új kérdést, feladatot 

és problémát fog indukálni az egyén, a család, a helyi kisközösség és a társadalom szintjén egyaránt. 

Ezekre a kérdésekre és problémákra nincsenek kész válaszok, hiszen a hazai társadalomban az 

idősek aránya még soha nem érte el az előre jelzett értékeket.  
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3. táblázat – Az idős korcsoportok aránya a teljes népességben2 

Életkor 
(év) 

Korcsoport aránya (%) 
2001 2008 2030 2050 

60-x 20,4 21,8 27,4 34,6 
65-x 15,1 16,1 20,1 26,2 

Amennyiben a társadalom idősödését területileg vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy Budapest a 

leginkább idősödő város, ezen kívül igen sokan élnek községekben és kistelepüléseken az idős 

emberek közül. A statisztikák alapján minél kisebb lélekszámú a település, annál magasabb az ott 

élő idősek (60 éven felüliek) aránya, az ötezer fő alatti településeken ez az arány elérheti 25%. A 

fővárosban igen magas az idősek aránya, emellett Békés, Heves és Zala megyében is 23 és 21% 

felett van.  

1. ábra - 65 éves és idősebbek aránya (%)3 

 

A 70 éves és idősebb népesség egyharmada él egyedül, és e korosztály közel felének a mindennapi 

életvitelét akadályozó problémája van (mozgásában akadályozott, érzékszervi károsodásai vannak 

stb.). A 65 év és afeletti lakosok (kb. 1,5 millió fő) 2,52%-a részesül házi segítségnyújtásban, 4,28%-

a szociális étkeztetésben, valamint 1,7%-a látogatja az idősek nappali intézményeit. Nem éri el az 

egy százalékot a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők aránya, míg 0,6% az egyéb, 

nem bentlakásos szociális alapszolgáltatásban részesülők aránya. A bentlakásos intézményekben 

közel 42 ezer fő a 65 éves vagy idősebb lakó.  

                                                 
2 Forrás: KSH 

3 Forrás: A kistelepülések szociális ellátottsága, KSH 2014 
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4. táblázat - Önellátásban enyhén és súlyos mértékben korlátozottak aránya (2010)4 

Önellátásban enyhén és súlyos mértékben 
korlátozottak aránya (2010) 

korcsoport 
enyhe 
(%) 

súlyos 
(%) 

férfi 
minden életkor 10 3 
65-74 18 5,5 
75 felett 26 11 

nő 
minden életkor 15 3 
65-74 26 4 
75 felett 39 6 

A születéskor várható élettartam függ a település méretétől. A növekvő településnagysághoz 

(község – város – megyei jogú város – Budapest) hosszabb várható élettartam, rövidebb 

betegidőszak és így hosszabb egészségesen várható élettartam kapcsolódik. A magasabb 

végzettségűek nagyobb arányban élnek városokban, ahol az egészségügyi ellátás is könnyebben 

elérhető. Magyarországon a 65 éven felüli férfiak és nők várhatóan csupán 30–40%-a számíthat 

hátralévő életéveiben korlátozásmentes évekre, 22–30%-uk évei lesznek tartós/krónikus 

betegségtől mentesek és csupán 6–7% számíthat „jó” vagy „nagyon jó” állapotban eltelő évekre.  

A közel négymillió háztartás 40%-ában élnek idős emberek és minden negyedik háztartás csak 

időskorú személyekből áll. A népesség idősödését mutatja az is, hogy az egyszemélyes, csak idős 

személyekből álló háztartások száma közelíti az egymilliót és ezen belül közel 150 ezer az olyan 

egyszemélyes háztartás, ahol 80 év feletti ember él egyedül. 2005 áprilisában a teljes népesség 

97,5%-a magánháztartásban és 2,1%-a bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális intézményekben élt.  

A háztartások összetételének és a családok struktúrájának változásai ellenére a háztartások és 

családok közötti segítő kapcsolatok vizsgálata pozitív mérleget mutat, vagyis működnek a családon 

belüli segítő kapcsolatok. Ám ezt folyamatosan veszélyezteti a „szendvicsgeneráció” (vagyis a 

középső generáció) nehéz helyzete, akiknek a gyerekeikkel szembeni kötelezettsége mellett az idős 

szülők segítése is fontos, miközben félnek a munkanélkülivé válástól.  

A kapcsolat fenntartását, betegség esetén az ápolást-gondozást megnehezíti az a tény, hogy egyre 

kevesebben élnek az idős szülők közelében. A KSH korábban végzett, a lakásviszonyokkal 

kapcsolatos kutatásából kiderül, hogy a 65 éven felüliek 90%-nak nincsenek lakásváltoztatási tervei 

annak ellenére, hogy a szintén e kutatásban felvett adatokból tudjuk, hogy egyharmaduk elégedetlen 

lakása állapotával. A megkérdezettek 15%-a szerint nem megfelelő lakóhelyének biztonsága és 

43%-uk lakásfenntartási nehézségekkel küzd. 

                                                 
4 Forrás: ÁSZ 820. jelentés 
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4.1.1.2 Az idősek ellátását támogató intézmények, szolgáltatások 

A hazai idős népesség 2%-a él szociális intézményekben. Az engedélyezett férőhelyek száma 

összesen 50 ezer körüli férőhelyet jelent – beleértve az időskorúak bentlakásos és átmeneti 

elhelyezést nyújtó intézményeit és a szállást biztosító idősek nappali intézményeit. A férőhely-

kihasználtság 96,3%-os és a lakók mintegy 8%-a 65 év alatti. A tartós bentlakást nyújtó intézmények 

között több olyan van, ami nem tiszta profilú, és a lakók között van mozgásában akadályozott fiatal 

vagy értelmi sérült hozzátartozó, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg is. Egyéb tartós bentlakást 

biztosító intézményekben további 4,5 ezer 65 éven felüli idős élt. 

5. táblázat - Az egyes szociális alapszolgáltatásokat nyújtó települések aránya népességnagyság-kategória szerint 
(%) 

Népességnagyság 
kategória 

Házi 
segítségnyújtás 

Szociális 
étkeztetés 

Jelzőrendszeres 
házi 

segítségnyújtás 

Támogató 
szolgáltatás 

Idősek 
nappali 
ellátása 

fő 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 
-499 74,3 92,3 70,5 82,2 49,8 57,5 51,2 73,2 23,4 36,4 

500-999 76,6 94,8 79,5 89,2 48,5 58,2 53,3 76,1 23,7 33,5 
1000-1999 81,7 95,7 83,5 91,3 52 58,8 52,6 73,4 31 39 
2000-4999 89,6 96,2 88,4 92,5 59,1 57,6 53,5 74,9 55 59,1 
5000-9999 98,5 100 97 98,4 61,7 64,3 59,4 75,2 78,2 82,2 

10000-19999 97,6 98,8 100 100 66,3 67,5 72,3 84,3 91,6 90,4 
20000-49999 100 100 100 100 87,8 82,5 85,4 87,5 100 100 
50000-99999 100 100 100 100 90,9 81,8 100 100 90,9 100 

100000- 100 100 100 100 87,5 71,4 100 100 100 100 
Budapest 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ország összesen 80,8 94,7 80,2 88,5 53,1 58,9 53,9 74,8 35,4 44,3 

A hazai helyzetről általánosságban megállapítható, hogy egyenlőtlen az ellátásokhoz való 

hozzáférés, különösen az elemi életszükséglet kielégítését szolgáló étkeztetés és házi segítségnyújtás 

vonatkozásában vannak nagy hiányosságok. A települési önkormányzatok mintegy 32%-a nem 

biztosít házi segítségnyújtást, ellátatlanság különösen jellemző a kis lélekszámú településekre, 

melyek elsősorban Baranya, Veszprém, Pest, Fejér és Somogy megyében találhatók.  

A kistelepülésekre jellemző, hogy jelentősen kevesebb szolgálatatás érhető el az idős korosztály, 

illetve az időseket gondozó családok számára. Pedig ezeken a településeken a 65 év feletti lakosság 

aránya eléri a 20%-ot.  

Hasonló problémák vannak a szociális étkeztetéssel kapcsolatban, itt 25%-os az ellátást nem 

biztosító települések aránya. E szolgáltatásban a legkevésbé ellátott terület Baranya megye. A 

szociális étkeztetés esetében is elsősorban a kistelepülések nem képesek biztosítani a szolgáltatást.  

Az ellátás iránti valós szükségletekkel kapcsolatban módszertani okok miatt jelenleg becsült 

adatokkal tudunk számolni. Ezen becslések alapján legalább 150-200 ezerre tehető azoknak a 
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száma, akiket családtagjaik látnak el vagy kiszorulnak, kirekesztődnek a közpénzekből 

finanszírozott ellátásokból. Ez abban is megmutatkozik, hogy a kórházak krónikus ágyait is 

beleértve, a hosszabb idejű ápolásra szorulók számára a férőhely kevésnek bizonyul. Az idősek 

intézményi ellátására vonatkozó hazai adatok alapján összességében megállapítható, hogy az elmúlt 

években a tartós ápolásra igénybe vehető férőhelyek összesített száma az egészségügyi és a szociális 

ágazatban nem növekedett olyan mértékben, mint amilyen mértékben növekedtek a szükségletek.  

A szakvéleményhez kötött gondozási szükséglet megállapítása után sem változott a helyzet, az 

elhelyezésre várakozás helyenként még mindig hosszúra nyúlik, s a kialakuló krízishelyzetekre sincs 

mindig időben megoldás. Így továbbra is előfordulhat az, hogy a megbetegedett, folyamatosan 

ágyban fekvő idős ember kórházba kerül, majd a meghatározott ideig igénybe vehető átmeneti 

elhelyezésbe – feltéve, ha van üres férőhely –, esetleg visszakerül otthonába, de ellátásának 

megoldatlansága miatt szociális indikáció alapján – ami persze lehet kihűlés vagy kiszáradás is – 

ismét visszakerül a kórházba.  

Egy felmérés szerint az idősek jelentős többsége szívesebben maradna otthonában élete végéig. 

Szakértői vélemények szerint az alapápolási és gondozási feladatok egy részét laikus és önkéntes 

segítők is el tudnák látni. A saját otthonban, biztonságban, megfelelő alapápolás és gondozás 

igénybevétele mellett gazdaságosabban oldható meg a szociális ellátások nagy része.  

Csak kevés, demenciában szenvedő idős számára nappali ellátást biztosító szociális intézmény 

működik annak ellenére, hogy a szükséges jogszabályi és finanszírozási keretek már rendelkezésre 

állnak.  

A szociális ellátórendszer szolgáltatási kínálatából jelenleg még hiányoznak a családtagjuk ápolását 

és gondozását végző hozzátartozóknak, családtagoknak kínált szolgáltatások.  

Nincs átfogó felmérés az idősek ápolási-gondozási szükségleteiről. Az ellátások igénybevételekor 

egyirányúság mutatkozik, a nyomás a tartós bentlakásos intézmények felé sodorja az időseket, 

hiányzik a rehabilitáció és/vagy az otthon-közeli megbízható ellátáshoz való hozzáférés. Az 

ápolási-gondozási feladatok nem épülnek egymásra, az ápolással-gondozással foglalkozó 

szakemberek széttagoltan, többféle forrásból finanszírozva, eltérő szakmai színvonalon és 

különböző szervezetekben, sokszor párhuzamosan és összehangolatlanul végzik a 

tevékenységüket. Az alapellátás szolgáltatásai nem igazodnak a nagyon differenciált egyéni 

szükségletekhez.  

Az Otthon működési környezetében, Baranya, Somogy és Tolna megyében összesen 114 

bentlakásos idősek otthona működik, 6154 férőhellyel, valamint további 11 idősek gondozóháza, 

107 férőhellyel, amelyek az átmeneti elhelyezést tudják biztosítani. A más intézményekben, 
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kórházakban elhelyezett idősekről nem áll rendelkezésre megyei adat, azonban az országos adatok 

alapján kb. 10% a más intézményekben elhelyezett idősek aránya, vagyis kb. 600 fő a három 

megyében. Az otthon egyedül, vagy családban gondozott idősek számáról szintén nem 

rendelkezünk adatokkal, de azt tudjuk, hogy a 65 év feletti korosztály 98%-a él otthon és teljes 

korosztály kb. 20%-a szorul állandó ápolásra, gondozásra, ami kb. 60-65 ezer főt jelent a három 

megyében.  

6. táblázat – Idős gondozásban részt vevő, engedéllyel rendelkező intézmények, Baranya, Tolna és Somogy 
megyében (2010)5 

Megye Intézmények száma Férőhelyek száma 
Engedéllyel működő idősek otthonai férőhely adatok 
Baranya  36 2 696 
Somogy  50 1 995 
Tolna 28 1 463 
Összesen: 114 6 154 

   
Időskorúak gondozóháza (átmeneti elhelyezést biztosító otthonok) listája 
Baranya  3 37 
Somogy  3 21 
Tolna  5 49 
Összesen: 11 107 

A következő táblázat szemlélteti, hogy a Hegyháti járás hátrányos helyzetének ellenére minden 

kötelező alapszolgáltatás elérhető a településeken. Az önkormányzatok számára több alternatíva 

kínálkozik, arra, hogyan látja el ezeket a feladatokat:  

 saját maga, önállóan, 

 társulásban,  

 vállalkozót alkalmazva.  

A Projektben készített interjú készítés során kiderült, hogy a feladatok az állam részéről 

alulfinanszírozottak, sok esetben az önkormányzatok saját kreativitásukban bízva találnak más 

kiegészítő megoldásokat, annak érdekében, hogy a lakosság számára megfelelően szolgáltassanak. 

A legtöbb panasz a házi segítségnyújtás rendszereket érte. Ezt az ellátási formát jelölték meg a 

legalulfinanszírozottabbnak és a legrosszabban működőnek. A gondozók adminisztratív terhelése 

óriási, kevés idejük marad a gondozottakra, a segítségnyújtást és a gondozást sok interjúalany szerint 

külön kellene választani. A gondozási naplók töltése szinte értelmetlennek tűnik, mert nem a 

valóságot képezi le. Az elmondottak alapján a gondozók mindent megtesznek a gondozottért, az a 

legfőbb cél, hogy gondozott személyt megfelelően el tudják látni.  

                                                 
5 Az idős gondozásban résztvevő intézmények pontos megyei listáját a melléklet tartalmazza 
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A fiatalok a vidéki területekről elvándorolnak a városokba, az idős polgárok magukra maradnak a 

kisebb falvakban. Fontos lenne, ha létezne olyan egzisztenciális háttér, amely alapján a piaci 

szolgáltatásokat meg tudnák fizetni. Ennek hiányában viszont az állami szektor szolgáltatásait 

szükséges fejleszteni. 

7. táblázat – A Hegyháti járásban az idősek által igénybe vehető szolgáltatások köre településekre lebontva6 
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A Projektben készült kutatás megállapítja, hogy a mikrotérségi központok, illetve a két térségi 

kisváros, Sásd és Mágocs, a legmegfelelőbben ellátottak az időseket érintő szolgáltatások 

tekintetében. Alsómocsolád, Mágocs és Vásárosdombó azok a települések, melyek idősek 

bentlakásos otthonát is működtetnek. A szolgáltatni tudó települések, illetve önkormányzatok 

látható és elérhető szolgáltatásait a helyiek jobban igénybe veszik, mint pl. egy zsáktelepülésen 

(Vargán) élő lakos, mely az idősek klubja szolgáltatást Sásd városának közreműködésével oldja meg, 

heti több alkalommal, falubuszos szolgáltatás segítségével.  

A kutatásban készült mélyinterjúk tanúsága szerint a Hegyháti járásban élő idős polgár számára, a 

legfontosabb, a helyben, a saját otthonban való megöregedés, amiben nem térnek el az ország többi 

részén élőktől. Az idősek számára fontos, hogy el tudják magukat látni, ne legyenek más segítségére 

utalva, ne kelljen külső segítséget igénybe venniük. Az egészségügyet tekintve fontos, hogy a 

háziorvos elérhető legyen. Különösebb kulturális igényeik nincsenek, még az utóbbi években a 

vallás, a templomba járás szokása is háttérbe szorult. A mindennapi élelmiszerek és egyéb háztartási 

kellékek beszerzése kapcsán a megkérdezettek számára elegendő, ha a településen működik egy 

vegyesbolt. A házi segítségnyújtás megváltoztatása, fejlesztése esetén, ez egy olyan szociális ellátási 

                                                 
6 Forrás: Hegyháti járás – kutatás: A különböző generációk felkészülése az aktív időskorra, 2017, Alsómocsolád 
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forma lehetne, amit ténylegesen igénybe vennének az idősek, azonban jelen formájában csak 

végszükség esetén teszik meg. 

2. ábra - Az ellátottak megoszlása a szolgáltatások fenntartói szerint (2014, %) 

 

A szolgáltatásokat elsősorban a települési önkormányzatok és az önkormányzati társulások 

nyújtják. A házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat esetében jelentős az egyházak és a nonprofit 

szervezetek szerepvállalása. A szociális étkeztetés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és az 

idősek klubja esetében a szolgáltatásokat elsősorban az önkormányzatok végzik.  

A Hegyháti járásban a szolgáltatói oldal jelenleg az önkormányzati, állami szférából és egy szűk 

spektrumú vállalkozói rétegből áll. A szolgáltatói szektor itt vidéken csakis kizárólag az 

alapszolgáltatásokat nyújtja. Ennek oka egyrészt az alacsony állami finanszírozás, másrészt pedig 

az, hogy a térségben élő idősek igényeiket nem fogalmazzák meg, vagy nem is tudják 

megfogalmazni, mert az igénybe vehető, teljes szolgáltatói kínálatot nem ismerik. 

4.1.1.3 Összefoglalás 

Az idősebb generáció helyzete alapján a módszertani és konzultációs központ kialakításakor az 

alábbi tényezőket is javasoljuk figyelembe venni: 

 növekszik az idősek aránya a társadalomban, 

 az időskorra való felkészülés nem jellemzi sem az érintetteket, sem a családokat, 

 jelentős az egyedül élő idős állampolgár, akik nem számíthatnak a családok segítségére, 

 az időseket nem jellemzi a mobilitás a helyzet megoldásában, így helyben igénylik a 

támogató szolgáltatásokat, 



 

27. oldal 

 az idősek között jelentős arányban (a 65 évesek között 20%) vannak az önellátásban 

korlátozottak, 

 a családok részére jelentős erőforrás terhet jelent a problémák kezelése, amelyre sok 

családban nem áll rendelkezésre elegendő gazdasági erőforrás,  

Az idősek ellátására szolgáló intézményrendszer országos és helyi működését figyelembe véve a 

módszertani és konzultációs központ kialakításakor az alábbi tényezőket is javasoljuk figyelembe 

venni: 

 erőforrás hiányában a családok az állami szolgálttásokat keresik, amelyek túlterheltek, 

 a szolgáltatások elérhetősége területileg eltérő,  

 a szolgáltatások igénybevétele előre nem tervezett, valamilyen krízishelyzethez kötődik, 

amelyre nincs azonnali megoldás, így szakszerű ápolás és gondozás helyett az érintett idős 

kórházba kerül, majd haza, majd az állapota romlásával megint kórházba, 

 az alapápolási és gondozási feladatok egy részét laikus és önkéntes segítők is el tudnák 

látni, 

 saját otthonban, biztonságban, megfelelő alapápolás és gondozás igénybevétele mellett 

gazdaságosabban oldható meg a szociális ellátások nagy része, 

 kevés a nappali ellátást biztosító szociális intézmény, 

 jelenleg hiányzik a családtagjuk ápolását és gondozását végző hozzátartozóknak, 

családtagoknak kínált szolgáltatások (tanácsadás, képzés, eszközbérlés, szakmai 

szolgáltatás), 

 nincs felmérés az idősek ápolási-gondozási szükségleteiről 

 a jelenlegi rendszer az ellátások igénybevételekor a tartós bentlakásos intézmények felé 

sodorja az időseket, hiányzik a rehabilitáció és/vagy az otthon-közeli megbízható ellátáshoz 

való hozzáférés, 

 az ápolási-gondozási feladatok nem épülnek egymásra,  

 az ápolással-gondozással foglalkozó szakemberek széttagoltan, többféle forrásból 

finanszírozva, eltérő szakmai színvonalon és különböző szervezetekben, sokszor 

párhuzamosan és összehangolatlanul végzik a tevékenységüket, 

 az alapellátás szolgáltatásai nem igazodnak a nagyon differenciált egyéni 

szükségletekhez.  
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4.1.2 Elvárások, hajtóerők 

Az országos és a helyi térségi helyzet összefoglalása alapján azonosítottuk a helyzethez köthető 

főbb elvárásokat és hajtóerőket. A hajtőerők azonosítása azért fontos, hogy a módszertani és 

konzultációs központ célrendszerét és az abból fakadó tevékenységeket. A hajtóerők 

megfogalmazásánál kerültük a feltételezéseket, a meglévő folyamatok alapján kerültek azonosításra. 

Fontos kiemelni, hogy a idősek, a középkorúak és a családok tudatossága az idős korra való 

felkészülésre jelenleg igen alacsony, de az idősek számának emelkedésével számoltunk a tudatosság 

és ezzel párhuzamosan az igények növekedésével.  

8. táblázat –Azonosított elvárások és hajtóerők 

Helyzet összefoglalása Elvárások, hajtóerők 
növekszik az idősek aránya a társadalomban  növekszik az igény az idősek ellátására 
az időskorra való felkészülés nem jellemzi sem 
az érintetteket, sem a családokat 

 az idősek és a családok krízishelyzetekben 
keresik a gyors megoldásokat 

jelentős az egyedül élő idős állampolgárok 
aránya, akik nem számíthatnak a családok 
segítségére 

 növekszik az igény az állami szolgáltatások 
iránt 

az időseket nem jellemzi a mobilitás a helyzet 
megoldásában, így helyben igénylik a támogató 
szolgáltatásokat 

 az idősek és a családok helyben keresik a 
szolgáltatásokat  

az idősek között jelentős arányban (65 éve felett 
20%) vannak az önellátásban korlátozottak 

 növekszik az igény az idősek ellátására 

a családok részére jelnetős erőforrás terhet jelent 
a problémák kezelése, amelyre sok családban nem 
áll rendelkezésre elegendő gazdasági erőforrás  

 növekszik az igény az állami szolgáltatások 
iránt 

erőforrás hiányában a családok az állami 
szolgálttásokat keresik, amelyek túlterheltek 

 növekszik az igény az állami szolgáltatások 
iránt 

a szolgáltatások elérhetősége területileg eltérő  az idősek és a családok helyben keresik a 
szolgáltatásokat  

a szolgáltatások igénybevétele előre nem 
tervezett, valamilyen krízishelyzethez kötődik, 
amelyre nincs azonnali megoldás, így szakszerű 
ápolás és gondozás helyett az érintett idős 
kórházba kerül, majd haza, majd az állapota 
romlásával megint kórházba 

 az idősek és a családok krízishelyzetekben 
keresik a gyors megoldásokat 

az alapápolási és gondozási feladatok egy részét 
laikus és önkéntes segítők is el tudnák látni 

 növekszik a családok igénye idősek 
ellátásához szükséges szolgáltatásokra, 
ismeretekre 

saját otthonban, biztonságban, megfelelő 
alapápolás és gondozás igénybevétele mellett 
gazdaságosabban oldható meg a szociális ellátások 
nagy része 

 növekszik a családok igénye idősek 
ellátásához szükséges szolgáltatásokra, 
ismeretekre 

kevés a nappali ellátást biztosító szociális 
intézmény 

 növekszik a családok igénye idősek 
ellátásához szükséges szolgáltatásokra, 
ismeretekre 

jelenleg hiányoznak a családtagjuk ápolását és 
gondozását végző hozzátartozóknak, 
családtagoknak kínált szolgáltatások 

 növekszik a családok igénye idősek 
ellátásához szükséges szolgáltatásokra, 
ismeretekre 



 

29. oldal 

Helyzet összefoglalása Elvárások, hajtóerők 
(tanácsadás, képzés, eszközbérlés, szakmai 
szolgáltatás) 
nincs felmérés az idősek ápolási-gondozási 
szükségleteiről 

 növekszik az intézmények igénye az idős 
gondozási feladat valós megismerésére 

a jelenlegi rendszer az ellátások igénybevételekor 
a tartós bentlakásos intézmények felé sodorja 
az időseket, hiányzik a rehabilitáció és/vagy az 
otthon-közeli megbízható ellátáshoz való 
hozzáférés 

 az idősek és a családok krízishelyzetekben 
keresik a gyors megoldásokat 

 növekszik az intézmények igénye az idős 
gondozási feladat valós megismerésére 

 növekszik az intézmények igénye az 
együttműködésre 

az ápolási-gondozási feladatok nem épülnek 
egymásra 

 növekszik az intézmények igénye az 
együttműködésre 

az ápolással-gondozással foglalkozó szakemberek 
széttagoltan, többféle forrásból finanszírozva, 
eltérő szakmai színvonalon és különböző 
szervezetekben, sokszor párhuzamosan és 
összehangolatlanul végzik a tevékenységüket 

 növekszik az intézmények igénye az 
együttműködésre 

 növekszik a szakemberek igénye az innovatív 
megoldások megismerésére 

az alapellátás szolgáltatásai nem igazodnak a 
nagyon differenciált egyéni szükségletekhez 

 az idősek és a családok krízishelyzetekben 
keresik a gyors megoldásokat 

 növekszik a családok igénye idősek 
ellátásához szükséges szolgáltatásokra, 
ismeretekre 

A helyzet összefoglalás alapján azonosított főbb hatjóerők a következők:  

 az idősek és a családok helyben keresik a szolgáltatásokat, 

 az idősek és a családok krízishelyzetekben keresik a gyors megoldásokat, 

 növekszik a családok igénye idősek ellátásához szükséges szolgáltatásokra, ismeretekre, 

 növekszik a szakemberek igénye az innovatív megoldások megismerésére, 

 növekszik az igény az állami szolgáltatások iránt, 

 növekszik az igény az idősek ellátására, 

 növekszik az intézmények igénye az együttműködésre, 

 növekszik az intézmények igénye az idős gondozási feladat valós megismerésére. 

4.1.3 A központ működésnek célja 

A módszertani és konzultációs központ főbb céljait és a célokhoz tartozó elvárásokat és hajtóerőket 

a következő táblázat tartalmazza. 
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9. táblázat – A módszertani és konzultációs központ céljai, és a célokhoz kapcsolódó elvárások és hajtóerők 

Célok, részcélok Elvárások, hajtóerők 
Az Otthon alaptevékenységéjez szükséges 
szakmai innovatív ismeretek, készségek és 
folyamatok fejlesztése 
 A Hegyháti Járásban, valamint a környező 

megyékben az idős ellátásban résztvevő 
intézmények szakmai hálózatának 
megszervezése és működtetése  

 Az idősgondozás innovatív megoldások 
tudásközpontjának létrehozása és 
működtetése 

 növekszik a családok igénye idősek 
ellátásához szükséges szolgáltatásokra, 
ismeretekre 

 növekszik a szakemberek igénye az innovatív 
megoldások megismerésére 

 növekszik az igény az állami szolgáltatások 
iránt 

 növekszik az igény az idősek ellátására 
 növekszik az intézmények igénye az 

együttműködésre 
 növekszik az intézmények igénye az idős 

gondozási feladat valós megismerésére 
A Hegyháti járásban élő idősek, középkorúak és 
családok felkészítése az idős korra és az idősek 
ellátására. 

 az idősek és a családok krízishelyzetekben 
keresik a gyors megoldásokat 

 növekszik a családok igénye idősek 
ellátásához szükséges szolgáltatásokra, 
ismeretekre 

 növekszik az igény az állami szolgáltatások 
iránt 

 növekszik az igény az idősek ellátására 
A Hegyháti járásban élő idősek és családok 
támogatása az otthon ápolásában. 

 az idősek és a családok helyben keresik a 
szolgáltatásokat 

 az idősek és a családok krízishelyzetekben 
keresik a gyors megoldásokat 

 növekszik a családok igénye idősek 
ellátásához szükséges szolgáltatásokra, 
ismeretekre 

 növekszik az igény az állami szolgáltatások 
iránt 

 növekszik az igény az idősek ellátására 

4.1.4 Az egyes célokhoz kapcsolódó célcsoportok 

4.1.4.1 Cél 1 - Az Otthon alaptevékenységéjez szükséges szakmai innovatív ismeretek, készségek és folyamatok 
fejlesztése  

A célhoz tartozó részcélok:  

 A Hegyháti Járásban, valamint a környező megyékben az idős ellátásban résztvevő 

intézmények szakmai hálózatának megszervezése és működtetése  

 Az idősgondozás innovatív megoldások oktatási és tudásközpontjának létrehozása és 

működtetése 

Célcsoport: 

A cél elősorban az idősek ellátásában résztvevő intézményeket érinti. A hálózat létrehozása, 

valamint az oktatási és tudásközpont működtetésének elsődleges célcsoportja a Baranya, Tolna és 
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Somogy megyék idősellátásban résztvevő intézmények munkatársai jelentik. A három megyében 

összesen 114 bentlakásos intézmény működik, valamint 11 gondozóház. Az intézmények átlagos 

munkatársi állományát figyelembe véve kb. 320-350 vezető munkatárs, valamint ugyan ennyi 

szakmai középvezető és 1500-2000 szakmai munkatárssal számolhatunk az elsődleges 

célcsoportnál.  

További, nehezen számszerűsíthető, de jelentős célcsoportot jelentenek: 

 a közigazgatásban, önkormányzatoknál dolgozó szakemberek, 

 az idősellátásban résztvevő további szolgáltatások munkatársai (pl. támogató szolgálat, 

idősek nappali ellátója, szociális étkeztetés), 

 az idősellátásban résztvevő más intézmények munkatársai (pl. kórházak), 

 az idősellátásban résztvevő vállalkozások munkatársai.  

A módszertani és konzultációs központ működése kapcsán harmadlagos célcsoportként 

számolhatunk az ország egész terültéről, illetve külföldről is szakemberekkel. 

4.1.4.2 Cél 2 - A Hegyháti járásban élő idősek, középkorúak és családok felkészítése az idős korra és az idősek 
ellátására. 

Célcsoport: 

A prevenció tekintetében a Hegyháti járás teljes lakossága érintett. Az elsődleges célcsoport 

azonban a 40 és 60 év közötti középkorú lakosság, kb. 3800 fő, valamint a 60 év feletti lakosság kb. 

3000 fő.  

10. táblázat – 60 év felettiek száma a Hegyháti Járásban7 

Település 
60-69 év 

közöttiek  
(fő) 

70 év 
felettiek 

(fő) 

60 év 
felettiek 
összesen 

(fő) 

60 év 
felettiek 
aránya  

(%) 

Lakó-
népesség az 

év végén 
(fő) 

Ág 13 17 30 17% 177 
Alsómocsolád 31 71 102 33% 311 
Bakóca 36 38 74 27% 271 
Baranyajenő 33 37 70 16% 442 
Baranyaszentgyörgy 20 17 37 26% 144 
Felsőegerszeg 24 15 39 28% 137 
Gerényes 20 15 35 14% 248 
Gödre 101 110 211 23% 917 
Kisbeszterce 14 3 17 20% 84 
Kishajmás 22 21 43 21% 208 
Kisvaszar 25 16 41 12% 337 
Mágocs 304 343 647 27% 2388 
Mekényes 40 37 77 27% 285 

                                                 
7 Forrás: KSH, 2011 
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Település 
60-69 év 

közöttiek  
(fő) 

70 év 
felettiek 

(fő) 

60 év 
felettiek 
összesen 

(fő) 

60 év 
felettiek 
aránya  

(%) 

Lakó-
népesség az 

év végén 
(fő) 

Meződ 18 15 33 25% 134 
Mindszentgodisa 86 84 170 20% 836 
Nagyhajmás 35 41 76 22% 340 
Palé 4 6 10 11% 93 
Sásd 384 449 833 26% 3237 
Szágy 15 18 33 23% 145 
Tarrós 15 10 25 19% 133 
Tékes 22 18 40 17% 239 
Tormás 27 37 64 21% 298 
Varga 10 10 20 20% 102 
Vásárosdombó 123 182 305 28% 1107 
Vázsnok 6 12 18 14% 131 
Összesen és átlag 1428 1622 3050 24% 12744 

4.1.4.3 Cél 3 - A Hegyháti járásban élő idősek és családok támogatása az otthon ápolásában 

Célcsoport: 

A Hegyháti járás közel 13 ezer lakosának negyede hatvan év feletti. A 60 és 69 év közötti lakosok 

száma kb. 1400 fő, a hetven év feletti lakosok száma 1600 fő. A statisztikák alapján tudjuk, hogy a 

60 év feletti idősek kb. 20%-a van akadályoztatva valamilyen betegség következtében az 

önellátásában, így a Hegyháti járásban közel 600 fővel számolhatunk.  

A kisfalvakban az idősek többsége egyedül él, így akadályoztatás esetén csak állami ellátásra 

számíthat. A Hegyháti járásban kb. 400 családban él 60 év feletti, akik közül kb. 80 család ápol 

önellátásában korlátozott időset. 

11. táblázat – A háztartásban élő idős személyek száma Baranya megye egyes járásaiban8 

 

Háztartásban élő idős 
korú személyek száma 

(fő) 
Bólyi 2568 
Hegyháti 2888 
Komlói 8979 
Mohácsi 8870 
Pécsi 42915 
Pécsváradi 2984 
Sellyei 3019 
Siklósi 8245 
Szentlőrinci 2942 
Szigetvári 5340 
Összesen 88750 

                                                 
8 Forrás: KSH, 2011 
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4.2 Működési területek 

Az azonosított célok megvalósításához szükséges az Otthon támogató működési területeinek 

azonosítása. A működési területek ráépülnek az Otthon alapműködésére és a szükséges erőforrások 

meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy nem vonhatnak el erőforrásokat az alapműködéstől.  

A célok eléréséhez az alapműködésen túl öt működési területet azonosítottunk. Egyes működési 

területek több cél elérését is támogatják, a célcsoportok igényeités lehetőségeit figyelembe véve. 

12. táblázat – Az egyes célok megvalósítását támogató működési terültek 

Célok, részcélok Működési területek 
Az Otthon alaptevékenységéjez szükséges 
szakmai innovatív ismeretek, készségek és 
folyamatok fejlesztése 
 A Hegyháti Járásban, valamint a környező 

megyékben az idős ellátásban résztvevő 
intézmények szakmai hálózatának 
megszervezése és működtetése  

 Az idősgondozás innovatív megoldások 
tudásközpontjának létrehozása és 
működtetése 

 Bentlakásos és nappali ellátás működtetése 
(alapműködés) 

 Tudás és módszertan gondozás 
 Szakmaiképzés 
 Tudásmegosztás célcsoportoknak 
 Szakmai hálózat működtetése 

A Hegyháti járásban élő idősek, középkorúak és 
családok felkészítése az idős korra és az idősek 
ellátására. 

 Tudás és módszertan gondozás 
 Tudásmegosztás célcsoportoknak 

A Hegyháti járásban élő idősek és családok 
támogatása az otthon ápolásában. 

 Tudás és módszertan gondozás 
 Szolgáltatások időseknek és időseket ápoló 

családoknak 
 Tudásmegosztás célcsoportoknak 

A Otthon működését a bentlakásos és nappali ellátás alaptevékenysége határozza meg. Az 

alaptevékenység biztosítja, hogy az Otthon munkatársai magas szakmai színvonalon lássák el 

tevékenységüket. Az alaptevékenységre épül rá a szakmai tudás és módszertan gondozás, amely 

egyaránt szolgáltat szakmai ismereteket az alaptevékenységnek, valamint biztosítja a további négy 

működési terület szakmai színvonalát. 

Az egyes működési területek egymásra épülnek, ami az erőforrások tervezésénél fontos 

szempontként szerepel. A működési területek részletes tartalmát, feladatait a következő fejezetek 

tartalmazzák.  
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3. ábra – Az Őszi Fény Idősek Otthonának javasolt működési területeinek egymásra épülése 

 

4.2.1 Bentlakásos és nappali ellátás működtetése (alaptevékenység) 

A bentlakásos és nappali ellátás működtetése az Otthon alaptevékenysége. Az alaptevékenység 

magas szakmai színvonalon történő ellátása alapozta meg az Otthon szakmai hírnevét, tette 

lehetővé továbbfejlesztését.  

Az új működési területek hitelességét is az alaptevékenység biztosítja. Fejlesztések esetén fontos, 

hogy az alaptevékenység szakmai színvonala ne sérüljön, hanem tovább növekedjen, amit az első 

cél is tartalmaz.  

Az Otthon alaptevékenysége biztosítja továbbá, hogy a menedzselt és megosztott tudás ne csak 

elméleti legyen, hanem gyakorlati tapasztalatokkal alátámasztott. A tudásmegosztás szempontjából 

a hatékonyságot a saját élményen alapuló ismeretek megosztása jelentősen növeli. Az Otthonban 

lehetőség van a megszerzett tudás alapműködésben történő felhasználására, a tapasztalatok 

összegyűjtésére és később a tudással együtt történő megosztására. 

Az alapműködés fejlesztését, stratégiáját a Projekt keretében elkészített és elfogadott „Alsómocsoládi 

Őszi Fény Idősek Otthona Intézményi továbbfejlesztési stratégia és koncepció” és a „Szolgáltatásnyújtás rendjének 

korszerűsítése” című tanulmányok tartalmazzák. 

4.2.2 Tudásmenedzsment és módszertan gondozása 

A tudásmenedzsment és módszertan gondozása működési terület mind a három cél megvalósítását 

szolgálja. Kapcsolatot jelent az alapműködés és a következő négy javasolt működési terület között. 

Fontosnak tarjuk kiemelni, hogy megvalósulása és működése feltétele az új működési területeknek, 

de az Otthon alapműködésének is.  
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A tudásmenedzsment és módszertan gondozása működési terület feladatainak meghatározása előtt 

fontosnak tarjuk a tudásmenedzsment fogalmának tisztázása. A tudásmenedzsment feladatainak 

meghatározásához szükséges az adat, az információ és a tudás fogalmainak értelmezése. 

Az adat, közelebbről (az értelmező szótár szerint) „valakinek vagy valaminek a megismeréséhez, 

jellemzéséhez hozzásegítő tény, részlet”. Az adatnak önmagában nincs sem jelentése, sem bármilyen 

szövegösszefüggése. Az adatok többsége nem hordoz információt, önmagában „értelmetlen”, 

használatához szükséges ismerni a gyűjtésének módját és környezetét. 

Az értelmezett adat az információ. Az információ alapján döntés hozható, cselekvés indítható el. 

Az adatok elemzésétől függ, hogy az adatokból milyen információk nyerhetők ki. Az információ 

személy és tudásfüggő is, hiszen egyes információk csak bizonyos személyek részére hasznosak, 

illetve csak bizonyos tudással bíró személyek részére hasznosak. 

A tudás a harmadik fokozatot képezi. A tudás magában foglalja a következőket: 

 tapasztalatot,  

 szakértelmet,  

 az áttekintés és  

 az elemzés képességét,  

 intelligenciát,  

 értékrendet,  

 döntési és  

 cselekvési mintákat,  

 intuíciót,  

 reflexeket stb.  

Megkülönböztetjük a személyes tudást a kisebb-nagyobb csoportok, illetve szervezetek szellemi 

kapacitásától, a szervezeti tudástól, így jutunk el a tudásmenedzsmentig.  

A tudástőkével rendelkező szervezet, több mint okos, tudással rendelkező emberek csoportja. A 

sok-sok egyéni tudás, értelem nem magától alakul át szervezeti tudássá. A szakértők kilenc feltételt 

sorolnak fel, amelyek az egyéni tudás, szervezeti tudássá való integrálásához elengedhetetlenek: 

 az értékteremtés légköre, bizalom 

 alternatív megoldásokat keresni döntéshozatal előtt,  

 meglátni a tanulás lehetőségét minden változásban,  

 megbirkózni a bizonytalanság tudatával,  

 a változó környezethez igazítani a stratégiát,  
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 rendszerben gondolkodni,  

 bátorítani az információáramlást,  

 megnyerni és felhatalmazni a vezetőket minden szinten,  

 fegyelmezetten meghozni a döntéseket.  

A tudásmenedzsment nem más, mint a szervezet, a közösség szellemi tőkéjének növelését célzó 

törekvések összessége. A tudásmenedzsment másik definíciója szerint „képesség a hatékony cselekvésre” 

és a következő funkciókat foglalja magába:  

 a tudástőke létrehozása, 

 megtartása, 

 megosztása, 

 számontartása és 

 felhasználása.  

A tudásmenedzsmentet, illetve annak elemeit a legtöbb szervezet spontán műveli, nem új 

tevékenység, mindig is jelen volt a közösségek életében, sőt nagyon sok közösséget a tudás 

megszerzése, és belső megosztása tartott fent. A tudásmenedzsment mai formáját a fejlődés hozta 

magával, sok minden lehetségessé vált, ami korábban elképzelhetetlen volt.  

A tudásmenedzsment működésének kialakításához meg kell különböztetni a tacit és az explicit 

tudást:  

 A tacit, kimondatlan tudás az egyének fejében, személyes tapasztalataikban rejtőzik. Döntő 

szerepe van a gyakorlati problémák megoldásában annak ellenére, hogy gyakran nemhogy 

másoknak, de tulajdonosának sincs tudomása a létezéséről - aztán egyszer csak történik 

valami és a titkos tudás megmutatkozik.  

 Az explicit tudás ezzel szemben az a fajta tudás, amit birtokosának sikerült 

megfogalmaznia, „megfognia”. Így ez a tudás már másnak is átadható.  

Fontos kiemelni, hogy a rögzített tacit, vagyis explicit tudás információvá válik egy azonos, vagy 

inkább hasonló helyzetbe került ember számára. Amely a saját tacit tudásával kiegészülve új explicit 

tudássá válik.  

A tudásmenedzsment elsődleges célja a tacit tudás előhívása, az explicit tudás rögzítése, majd 

információként való rendszerezése, tárolása és hasznosítása. Így az a másik ember számára 

információvá válik, amit aztán újra és újra hasznosítani lehet. Ezt a lépést externalizációnak, 

ritkábban artikulációnak nevezik.  

A tudás szervezeten belüli és kívüli hasznosulása alapján eltérő céljai vannak: 
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 Belső hasznosulás esetén elsősorban a munkatársak tudásának növelése, a tudás 

összegyűjtése és megosztása a cél. A cél megvalósítását például a csapatmunka, a meglévő 

tudás rögzítése, katalogizálása és kereshető formában történő tárolása és megosztása 

szolgálja.  

 Külső hasznosítás esetén a szervezeten belüli szakértői tudás külső szereplők részére 

történő átadása a cél. A cél elérését például az intézmények közötti együttműködés, illetve 

a tudás üzleti hasznosítása szolgálja.  

13. táblázat – Tudásmenedzsment célok, eszközök a tudás hasznosulásának iránya szerint 
 

Célok (példák) Példa a célok megvalósítására 
Tudás belső 
hasznosulása 

 alkalmazotti ismeretek 
megosztásának növelése 

 a szervezet meglévő elektronikus 
adatbázisaiból kinyerhető tudás 
megosztása 

 csapat munka ösztönzése a 
meglévő tudás átadására 

 a szervezet meglévő elektronikus 
adatbázisaiból kinyerhető tudás 
rendszerezése, megosztása, 
megosztás formáinak kidolgozása 

Tudás külső 
hasznosulása 

 intézményen belüli szakértői tudás 
külső hasznosítása 

 intézmények közötti 
együttműködés (pl.: részvétel 
Twinning projektekben) 

 tudás hasznosítása saját bevétel 
generálása érdekében 

A tudásmenedzsment fontos területe a tudás típusok átalakítása. Az egyes átalakulási lehetőségek 

meghatározzák annak fő eszközeit is: 

 A tacit tudás tacit tudássá való alakítása (szocializáció), a legtöbb kommunikáció alapja. 

Leggyakoribb formája az informális társalgásra alapozott tapasztalatcsere. Ebben az esetben 

nem rendszerezett tudás átadása történik, sokszor hiányoznak az ismereti alapok, de az 

átadott tudás azonnal használható, beépül a fogadó fél tacit tudásába. Fontos, hogy csak 

ellenőrzött forrásból származó tacit tudás beépülését tegyük lehetővé. ennek eldöntésekor 

csak az átadó fél szakmai megbízhatóságára, referenciáira alapozhatunk, nem a leírt tudás 

ellenőrzésére. Ide tartozik a szupervízió, vagy a szakemberek „baráti” beszélgetése is.  

 A tudásmenedzsment alaplépése a tacit tudás explicit tudássá történő alakítása 

(externalizáció), a tudás dokumentálása. A szervezeten belül, bár kézenfekvő de ez 

legnehezebben teljesíthető feladat. A tudás átalakítása dokumentálással jár, amit a legtöbb 

munkatárs elutasít. Sok szervezet nagy összegeket költött tudásmenedzsment rendszerek 

létrehozására, de a tacit-explicit átjárást a munkatársaktól várják el, ezért a rendszerek nem 

működnek, üresek. Több eljárás is rendelkezésre áll a tudás automatikus rögzítésére, 

gyűjtésére (munkahelyi hangfelvételek, elkészült dokumentumok szövegelemzése, 

informatikai munkavégzés elemzése, stb.) azonban ezek egyrészt költségesek, másrészt a 

sokszor ismétlődő munkák végzésének elemzésére épülnek.  
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 A tudás megosztás amikor az explicit tudásból tacit tudás lesz (internalizáció). A 

dokumentált, katalogizált tudást, valamilyen kommunikációs csatorna segítségével 

elérhetővé tesszük (képzés, tréning, elearning, írott anyag, stb.) és lehetőséget adunk a 

célcsoportnak, hogy először mint információ megismerje az explicit tudást, majd 

különböző módszertanokkal segítünk annak feldolgozásában és tacit tudássá alakításában.  

 Az explicit tudás explicit tudássá való alakítása, lényegében a meglévő explicit tudás 

fejlesztését jelenti (kombináció). Ebbe tartozik az explicit tudás bővítése, kiegészítése, 

katalogizálása, kereshetővé tétele. A tudás kereshetővé telének legfontosabb része a 

katalógus rendszer kialakítása és a tudást tartalmazó dokumentumok, egységek 

katalogizálása. 

4. ábra – A tudás típusok átalakításának irányai 

 

4.2.2.1 A működési terület fő feladatai 

Az Otthon jelenleg széles körű saját tudással rendelkezik, amelyek egy része dokumentált, azonban 

vannak tacit tudás elemek is, amelyeket dokumentálni szükséges. Nem áll rendelkezésre katalógus 

rendszer, ennek megfelelően a meglévő dokumentált tudás elemek sincsenek kereshető 

tudásbázisba feltöltve. A meglévő tudásbázis részben nyomtatott, részben elektronikus formában 

található, nem kereshető és távolról is csak részben elérhető.  

14. táblázat – A tudásmenedzsment és módszertan gondozása működési terület feladatai 

Feladat Feladat részletezése 
A tudásmenedzsment szervezeti 
kapacitásának létrehozása 

 A szervezeten belül delegálni kell a tudásmenedzsment 
feladatát 

 A kiválasztott munkatársnak rendelkeznie kell a 
következő kompetenciákkal: 

o szakmai kompetenciák az idősek ellátásában 
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Feladat Feladat részletezése 
o katalogizálási tudás (katalógus építés, tudás 

katalogizálás, feltárás) 
o elektronikus és dokumentum alapú adatbázis 

kezelés 
A tudásmenedzsment infrastrukturális 
kapacitásának létrehozása 

 Ki kell alakítani a tudásmenedzsment létrehozásához és 
működtetéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket 

 Katalógusra épülő elektronikus tudásbázis létrehozása 
 Katalógusra épülő dokumentum alapú tudásbázis 

létrehozása 
Meglévő szervezeti és egyéni tudás. 
módszertan dokumentálása, a tacit tudás, 
explicit tudássá alakítása 

 Szervezet munkatársainak meglévő tapasztalati 
tudásának rögzítése, interjúk, műhelymunkák keretében 

 A szervezt működésében rendszeressé kell tenni (be kell 
építeni a folyamatokba) a tapasztalati tudás rögzítését 
szolgáló alkalmakat 

Meglévő dokumentált (írott és elektronikus) 
tudás összegyűjtése 

 Az Otthon meglévő dokumentumainak összegyűjtése 
írott, vagy elektronikus formában 

 A Projekt dokumentumok összegyűjtése írott, vagy 
elektronikus formában 

 A szervezet működésében rendszeressé kell tenni (be 
kell építeni a folyamatokba) a dokumentált tudás 
összegyűjtését 

Szakmai katalógus rendszer kialakítása  Meglévő katalógus rendszerek áttekintése, választás 
 Szabványos katalógus rendszer választása 
 A kereshetőséget biztosító kulcsszó (tag) rendszer 

kialakítása 
A tudáselemek katalogizálása, elektronikus 
katalógus rendszerben való rögzítése 

 A meglévő tudáselemek rögzítése a tudásbázis katalógus 
rendszerébe 

Tudásbázis létrehozása (írott és 
elektronikus) 

 Elektronikus és dokumentum alapú tudásbázis 
létrehozása  

 Elektronikus és dokumentum alapú tudásbázis 
működtetése 

Tudás és módszertani bázis bővítése  Idősgondozással kapcsolatos hazai és külföldi projektek 
szakmai dokumentumainak gyűjtése, katalogizálása, 
adatbázisba mentése 

 Szervezeti együttműködésekből származó 
dokumentumok, gyűjtése, katalogizálása, adatbázisba 
mentése  

 Egyetemi és kutatóintézeti együttműködésekből 
származó dokumentumok, gyűjtése, katalogizálása, 
adatbázisba mentése 

Intézményen belüli módszertani központ 
létrehozása és működtetése 

 Módszertani központ szervezeti feltételeinek létrehozása 
o belső szakértők kiválasztása 
o külső szakértők kiválasztása 

 Módszertani csoport működési rendjének kialakítása 

4.2.3 Szakmai képzés 

A szakmai képzés elsődleges célcsoportja az idősek ellátásában közreműködő szakmai szervezetek 

munkatársai. A célcsoportokat két nagy részre oszthatjuk, a belső munkatársakra, valamint más 
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szervezetek munkatársaira. A célcsoportok lehatárolása a képzések kommunikációs csatornáinak 

megválasztásához szükségesek. 

A módszertani központ munkatársai számára kiemelten fontos, hogy magas szakmai színvonalon, 

innovatív módszerekkel és eszközökkel végezzék el munkájukat. Az Otthon szakmai színvonala 

alapozza meg a módszertani központ elfogadottságát. A belső képzések így nem csak az 

alapműködés szakmai színvonalát biztosítják, hanem a módszertani központ sikerességéhez is 

hozzájárulnak. 

A külső szakmai képzések több célcsoportnak, több formában és kommunikációs csatornán 

javasoljuk megvalósítani: 

 végzettséget biztosító szakmai képzések, 

 gyakorlati képzések, 

 szakmai és módszertani képzések, 

 módszertani és szervezetfejlesztési műhelyek, 

 kompetencia és készségfejlesztő tréningek, 

 konferenciák. 

4.2.3.1 A működési terület fő feladatai 

A szakmai képzések működési területek létrehozása és fejlesztése a strukturált tudásmenedzsment 

működési területre épül. A képzésekhez a tudásbázisokon kívül szükségesek képzők, 

adminisztrációs és szervezési feltételek, valamint infrastruktúra. 

15. táblázat - A szakmai képzés működési terület feladatai 

Feladat Feladat részletezése 
Külső képzések  
A külső képzések szervezeti kapacitásának 
létrehozása 

 A szervezeten belül delegálni kell a külső képzések 
feladatát 

 A kiválasztott munkatársnak rendelkeznie kell a 
következő kompetenciákkal: 

o szakmai kompetenciák a képzés szervezésben 
o képzések adminisztráció 
o adatbázisok kezelése 
o kommunikáció 
o rendezvény szervezés 
o pénzügyi adminisztráció  

A külső képzések infrastrukturális 
feltételeink létrehozása 

 Online képzési felület kialakítása (meghirdetés, 
regisztráció, anyagok elérése, elearning, webinarium,  

 Képzések helyszínének biztosítása (terem, projektor, 
szükséges eszközök, stb.) 

 Szállás biztosítása 
 Tananyagok elkészítése (szerkesztés, sokszorosítás) 

Képzési tematikák és tananyagok fejlesztése  Szakértői adatbázis felállítása 
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Feladat Feladat részletezése 
 Szakértők kiválasztása a tananyagfejlesztésez 
 Szerződés menedzsment 
 Képzések céljának, célcsoportjának meghatározása 
 Képzési előírások összegyűjtése (pl. jogszabályok) 
 Hasonló képzések feltérképezése (leírások, képzők, árak, 

stb.) 
 Tematikák és tananyagok fejlesztése 
 Tematikák és tananyagok karbantartása (visszajelzések 

gyűjtése, konkurenciák figyelése, előírások figyelése) 
Képzések akkreditálása, regisztrálása  Regisztrációt, vagy akkreditációt kívánó képzések 

meghatározása 
 Folyamatban szükséges szakemberek kiválasztás 
 Folyamatok menedzselése 
 Regisztrációk és akkreditációk karbantartása 
 Intézményi akkreditáció menedzselése 

Képzők kiválasztása, szervezése  Képzők, trénerek kiválasztása 
 Képző, tréner adatbázis létrehozása, karbantartása  
 Képzők számára szükséges előírások, akkreditációk, 

végzettségek ellenőrzése, figyelése 
 Képzők minősítése (visszajelzések, eredményesség 

alapján) 
 Szerződés menedzsment 

Képzések és vizsgák szervezése  Külső képzési terv összeállítása 
 Egyeztetések (képzők, helyszínek, szükséges 

szolgáltatások) 
 Képzések meghirdetése, marketing 
 Regisztrációk kezelése 
 Számlázás, pénzügyi kérdések kezelése 
 Szerződés menedzsment 
 Képzések lebonyolításának támogatása 
 Vizsgák szervezése, lebonyolítása 
 Lebonyolított képzések értékelése 

Gyakorlati képzés feltételeinek biztosítása  szakképzéshez kapcsolódó gyakorlati képzések 
feltételeinek biztosítása (adminisztráció, akkreditáció) 

 egyetemi képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzések 
feltételeinek biztosítása (adminisztráció, akkreditáció 

 gyakorlati képzések lebonyolítása (gyakornokok 
fogadása, irányítása, adminisztráció, értékelés) 

 partner menedzsment 
Szupervízió  Szupervizorok képzése (elsősorban belső szakemberek) 

 Szupervízióhoz szükséges engedélyek beszerzése 
(akkreditáció, engedélyeztetés) 

 Szupervízió meghirdetése, marketing 
 Regisztrációk kezelése 
 Számlázás, pénzügyi kérdések kezelése 
 Szerződés menedzsment 
 Szupervizió lebonyolításának támogatása 
 Változásmenedzsment 
 Lebonyolított szuperviziók értékelése 
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Feladat Feladat részletezése 
Belső képzések  
A belső képzések szervezeti kapacitásának 
létrehozása 

 A szervezeten belül delegálni kell a belső képzések 
feladatát (a külső képzések mennyiségétől függően a 
külső és belső képzéseket egy személy is kezelheti) 

 A kiválasztott munkatársnak rendelkeznie kell a 
következő kompetenciákkal: 

o szakmai kompetenciák a képzés szervezésben 
o képzések adminisztráció 
o adatbázisok kezelése 
o kommunikáció 

A belső képzések infrastrukturális 
kapacitásának létrehozása 

 Képzések helyszínének biztosítása (terem, projektor, 
szükséges eszközök, stb.) 

 Tananyagok elkészítése (szerkesztés, sokszorosítás) 
Képzési tematikák és tananyagok fejlesztése  Belső szakértők kiválasztása 

 Képzések céljának, célcsoportjának meghatározása 
 Képzési előírások összegyűjtése (pl. jogszabályok) 
 Hasonló képzések feltérképezése (leírások, képzők, árak, 

stb) 
 Tematikák és tananyagok fejlesztése (pl. orientációs 

képzés) 
 Tematikák és tananyagok karbantartása (visszajelzések 

gyűjtése, konkurenciák figyelése, előírások figyelése) 
Képzők kiválasztása, szervezése  Képzők, trénerek kiválasztása 

 Képző adatbázis létrehozása, karbantartása  
 Képzők számára szükséges előírások, akkreditációk, 

végzettségek ellenőrzése, figyelése 
 Képzők minősítése (visszajelzések, eredményesség 

alapján) 
 Szerződés menedzsment 

Képzések és vizsgák szervezése  Egyéni képzési szükségletek feltárása (jogszabályok, 
egyéni fejlesztési szükségletek) 

 Belső képzési terv összeállítása 
 Képzések szervezése 
 Regisztrációk kezelése 
 Képzések lebonyolításának támogatása 
 Vizsgák szervezése, lebonyolítása 
 Lebonyolított képzések értékelése 

Mentorálás   Belső mentorok kiválasztása 
 Mentorok képzése, felkészítése 
 Mentorálás szervezése (mentorok és mentoráltak 

kiválasztása) 
 Mentori tevékenység értékelése 

Szupervízió  Belső szupervízió szervezése 
 Szupervizió lebonyolításának támogatása 
 Lebonyolított szuperviziók értékelése 

4.2.4 Szolgáltatások időseknek, családoknak 

A szolgáltatások működési terület elsődleges célcsoportja a Hegyháti járás idős lakossága (60 év 

felettiek), valamint az idősek ápolását végző családok. A szolgáltatások célja egyrészt, hogy 
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felkészítse a családokat az idős lakosok otthoni ellátására, másrészt, hogy megkönnyítse a családok 

otthon ápolási tevékenységét, harmadrészt, hogy az egyedül álló idősek számára az életük 

megkönnyítéséhez nyújtson szolgáltatásokat. 

A főbb szolgáltatási területek: 

 Képzés - A családok képzése az otthon ápolás szakmai feladataira (étkezés, tisztálkodás, 

ápolás stb.), valamint egyszerűbb egészségügyi ápolási feladatokra. 

 Étkeztetés – Az idősek számára egészséges, ajánlott táplálkozás biztosítása az Otthon 

konyhai kapacitására alapozva, kiszállítással. 

 Szállítás – Idősek szállítása, szakmailag felkészült személyzettel és speciális járművekkel. 

 Eszköz bérlés – Az idősek ellátásához szükséges eszközök bérlése (pl. ágy, járókeret, 

kerekesszék, stb.), az eszköz használatához szükséges betanítás biztosításával. 

 Otthon ápolás – Az otthon ápolás laikusok által nem biztosítható szakmai ápolói feladatok 

szolgáltatása.  

 Ideiglenes elhelyezés – A családok átmeneti, rövid ideig tartó tehermentesítése (pl. 

nyaralás, utazás esetén), ideiglenes elhelyezése az Otthonban (étkezés és ápolás 

biztosításával) 

4.2.4.1 A működési terület fő feladatai 

16. táblázat - A szolgáltatások működési terület feladatai 

Feladat Feladat részletezése 
Képzés  
Képzési kapacitás igény tervezése, becslése  képzési kapacitásra való igény felmérése 

 kapacitás tervezése 
 árazás tervezése 
 pénzügyi keretek tervezése (szerződés, számlázás, 

dokumentálás) 
Az ügyfél képzés szervezeti kapacitásának 
létrehozása 

 A szervezeten belül delegálni kell az ügyfél képzések 
feladatát (a külső és belső szakami képzések 
mennyiségétől függően egy személy is kezelheti) 

 A kiválasztott munkatársnak rendelkeznie kell a 
következő kompetenciákkal: 

o szakmai kompetenciák a képzés szervezésben 
o képzések adminisztráció 
o adatbázisok kezelése 
o kommunikáció 

Az ügyfél képzés infrastrukturális 
feltételeinek létrehozása 

 Képzések helyszínének biztosítása (terem, projektor, 
szükséges eszközök, stb.) 

 Tananyagok elkészítése (szerkesztés, sokszorosítás) 
Képzők kiválasztása és képzése  Képzők kiválasztása (belső munkatársak közül) 

 Képzők felkészítése 
Képzések szervezése  Képzések meghirdetése 
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Feladat Feladat részletezése 
 Regisztrációk kezelése 
 Számlázás, pénzügyi kérdések kezelése 
 Szerződés menedzsment 
 Képzések lebonyolításának támogatása 
 Gyakorlati képzések lebonyolítása 
 Lebonyolított képzések értékelése (visszajelzések 

gyűjtése) 
Étkeztetés  
Étkezés biztosítás tervezése  Étel rendelés kezelési folyamatok tervezése 

 Szállítási kapacitás tervezése 
 Árazás 
 Marketing tervezése 
 pénzügyi keretek tervezése (szerződés, számlázás, 

dokumentálás) 
Rendelési rendszer fejlesztése  humánerőforrás fejlesztése 

 rendelési rendszer fejlesztése (online, telefon, stb) 
 rendelések kezelésének fejlesztése 
 visszajelzések gyűjtése 

Szállítási kapacitás fejlesztése  humánerőforrás fejlesztése 
 szükséges szállítási kapacitás számítása szükség esetén 

fejlesztése 
 szállítás irányításának fejlesztése 

Az étkezési szolgáltatás irányítása  étkezési diszpécser feladatok delegálása 
Szállítás  
Szállítási kapacitás igény tervezése, becslése  szállítási kapacitásra való igény felmérése 

 kapacitás tervezése 
 árazás tervezése 
 pénzügyi keretek tervezése (szerződés, számlázás, 

dokumentálás) 
A szállításhoz szükséges humánerőforrás 
létrehozása 

 szükséges humánerőforrás kompetenciáinak 
meghatározása 

 a szükséges humánerőforrás felvétele 
 humánerőforrás képzése 

A szállítás infrastrukturális feltételeinek 
létrehozása 

 szükséges szállítási infrastruktúra kapacitás 
meghatározása 

 a szükséges infrastruktúra kapacitás fejlesztés 
 rendelési rendszer fejlesztése (online, telefon, stb) 
 rendelések kezelésének fejlesztése 

Szállítás irányítása  szállítási diszpécser feladatok delegálása 
 a szállítási és étkezési diszpécser szolgáltatás 

összevonása lehetéséges (egységes ügyfélszolgálat 
fejlesztése) 

Eszköz bérlés  
Bérleti kapacitás igény tervezése, becslése  bérleti kapacitásra való igény felmérése 

 kapacitás tervezése 
 árazás tervezése 
 pénzügyi keretek tervezése (szerződés, számlázás, 

dokumentálás) 
Az eszköz bérlés infrastrukturális 
feltételeinek létrehozása 

 szükséges bérleti infrastruktúra kapacitás meghatározása 
(milyen eszközökre lesz igény) 



 

45. oldal 

Feladat Feladat részletezése 
 a szükséges infrastruktúra kapacitás fejlesztés 
 rendelési rendszer fejlesztése (online, telefon, stb) 
 rendelések kezelésének fejlesztése 

Eszköz bérlet irányítása  bérleti diszpécser feladatok delegálása 
 A diszpécser szolgáltatások összevonása lehetéséges 

(egységes ügyfélszolgálat fejlesztése) 
Otthon ápolás  
Otthon ápolási kapacitás igény tervezése, 
becslése 

 otthon ápolásra való igény felmérése 
 kapacitás tervezése 
 árazás tervezése 
 pénzügyi keretek tervezése (szerződés, számlázás, 

dokumentálás) 
Az otthon ápoláshoz szükséges 
humánerőforrás létrehozása 

 szükséges humánerőforrás kompetenciáinak 
meghatározása 

 a szükséges humánerőforrás felvétele 
 humánerőforrás képzése 

Az otthon ápolás infrastrukturális 
feltételeinek létrehozása 

 az otthon ápolási szolgáltatáshoz szükséges 
infrastruktúra kapacitás meghatározása 

 a szükséges infrastruktúra kapacitás fejlesztés 
 rendelési rendszer fejlesztése (online, telefon, stb) 
 rendelések kezelésének fejlesztése 

Az otthon ápolási szolgáltatás irányítása  otthon ápolási diszpécser feladatok delegálása 
 A diszpécser szolgáltatások összevonása lehetéséges 

(egységes ügyfélszolgálat fejlesztése) 
Ideiglenes elhelyezés  
Ideiglenes elhelyezésre való kapacitás igény 
tervezése, becslése 

 ideiglenes elhelyezésre vonatkozó igény felmérése 
 kapacitás tervezése 
 árazás tervezése 
 pénzügyi keretek tervezése (szerződés, számlázás, 

dokumentálás) 
Az ideiglenes elhelyezési szolgáltatás 
irányítása 

 ideiglenes elhelyezési szolgáltatás diszpécser feladatainak 
delegálása 

 A diszpécser szolgáltatások összevonása lehetéséges 
(egységes ügyfélszolgálat fejlesztése) 

4.2.5 Tudásmegosztás 

A tudásmegosztás elsődleges célcsoportja Hegyháti járás lakossága, azon belül kiemelten az idősek 

(60 év felettiek), a középkorúak (40 és 60 év közöttiek), valamint idősek ápolását végző családok.  

A tudásmegosztás során az elsődleges feladat a laikus közönség felkészítése az időskorra, a minél 

hosszabb önálló éltre. A felkészítés érinti az életmódot (étkezés, mozgás, életszervezés, kultúra), a 

család szervezést, a lakhatást, a gazdasági tervezést, az idős kor finanszírozását. Az egyes témákban 

az opciókat és a kockázatokat is megosztja a célcsoportokkal. A képzések népfőiskolai rendszerben 

működnek és az ingyenes ismeretterjesztő képzéstől, a fizetős szakmai képzésekig terjednek. A 

képzések mellett a preventív tudásanyagok más csatornákon is megosztásra kerülnek (pl. online, 

dokumentum alapon, webinarium, elearning).  
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4.2.5.1 A működési terület fő feladatai 

17. táblázat - A tudásmegosztás működési terület feladatai 

Feladat Feladat részletezése 
A tudásmegosztás szervezeti kapacitásának 
létrehozása 

 A szervezeten belül delegálni kell a tudásmegosztás 
feladatát 

 A kiválasztott munkatársnak rendelkeznie kell a 
következő kompetenciákkal: 

o szakmai kompetenciák a képzés szervezésben 
o képzések adminisztráció 
o adatbázisok kezelése 
o kommunikáció 
o rendezvény szervezés 
o pénzügyi adminisztráció  

A tudásmegosztás infrastrukturális 
feltételeink létrehozása 

 Online képzési felület kialakítása (meghirdetés, 
regisztráció, anyagok elérése, elearning, webinarium,  

 Képzések helyszínének biztosítása (terem, projektor, 
szükséges eszközök, stb.) 

 Szállás biztosítása 
 Tananyagok elkészítése (szerkesztés, sokszorosítás) 

Képzési tematikák és tananyagok fejlesztése  Szakértői adatbázis felállítása 
 Szakértők kiválasztása a tananyagfejlesztésez 
 Szerződés menedzsment 
 Képzések céljának, célcsoportjának meghatározása 
 Képzési előírások összegyűjtése (pl. jogszabályok) 
 Hasonló képzések feltérképezése (leírások, képzők, árak, 

stb.) 
 Tematikák és tananyagok fejlesztése 
 Tematikák és tananyagok karbantartása (visszajelzések 

gyűjtése, konkurenciák figyelése, előírások figyelése) 
Képzők kiválasztása, szervezése  Képzők, trénerek kiválasztása 

 Képző, tréner adatbázis létrehozása, karbantartása  
 Képzők számára szükséges előírások, akkreditációk, 

végzettségek ellenőrzése, figyelése 
 Képzők minősítése (visszajelzések, eredményesség 

alapján) 
 Szerződés menedzsment 

Képzések szervezése  Tudásmegosztás képzési tervének összeállítása 
 Egyeztetések (képzők, helyszínek, szükséges 

szolgáltatások) 
 Képzések meghirdetése, marketing 
 Regisztrációk kezelése 
 Számlázás, pénzügyi kérdések kezelése 
 Szerződés menedzsment 
 Képzések lebonyolításának támogatása 
 Lebonyolított képzések értékelése 

4.2.6 Szakmai hálózat működtetése 

A szakmai hálózat működési terület elsődleges célcsoportja a Baranya, Tolna és Somogy megyei 

idős gondozásban érintett intézmények munkatársai. A hálózat építés a tudásmenedzsment 
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szocializációs részét támogatja. A működési terület épít a tudásmenedzsmentre, a szakmai képzésre. 

Célja szakmai közösség kialakítása az alsómocsoládi Otthon körül. A szakmai közösség létrehozása 

biztosíthatja az információ áramlást, hogy a legújabb innovatív megoldások eljussanak a 

tudásmenedzsment központba.  

4.2.6.1 A működési terület fő feladatai 

18. táblázat - A szakmai hálózat működési terület feladatai 

Feladat Feladat részletezése 
Szakmai hálózat szervezeti kapacitásának 
létrehozása 

 A szervezeten belül delegálni kell a szakmai hálózat 
működtetése feladatát 

 A kiválasztott munkatársnak rendelkeznie kell a 
következő kompetenciákkal: 

o szakmai kompetenciák 
o adatbázisok kezelése 
o kommunikáció 

Intézmények és szakemberek adatbázisának 
összeállítása 

 hálózati adatbázis specifikálása, létrehozása (entitások, 
koordináták, információk, kapcsolat információi) 

 intézmény koordináták és információk gyűjtése 
 szakemberek koordinátainak is információinak gyűjtése 
 koordináták adatbázisba rögzítése,  

Szakmai események szervezése  szakmai események azonosítása (pl. szakmai napok, 
intézmény látogatás, gyakorlati eredmények bemutatása, 
szakmai találkozók, szakmai beszélgetések) 

 rendezvények szervezése (meghívók, szükséges 
infrastruktúra, regisztráció) 

 rendezvények lebonyolítása 
 értékelés 

Szakmai konferenciák szervezése  szakmai konferenciák témájának azonosítása 
 előadók azonosítása, felkérése 
 szerződésmenedzsment 
 szponzorok keresése 
 konferencia program összeállítása (előadók, 

időtartamok) 
 konferenciák szervezése (meghívók, szükséges 

infrastruktúra, ellátás, regisztráció, számlázás, 
pénzügyek) 

 konferencia lebonyolítása 
 értékelés 

Tudásbázis megosztása  Otthon tudásbázisának megosztása a hálózat tagjai 
részére 



 

48. oldal 

5 Módszertani és Konzultációs Központ működése 

5.1 Fenntartói elvárások  

A módszertani és konzultációs központtal kapcsolatban az alsómocsoládi önkormányzat tagjai a 

következő elvárásokat fogalmazták meg: 

 Az Otthon működése jelenlegi pótlólagos erőforrások bevonását kívánja, az állami 

normatívák és a kliensek által befizetett hozzájárulások nem fedezik az Otthon 

működésének költségét. A módszertani és konzultáció központ kialakítása ne igényeljen új 

erőforrásokat és a működtetése legyen fenntartható.  

 Az új funkciók létrehozása ne vonjon el erőforrásokat az alapműködéstől, emelje annak 

szakmai színvonalát. 

 Amennyiben van lehetőség, az Önkormányzat az új funkciók kialakításához pályázati 

forrásból biztosítja az Otthon számára az együttműködést. 

 Az Önkormányzat tulajdonában álló eszközök használatát engedélyezte az új funkciók 

fejlesztéséhez (pl. rendezvények  

5.2 Tevékenységek ellátáshoz szükséges infrastrukturális fejlesztések 

A működési területek és a feladatok részletezése kapcsán az alábbi infrastrukturális fejlesztésekre 

van szükség. 

5.2.1 Tudásbázis alkalmazás létrehozása 

A tudásbázis alkalmazás katalóguson alapuló adatbázis, amely egyaránt képes tárolni, vagy kezelni 

az elektronikus dokumentumokat, illetve a papír alapú dokumentumokat. Támogatnia kell a 

szabványos katalógus rendszer működését.  

A tudásbázist jogosultsági alapon mind a belső, mind külső felhasználók elérhetik az Otthon online 

felületén keresztül, azonban csak a jogosultságuknak megfelelő tartalmat láthatják. 

Biztosítani kell az egyes tudáselemekhez a felhasználók szakmai kommentelését, amelyet az Otthon 

munkatársa moderálhat.  

Biztosítani kell a tudásbázis tartalmának megosztási lehetőségét közösségi oldalokon (Linkedin, 

Facebook). 

5.2.2 Partner adatbázis létrehozása 

A feladatok ellátására, a szakmai és a laikus partnerek kezelésére azonos partner adatbázist 

használatát javasolunk. A partner adatbázisban rögzíteni lehet az intézményeket, valamint a 
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magánszemélyeket, koordinátáikkal, valamint a kapcsolat jellegét és eseményeit leíró 

információkkal. A kapcsolat jellege egy entitáshoz kötődően több is lehet (szakmai, laikus, 

szolgálatást igénybe vevő, stb.). A partner adatbázis tartalmazza az eseményeket, például 

meghívókat, eseményen történő részvételeket, megrendeléseket, vagy az online felületen történő 

regisztrációkat, más eseményeket. 

A partner adatbázis kezelést az Otthon delegált munkatársának feladata, a teljes személyes adatkört 

csak az Otthon felsővezetői engedélyével lehet elérni.  

A partner adatbázis csak az Otthon hálózatán keresztül érhető el, online elérése nem támogatott. 

Az online felületről partner adatbázis csak részben érhető el.  

A partner adatbázis megfelelő specifikációval képes kiszolgálni a szakmai képzés, a szolgáltatások 

megrendelése, a tudásmegosztás és hálózat működtetésének feladatait, valamint az online felület 

regisztrációját. 

5.2.3 Ügyfélkezelési alkalmazás a megrendelések nyilvántartásához 

A partner adatbázishoz kapcsolódóan létre kell hozni az ügyfélkezelési alkalmazást, amely az 

ügyfelek online, vagy személyes megrendeléseit, regisztrációit rögzíti, biztosítja a megrendeléshez, 

regisztrációhoz kapcsolódó pénzügyi adminisztrációt (számlázás, befizetés, visszafizetés, stb.).  

Az ügyfélkezelési alkalmazásnak alkalmasnak kell lennie a rendezvények szervezésére, a 

regisztrációk rögzítésére, a rendezvény lebonyolítás támogatására.  

5.2.4 Online felület fejlesztése 

A módszertani és konzultációs központ online felületének fejlesztését javasoljuk az alábbi 

funkciókkal: 

 a módszertani és konzultációs központ tevékenységeinek, szolgáltatásainak és 

rendezvényeinek bemutatása, 

 tudásbázis nyilvános részének elérése, 

 regisztrációs lehetőség a rendezvényekre, saját regisztrációs adatok kezelése, 

 szolgáltatások részletes bemutatása és megrendelési lehetősége, 

 szolgálatások fizetési lehetősége, 

 elearning és webinarium felületek elérése, 

 visszajelzési lehetőség a szolgálatásokról, rendezvényekről. 
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5.2.5 E-learning és webinarium kialakítása 

A szakmai képzések, valamint a tudásmegosztás kapcsán lehetőség van az elearning és a 

webinarium igénybevételére. Az elearning keretében a résztvevők egyéni tanulási ritmusban, 

időkorlát nélkül vehetik át a tananyagot, amely strukturáló kérdésekkel segíti az elsajátított tudás 

ellenőrzését.  

A webinarium, más néven webkonferencia az utolsó tíz év során világszerte elterjedt online 

kapcsolatfelvétel, amely során a résztvevők úgy kommunikálhatnak, hogy láthatják, illetve hallhatják 

egymást. A részvételt szokásosan előzetes regisztrációhoz kötik.  

A kötelező szakmai képzések területén az utóbbi években elterjedt az elearning használata. Az 

elearning képzésekhez és webinarium használatához is szükséges a regisztráció biztosítása.  

A webinarium segítségével a konferenciák is megoszthatók a regisztrált felhasználókkal.  

5.2.6 Szállítási kapacitás fejlesztése 

A szállítási kapacitás két területet szolgál ki, egyrészt az idős emberek szállítását, másrészt az 

ételkiszállítást. A szállítási szolgáltatás kapcsán szükségesnek látjuk az igényfelmérés elvégzését, 

mindkét területen. A szállítási kapacitás fejlesztése csak az igényfelmérést követően indokolt. Az 

idősek szállításának elindítására rendelkezésre áll egy kisbusz, az ételkiszállítás indításhoz önálló 

kapacitás jelenleg nem áll rendelkezésre.  

5.2.7 Bérelhető és az otthon ápoláshoz szükséges eszköz állomány fejlesztése 

A bérelhető eszközállomány tekintetében is javasoltuk az igények felmérését. A Otthonnak 

rendelkezésére áll több eszköz, ami bérbe adható, azonban a megfelelő kínálat kialakítása csak az 

igényfelmérés alapján lehetséges.  

5.3 Szervezet 

A feladatok ellátásához szükséges a szervezet fejlesztése. A fenntartó elvárása, hogy az 

alaptevékenység szakmai színvonala fejlődjön, így a meglévő humánerőforrást az új feladatok 

ellátására nem javasoljuk alkalmazni.  

A módszertani és konzultációs központ tevékenységeit javasoljuk elkülönülten kezelni az Otthon 

szervezetében. A feladatok koordinálását, irányítását javasoljuk, hogy az intézmény vezetője 

végezze és az új munkatársak irányítása is hozzá tartozzon. A működési területekhez, az indulásnál 

nem javasolunk önálló vezetőt kinevezni, de a működés kapcsán szükségessé válhat a terület önálló 

vezetése.  



 

51. oldal 

Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó szervezetfejlesztési javaslatokat a várható terhelés becslése 

alapján összevontuk, így az Otthon munkaszervezetében a következő munkakörökre teszünk 

javaslatot: 

 Tudásbázis építő – tudásbázis kezelése, katalogizálás, külső szakértők menedzselése, online 

felület karbantartása, elearning és webinárium alkalmazások kezelése 

 Képzés és hálózat szervező – tananyagok gondozása, képzések szervezése, adminisztráció, 

hálózat építés, partner adatbázis gondozása 

 Ügyfélszolgálati munkatárs – az Otthon szolgáltatásaival kapcsolatban a megrendelések 

kezelése, diszpécser szoláglat (étkezés, idős szállítás, otthon ápolás, eszköz bérlés)  

 Idős szállító – sofőr és szállító  

 Otthoni ápolást segítő munkatárs – helyszínen támogató szolgálatot végző munkatárs 

A szervezettel és humánerőforrással kapcsolatban fontosnak tartjuk kiemelni a következő 

szempontokat:  

 a fenntartó elvárását, hogy az új működési területek elindítása nem vonhat el erőforrásokat 

az alapműködéstől, 

 a tevékenységek indítása szakértelmet és odafigyelést kíván meg, részmunkaidővel, 

másodlagos feladatkét indítani jelentős kockázat, 

 a munkatársakban létrejövő tacit tudás és tapasztalat érték az Otthon műkö9dése 

szempontjából. 

5.3.1 Tudásbázis építő 

Feladatai elsősorban a következő tevékenységek ellátásánál szükségesek: 

 tudásmenedzsment és módszertan gondozása, 

 szakami képzés, 

 tudásmegosztás. 

Részletes feladatai: 

 katalógus rendszer kialakítása, 

 meglévő tudáselemek összegyűjtése és katalogizálása, 

 tudásbázis létrehozása, kezelése, tudáselemek folyamatos katalogizálása és rögzítése, 

 a szakmai feladatokhoz (pl. képzések) igénybe vett külső szakértők menedzselése (szakmai 

profilok nyilvántartása, időpont és feladat egyeztetés), 

 kialakítandó online felület karbantartása,  
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 elearning és webinárium alkalmazások kezelése, létrejövő tudáselemek katalogizálása és 

rögzítése 

Szükséges létszám: 

 1 fő 

5.3.2 Képzés és hálózat szervező 

Feladatai elsősorban a következő tevékenységek ellátásánál szükségesek: 

 szakmai képzés, 

 tudásmegosztás, 

 szakmai hálózat működtetése, 

Részletes feladatai: 

 tananyagok elkészíttetése, gondozása,  

 képzések engedélyeztetése, akkreditációja, ezek gondozása, 

 képzések szervezése, adminisztrációja, regisztráció kezelése, 

 képzések marketingje, 

 képzések lebonyolítása  

 partner adatbázis gondozása, 

 rendezvények szervezése, adminisztrációja, regisztráció kezelése, 

 rendezvények lebonyolítása, 

 gyakorlati képzések szervezése, 

Szükséges létszám: 

 1 fő 

5.3.3 Ügyfélszolgálati munkatárs 

Feladatai elsősorban a következő tevékenységek ellátásánál szükségesek: 

 szolgáltatások időseknek és családoknak, 

 szakmai képzés 

 tudásmegosztás 

 szakmai hálózat működtetése, 

 az Otthon általános ügyfélszolgálati tevékenysége 

Részletes feladatai: 

 az Otthon szolgáltatásaival kapcsolatban a megrendelések kezelése,  
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 diszpécser szolgálat az étel rendelés, idős szállítás, otthon ápolás, eszköz bérlés területen, 

 képzések és rendezvények esetén az ügyfélszolgálati feladatok ellátása, 

 szolgáltatások marketing feladatai, 

 az Otthon közösségi oldalainak kezelése (Facebook, Linkedin) 

Szükséges létszám: 

 1 fő 

5.3.4 Idős szállító 

Feladatai elsősorban a következő tevékenységek ellátásánál szükségesek: 

 szolgáltatások időseknek és családoknak, 

 az Otthon egyéb logisztikai feladatai 

Részletes feladatai: 

 az idős szállítás lebonyolítása, 

 az étel kiszállítás lebonyolítása, 

 bérlet eszközök kijuttatása,  

 rendezvények esetén a résztvevők szállítása. 

Szükséges létszám: 

 igényfelméréstől függ 

5.3.5 Otthoni ápolást segítő munkatárs 

Feladatai elsősorban a következő tevékenységek ellátásánál szükségesek: 

 szolgáltatások időseknek és családoknak, 

 az Otthon alapfeladatai 

Részletes feladatai: 

 az otthoni támogató szolgálatelvégzése 

Szükséges létszám: 

 igényfelméréstől függ 

5.4 Finanszírozás 

A fenntartó elvárásai alapján a fejlesztésekhez külön források nem állnak rendelkezésre, valamint 

az új szolgáltatások, valamint az egész Otthon működése fenntartható kell legyen. A finanszírozás 
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tervezése kapcsán a fenntarthatóság a működési költségek és a fejlesztési költségek kitermelését is 

jelentik.  

A módszertani és konzultációs központ létrehozása és működtetése kapcsán a következő főbb 

költségelemeket azonosítottuk: 

 humánerőforrás költségek, 

 fejlesztések költségei. 

A fenntarthatóság szempontjából kiemelet jelentősége van a bevételi oldalnak, ahol a következő 

árbevételi lehetőségeket azonosítottunk: 

 szakmai képzések részvételi díja, 

 tudásmegosztó rendezvények részvételi díja, 

 konferenciák részvételi díja, 

 eszközök bérleti díja, 

 idős szállítás díja, 

 otthoni ellátást segítő szolgáltatás díja. 

5.4.1 Költségek 

5.4.1.1 Humánerőforrás költségek 

A humánerőforrás költségek tekintetében a helyi bérszínvonalra alapoztunk és egy éves költséget 

vettünk alapul: 

19. táblázat – Éves humánerőforrás költség (saját becslés) 

Munkakör Éves költség 
(Ft) 

Fő Költség 
(Ft) 

Tudásbázis építő 3.048.000,- 1 3.048.000,- 
Képzés és hálózat szervező 3.048.000,- 1 3.048.000,- 
Ügyfélszolgálati munkatárs  2.590.800,- 1 2.590.800,- 
Idős szállító 2.286.000,- igénytől függ 0,- 
Otthoni ápolást segítő munkatárs 2.286.000,- igénytől függ 0,- 
Összesen   8.686.800,- 

5.4.1.2 Fejlesztések költségei 

Az informatikai fejlesztéseknél csak az alkalmazások fejlesztését vettük alapul, hardver költségek 

nem szerepelnek a táblázatban. Az alkalmazások üzemeltetésének feltétele a belső hálózat 

üzemelése, vagy NSA szerver biztosítása. Az alkalmazásokat Open Source rendszerek 

felhasználásával terveztük.  
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20. táblázat – Fejlesztési költségek (saját becslés) 

Fejlesztés Költség 
(Ft) 

Tudásbázis alkalmazás létrehozása 800.000,- 
Partner adatbázis létrehozása 500.000,- 
Ügyfélkezelési alkalmazás a megrendelések nyilvántartásához 500.000,- 
Online felület fejlesztése 500.000,- 
elearning és webinarium kialakítása 800.000,- 
Szállítási kapacitás fejlesztése igénytől függ 
Bérelhető és az otthon ápoláshoz szükséges eszköz állomány fejlesztése igénytől függ 
Összesen 3.100.000,- 

5.4.2 Bevételek 

5.4.2.1 Szakmai képzések részvételi díja 

A szakmai képzések területén elsősorban a szociális kreditpontos továbbképzések megszervezését 

tartjuk lehetségesnek. A szakmai képzések területén a továbblépést az OKJ-s képzések jelenthetik, 

illetve OKJ képző cégekkel gyakorlati képzési helykén való együttműködés.  

A kreditpontos továbbképzések esetén kb. 30-33 órás képzések esetén 30-40 ezer forintos 

árbevétellel lehet számolni. A képzés díja távoktatás esetén 20-30 ezer forintra csökken. A 

kreditpontok megszerzésének szükségessége a munkakörhöz kapcsolódik, így a piacot elsősorban 

a jogszabályi elvárás irányítja. A résztevők ár és óraszám alapján döntenek, azonos áru és óraszámú 

képzések esetén lesz döntési szempont a képzés tartalma és minősége.  

21. táblázat – Példák szociális kreditpontos továbbképzésekre9 

Képzés neve Óraszám Képzés díja 
(Ft) 

Típus 

A demenciában szenvedő betegek speciális ellátásának minőségi 
követelményei 

30 óra 25.000,- távoktatás 

A fogyatékosság szociális és egészségügyi vonatkozásai 30 óra 25.000,- távoktatás 
A hatékony agressziókezelés technikái S35 pont 30 óra 34.000,-  
A szociális munka és a minőség irányítás kapcsolata szociális 
intézményekben 

30 óra 22.000,- távoktatás 

Amikor a terheimtől roskadozom - A kiégés megelőzése, 
felismerése és legyőzése T40 pont 

30 óra 34.000,-  

Családi szocializáció, családi krízisek a gyakorlatban T32 pont 32 óra 34.000,-  
Demenciában szenvedők gondozása geriátriai szempontból T40 
pont 

30 óra 34.000,-  

Egészségügyi ismeretek a szociális intézményekben T30 pont 30 óra 34.000,-  
Élet az élet végén- Hospice szemlélet, gyakorlat az időskori 
ellátásban T30 pont 

30 óra 34.000,-  

Esélyteremtő kapcsolati tréning S 35 pont 30 óra 40.000,-  
Fogyatékkal élők szociális ellátásának komplexitása T30 pont 30 óra 34.000,-  
Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között T35 
pont 

30 óra 36.000,-  

                                                 
9 Forrás: Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény, felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001240/2015 
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Képzés neve Óraszám 
Képzés díja 

(Ft) Típus 

Konfliktus-konfliktuskezelés T30 pont 30 óra 34.000,-  
Közelebb az emberhez. Bevezetés az ellátottak mentális és lelki 
segítségnyújtásához T30 pont 

30 óra 34.000,-  

Súlyosan, halmozottan sérült személyek kommunikációs segítője T 
50pont 

60 óra 48.000,-  

Szupervízió felhasználási készségek fejlesztése S 30pont 30 óra 34.000,-  
Tanítható-e a vérszerinti szülő? Tények - készségek - eszközök a 
gyermekvédelemben T 30pont 

30 óra 34.000,-  

5.4.2.2 Tudásmegosztó rendezvények részvételi díja 

A tudásmegosztó rendezvények esetében népfőiskolai rendszerű képzésről beszélhetünk. A 

rendezvények esetében alacsony, önköltséges részvételi díjjal, illetve ingyenes képzésekkel 

számolhatunk. A népfőiskolai képzések esetén a kis létszámú, gyakorlati oktatással egybekötött 

képzések esetében lehet képzési díjjal számolni. A nagy létszámú képzések, előadások esetében 

ingyenes, vagy alacsony díjú rendezvénnyel számolhatunk, amelyek marketing eszközként 

szolgálhatnak a kis létszám képzésekhez, valamint a Otthon által kínált szolgáltatásokhoz.  

5.4.2.3 Konferenciák részvételi díja 

A konferenciák részvételi díja 1 napos rendezvény esetén 20-30 ezer forint között mozoghat. A 

szociális területen a konferenciák is biztosíthatnak pontszerző lehetőséget, ami emelheti a 

látogatottságot.  

5.4.2.4 Eszközök bérleti díja 

A gyógyászati eszközök bérleti piacán több ajánlat is található. Az ajánlatok közül az alacsonyabb 

árkategóriát vettük figyelembe. A bérlésre kínált eszközök között új és jó állapotú használt 

eszközöket is találtunk. A bérleti díjak hosszú távra, de általában minimum 15-30 napra értendők.  

22. táblázat – Példák eszköz bérleti díjakra10 

Eszköz Bérleti díj 
(Ft/nap) 

Kaució 
(Ft) 

Kerekesszék 350,- 25.000,- 
Infúziós pumpa 700,- 80.000,- 
Négykerekű fékes járókeret 250,- 15.000,- 
Kartámaszos járókeret 250,- 15.000,- 
Kifordíható fürdőkádülés 180,- 10.000,- 
Szoba WC 180,- 15.000,- 
Decubitus matrac I. 500,- 50.000,- 
Decubitus matrac II. 400,- 40.000,- 
Decubitus matrac III. 200,- 10.000,- 
Kórházi ágy 500,- 25.000,- 

                                                 
10 Forrás: http://www.amsmento.hu/gyogyaszati-segedeszkoz-berles  
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Állítható, guruló járókeret 180,- 10.000,- 
Mankó 30,- 1.000,- 
Fürdőkád kapaszkódó 50,- 1.000,- 
Járókeret 50,- 2.500,- 

5.4.2.5 Idős szállítás díja 

Az idős, illetve betegszállítás kapcsán több szolgáltatást is elemeztünk. A legtöbb szolgáltató nem 

kilóméter alapon számláz, hanem átalánydíjat számol fel. A díjba a szállítás mellett beletartozik a 

kisérés, gyógyszer vásárlás, esetleg rövid bevásárlás is.  

A szállítók általában ÁNTSZ engedéllyel rendelkeznek, a szakmai felügyeletet nem igénylő járó- és 

ülőbeteg szállítással, úgynevezett betegtaxi szolgáltatáshoz. A szállítók telefonos megrendelés 

alapján az előzetesen előjegyzett, megbeszélt időpontra érkeznek, a vizsgálatok alatt is a kliens 

mellett maradnak, majd visszaszállítják az otthonába.  

23. táblázat – Példa beteg taxi szolgáltatás árazására11 

Távolságok Egy-út Oda-vissza 
Óbudán belül 4.500-5000 Ft 9.000,- Ft 
Budapest belső kerületein belül 4000-6000 Ft 9.000,- Ft 
Budapest külső kerületein belül  7000-8000 Ft 9.000-11.000,- Ft 
Budapest külső kerületei között 12000-14000 Ft 16.000-18.000,- Ft 

A példa alapján javasoljuk a szolgáltatás árazásánál a helyi lakosság fizetőképes keresletét is 

figyelembe venni.  

5.4.2.6 Otthoni ellátást segítő szolgáltatás díja 

Az otthoni ellátást segítő szolgáltatás díjazását jelentősen befolyásolja egy decemberben elfogadott 

törvény, szociális törvénymódosító csomag, amely főként az idősellátás és egyéb bentlakásos ellátási 

formák tekintetében hoz drasztikus változásokat. A módosítás értelmében tovább szigorodott 

januártól a rászoruló időseknek gondozást nyújtó házi segítségnyújtás szabályozása. Januártól 

azonban törölték az ellátotti szerződésekből, hogy kinek hány órányi gondozásra van szüksége. Így 

könnyen előfordulhat, hogy a gondozókra több beteget osztanak a szolgáltatók, mint eddig 

Amíg azonban a gondozási időtartamra nincs garancia, addig pénzért gyakorlatilag állapottól 

függetlenül igénybe lehet venni az önkormányzatok által kötelezően működtetett, eddig csak a 

rászorulóknak járó házi segítségnyújtást. Januártól ugyanis házi segítségnyújtás keretében a 

gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az érintett vállalja, hogy megfizeti 

a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díjat. Az ő esetében nem vizsgálják, 

hogy állapota indokolja-e az ellátást. 

                                                 
11 Forrás: http://www.beteg-taxi.hu/  
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Az otthoni ellátásra több fizetős szolgáltató ajánlatát is elemeztük. Az alacsonyabb díjkategóriában 

a következő szolgáltatásokat és árakat tartjuk követendőnek:  

 otthon ápolási óradíj, 1.300-1.500,- Ft-tól, az óradíj a pontos helyszín, feladat és megbízási 

időtartam függvényében változhat. 

 24 órás felügyelet, 17.000,- Ft-tól, a gondozók napi/2 napi műszakváltással látják el a rájuk 

bízott feladatot. 

 Napi 1-2 órás gondozás csomag, elsősorban azon idősek számára, akik számára az 

idősgondozás keretében a fürdetés, beszélgetés, tisztába tétel és maximum egy kis 

bevásárlás elegendő, díja: 30-50.000,- Ft/20 nap-tól. 

 Napi 8-10 órás csomag, elsősorban azok számára, akik munkaidejük alatt nem tudják 

megoldani szerettük házi gondozását - otthoni ellátását, díja: 135-160.000,- Ft/20 nap-tól. 

5.5 Sikertényezők és a működés indikátorai 

A módszertani és konzultációs központ működésének alapvető sikertényezői a következők: 

 a résztvevők és a szolgálatások igénybe vevők száma, 

 a gazdasági fenntarthatóság biztosítása. 

A gazdasági számítások alapján lehet meghatározni a fenntarthatósághoz szükséges árbevételt, ami 

meghatározza a tervezett résztvevői és megrendelői számokat. Az indikátorok elsősorban ezekre a 

számokra épülnek: 

 szakmai képzéseken résztvevők száma, 

 konferenciákon résztvevők száma, 

 megrendelt és kiszállított ételek száma, 

 megrendelt szolgáltatások száma. 
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4. Melléklet - Lehetséges intézményi kapcsolatok 

Engedéllyel működő idősek otthonai 

24. táblázat - Engedéllyel működő idősek otthonai (2010)12 

Fenntartó Intézmény Szolgáltatás nyújtás helye 
Emelt színtű 

férőhelyek 
száma 

Férőhelyek 
száma 

Intézmények 
száma 

Baranya megye           
"Összhang" Intézményfenntartó 
Társulás 

"Őszi Fény" Idősek Otthona Egyesített 
Szociális Intézmény 

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 74  40 
 

"Szent Borbála Otthon" Közhasznú 
NKft 

Idősek Otthona 7300 Komló, Liliom utca 9  50 
 

Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei Dorothea Otthon 7761 Kozármisleny, Széchenyi utca 
2/B 

0 44 
 

Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Időskorúak Otthona 7833 Görcsöny, Hársfa utca 6 4 100  
Beremend Nagyközségi Önkormányzat Idősek Szociális Otthona 7827 Beremend, Gorkíj fasor 1-5 24 50  
Bóly Mikrokörzeti Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgáltatásokat nyújtó 
Intézményi Társulás 

Gondozási Központ 7754 Bóly, Hősök tere 4 
5 49 

 
Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó 
NKft 

"Centomilla" Idősek Otthona 7775 Magyarbóly, Damjanich utca 9  42 
 

Harkány Város Önkormányzata Szociális Gyógyotthon 7815 Harkány, Ady Endre utca 34 0 34  
Hotel Béda Idősek Lakóotthona NKft Hotel Béda Idősek Otthona 7717 Kölked, Felsőbéda dűlő 407 0 50  
Komlói Szociális Közhasznú NKft Mecsek Szíve Idősek Otthona 7300 Komló, Pécsi út 42 2 125  
Mágocs Nagyközség Önkormányzata Szociális Gondozási Központ 7342 Mágocs, Szabadság út 4 21 35  
Magyarországi Evangélikus Egyház Baldauf Gusztáv Evangélikus 

Szeretetotthon 
7666 Pogány, Széchenyi utca 12/A 

0 45 
 

Mecseknádasd Község Önkormányzata Szociális Gondozási Központ 7695 Mecseknádasd, Rákóczi Ferenc 
út 2 

24 24 
 

Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás 
Tanácsa 

Idősek Otthona 7700 Mohács, Gólya út 15 0 60 
 

Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás 
Tanácsa 

Egyesített Szociális Intézmény (Mohács) 7700 Mohács, Gólya út 42  85 
 

                                                 
12 Kékkel kiemeltük a Hegyháti Járás településein működő intézményeket 
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Fenntartó Intézmény Szolgáltatás nyújtás helye 
Emelt színtű 

férőhelyek 
száma 

Férőhelyek 
száma 

Intézmények 
száma 

Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás 
Tanácsa 

Szociális Otthon 7728 Somberek, Dózsa György utca 
19 

0 150 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Alkotmány utcai Idősek Otthona 7621 Pécs, Alkotmány utca 77 0 56  
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Barátság utcai Idősek Otthona 7621 Pécs, Barátság utca 18 0 24  
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Tímár utcai Idősek Otthona 7621 Pécs, Tímár utca 5 0 58  
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Xavér utcai Idősek Otthona 7621 Pécs, Xavér utca 10 0 88  
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Tüzér utcai Idősek Otthona 7633 Pécs, Tüzér utca 7 0 130  
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogu Város Integrált Szociális 

Intézménye 
7634 Pécs, Malomvölgyi út 21 

0 452 
 

Pécsi Egyházmegyei Hatóság Szent Margit Gondozóotthon 7362 Vásárosdombó, Margitmajor 
major 9 

1 100 
 

Pécsi Egyházmegyei Hatóság Szent Lőrinc Gondozóotthon 7621 Pécs, Szentlőrinci út 17 1 71  
Pécsi Egyházmegyei Hatóság Prohászka Otthon 7624 Pécs, Szent István tér 13 0 48  
Pécsvárad Város Önkormányzata Szociális Gondozási Központ 7720 Pécsvárad, Dózsa György út 

2/A 
11 30 

 
Római Katolikus Egyházi 
Szeretetszolgálat 

Prohászka Otthon 7624 Pécs, Szent István tér 13  48 
 

Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás Siklós Kistérségi Szociális Szolgáltató 
Központ 

7800 Siklós, Járó Péter út 42 
8 160 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzata Szociális Szolgáltató Központ 7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály út 

1-3 
 35 

 
SZOCEG Szociális és Egészségügyi 
Szolgáltató NKft 

SZOCEG Időskorúak Otthona 
Mecsekjánosi 

7305 Komló (Mecsekjánosi), 
Mecsekjánosi puszta 0 

 40 
 

SZOCEG Szociális és Egészségügyi 
Szolgáltató NKft 

Napsugár Időskorúak Szolgáltató 
Központja 

7741 Nagykozár, Kossuth Lajos út 28  18 
 

SZOCEG Szociális és Egészségügyi 
Szolgáltató NKft 

SZOCEG Időskorúak Otthona 
Szederkény 

7751 Szederkény, Pécsi út 23 3 90 
 

SZOCEG Szociális és Egészségügyi 
Szolgáltató NKft 

Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális 
Intézmény 

7900 Szigetvár, József Attila út 69-71 
25 125 

 
SZOCEG Szociális és Egészségügyi 
Szolgáltató NKft 

Napsugár Időskorúak Szolgáltató 
Központja 

7960 Sellye, Aradi út 1 
6 30 

  
Sallai utcai Idősek Otthona 7300 Komló, Sallai utca 32  40   
Időskorúak Otthona Keresztespuszta 7833 Görcsöny, Keresztespuszta 

puszta 1 
1 70 

 
Baranyamegye összesen     136 2696 36 
Somogy megye           
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Fenntartó Intézmény Szolgáltatás nyújtás helye 
Emelt színtű 

férőhelyek 
száma 

Férőhelyek 
száma 

Intézmények 
száma 

"Igaz Béke" Egyház Zselici Rózsakert Idősek Otthona 7472 Szentbalázs, Fő utca 96 2 34  
„Geronto-MED 2005” Egészségügyi 
Szolgáltató Közhasznú NKft 

IRIS Ápolási Otthon 8623 Balatonföldvár, Széchenyi utca 2 
3 99 

 
Alapszolgáltatási Központot Fenntartó 
Társulás 

Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona 7443 Somogyjád, Kossuth utca 14 
0 21 

 
Arany Ősz Nyugdíjas Otthon Szolgáltató 
Közhasznú NKft 

Idősek Otthona 8623 Balatonföldvár, Spur István utca 
6 

24 28 
 

Barcs Város, Komlósd, Lakócsa, 
Péterhida, Potony, Szentborbás, 
Tótújfalu Községek Önkormányzata 

Barcsi Szociális Központ 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 32-
34 120 147 

 
Boldog Évek Közösség Egyháza Gálosfa Termál Idősek Otthona 7473 Gálosfa, Zöldfa utca 20 0 52  
Borostyán Időskorúak Otthona 
Alapítvány 

Borostyán Időskorúak Otthona 7442 Várda, Petőfi utca 188 
0 22 

 
Csokonyavisontai Alapszolgáltatási 
Központot Fenntartó Társulás 

Csokonyavisontai Alapszolgáltatási 
Központ 

7555 Csokonyavisonta, Xantus János 
utca 45 

0 21 
 

Elesett Öregekért Alapítvány Szeretetotthon 8716 Gadány, Fő utca 46 8 60  
Elesett Öregekért Alapítvány Nemeskisfalud-demens részleg 8717 Nemeskisfalud, Kis utca 15 0 39  
Esthajnal az Idősek Gondozásáért 
Alapítvány 

Esthajnal Idősek Otthona 8721 Vése, 0364/1 helyrajzi szám  42 
 

Evangéliumi Pünkösdi Közösség Szeretetotthon-telephely 7530 Kadarkút, Vótapuszta puszta 12  12  
Evangéliumi Pünkösdi Közösség EPK Szeretetotthona 7530 Kadarkút, Vótapuszta puszta 

Vótakastél 
 45 

 
Gyékényes Község Önkormányzata Gondozási Központ 8851 Gyékényes, Szabadság tér 63 0 24  
Hetes Község Önkormányzata Ezüstjuhar Nyugdíjasház 7432 Hetes, Vikár Béla utca 74/c 0 50  
Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata* 

Liget Időskorúak Otthona 7400 Kaposvár, Vak Bottyán János 
utca 1 

 60 
 

Kaposvári Református Egyházközség Ikafalvi Farkas Béla Idősek Otthona 7261 Taszár, Lakótelep utca 6 0 58  
Kaposvári Református Egyházközség Csertán Márton Otthon 7400 Kaposvár, Béla király utca 90 51 70  
Koppányvölgye Idősek Otthona és 
Ápolási Központ NKft 

Koppányvölgye Idősek Otthona 7285 Törökkoppány, Ady Endre utca 
12 

25 80 
 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület 

Siófok Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Gondviselés Háza 

8611 Siófok (Balatonkiliti), Béke tér 2 
7 42 

 
Magyarországi Református Egyház Kiss Ferenc Református Idősek Otthona 7257 Mosdós, Petőfi utca 4 0 66  
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Idősek Otthona és Gondozóháza 8700 Marcali, Noszlopy utca 1 0 17  
Megbékélés Szociális Otthon Alapítvány "Anna" Szeretetotthon 8700 Marcali, Templom utca 4  14  
Őszi Fény Otthon Alapítvány Idősek Otthona 8708 Somogyfajsz, Kastélykert kert 1 24 28  
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Fenntartó Intézmény Szolgáltatás nyújtás helye 
Emelt színtű 

férőhelyek 
száma 

Férőhelyek 
száma 

Intézmények 
száma 

Pannon Mentő Közhasznú NKft Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi utca 53 14 150  
Rinyamenti Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 

Lábodi Intézményegység 7551 Lábod, Kossuth utca 43 
0 18 

 
Siófok Város Önkormányzata Idősek Otthona 8600 Siófok, 9675/12 helyrajzi szám 

(HRSZ.) - 47 71 
 

Siófok Város Önkormányzata Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi Sándor utca 1/a 9 25  
Somogy Megyei Önkormányzat Park Szociális Otthon 7463 Patalom, Bucsi Ignác utca 1 0 103  
Somogy Megyei Önkormányzat Berzence 7516 Berzence, Laktanya utca 3 0 120  
Somogy Megyei Önkormányzat Magas Cédrus Szociális Otthon 7530 Kőkút, Gyöngyöspuszta 0 100  
Somogy Megyei Önkormányzat Fehér Akác Szociális Otthon 7538 Kálmáncsa, Kossuth utca 1 0 25  
Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth utca 1 0 170  
Szociális Intézményt Fenntartó Társulás 
Csömödér 

Idősek Otthona Csömödér 8957 Csömödér, Rákóczi Ferenc utca 
33 

0 42 
  

Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 3-4 0 40  
Somogy megye összesen     334 1995 50 
Tolna megye           
Akáckert Szociális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Időskorúak Gondozóháza 7030 Paks, Akác utca 6.  13 
 

Decsi Református Egyházközség "Lórántffy Zsuzsanna" Szeretetotthon 
(Idősek otthona) 

7144 Decs, Béke utca 2. 
0 88 

 
Dombóvár város, Szakcs és Gyulaj 
községek Önkormányzata 

Egyesített Szociális Intézmény, mint 
Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs 
Községek Intézményfenntartó Tá 

7200 Dombóvár, Arany János tér 3 
0 73 

 
Dombóvár város, Szakcs és Gyulaj 
községek Önkormányzata 

"Platán" Otthon 7200 Dombóvár, Szabadság utca 6. 
0 37 

 
Dombóvár város, Szakcs és Gyulaj 
községek Önkormányzata 

Idősek Otthona Szakcs 7213 Szakcs, Petőfi Sándor tér 10. 
0 25 

 
Dombóvár város, Szakcs és Gyulaj 
községek Önkormányzata 

Idősek Gondozó Otthona Gyulaj 7227 Gyulaj, Magyar utca 9 
0 18 

 
Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési 
Közhasznú Társaság 

Napsugár Idősek Otthona demens részleg 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 4 
0 14 

 
Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési 
Közhasznú Társaság 

"Napsugár" Idősek Otthona 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5. 
78 78 

 
Idősek Tartós Ápolása Gondozása 
Közhasznú Társaság 

Emeltszintű Idősek Otthona 7144 Decs, Ady Endre utca 4-6. 
55 55 
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Fenntartó Intézmény Szolgáltatás nyújtás helye 
Emelt színtű 

férőhelyek 
száma 

Férőhelyek 
száma 

Intézmények 
száma 

Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Diakóniai Otthon (Idősek 
otthona) 

7361 Kaposszekcső, Táncsics utca 28. 
15 72 

 
Magyarországi Metodista Egyház "Márta Mária" Társasotthon (Idősek 

otthona) 
7361 Kaposszekcső, Napsugár utca 
17. 

0 27 
 

Paks Város Önkormányzata Paks Város Szociális Intézmények 
Igazgatósága 

7030 Paks, Kishegyi út 46-48 
0 82 

 
Platán Szociális Alapítvány "Platán" Idősek Otthona 7191 Hőgyész, Agy Endre utca 4. 15 98  
Simontornya és térsége személyes 
gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási 
központot fenntartó Intézményi Társulás 

"Őszikék" Szociális szolgáltató Központ 7081 Simontornya, Vár tér 3-4 
0 22 

 
Szekszárd és Környéke Szociális 
alapszolgáltatási Társulás 

"Dr Kelemen József" Idősek Otthona 
(Mérey u. 42.) 

7100 Szekszárd, Mérey utca 42. 
0 10 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város és Tolna 
Város Önkormányzata 

"Dr Kelemen József" Idősek Otthona 
(Kadarka u.) 

7100 Szekszárd, Kadarka utca 74. 
12 37 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város és Tolna 
Város Önkormányzata 

Dr. Kelemen József Idősek Otthona 
(Mérey u. 33-37.) 

7100 Szekszárd, Mérey utca 33-37.  66 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város és Tolna 
Város Önkormányzata 

Idősek Otthona (Tolna) 7130 Tolna, Bajcsy utca 73/7. 
0 42 

 
Tamási és Simontornya Városkörnyéki 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása 

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény 7064 Gyönk, Táncsics Mihály utca 
472. 0 215 

 
Tamási és Simontornya Városkörnyéki 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása 

Tamási és a Városkörnyéki 
Önkormányzatok Szociális Integrációs 
Központja 

7090 Tamási, Rákóczi utca 1. 
0 10 

 
Tamási és Simontornya Városkörnyéki 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása 

Idősek Háza 7092 Nagykónyi, Nagy utca 10. 
0 20 

 
Tamási és Simontornya Városkörnyéki 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása 

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény 
Értény Barnahátpuszta 

7093 Értény, Barnahátpuszta puszta 
048-04712 0 40 

 
Tolna Megyei Önkormányzat Dunaföldvári Idősek Otthona 7020 Dunaföldvár, Paksi út 70 0 60  
Tolna Megyei Önkormányzat Palánki Idősek Otthona Szekszárd 7100 Szekszárd, Palánki utca 2. 0 56  
Tolna Megyei Önkormányzat "Szivárvány" Idősek Otthona Bátaszék 7140 Bátaszék, Bezerédj utca 13 33 100  
Tolna Megyei Önkormányzat Sárpilisi Idősek Otthona 7145 Sárpilis, Béke tér 2/A. 0 70  
Váralja község és Nagymányok 
nagyközség Önkormányzata 

"Őszikék" Szociális Intézmény Váralja 7354 Váralja, Kossuth Lajos utca 129. 
0 20 
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Fenntartó Intézmény Szolgáltatás nyújtás helye 
Emelt színtű 

férőhelyek 
száma 

Férőhelyek 
száma 

Intézmények 
száma 

Váralja község és Nagymányok 
nagyközség Önkormányzata 

"Őszikék" Szociális Intézmény 7355 Nagymányok, József Attila utca 
8/c. 

0 15 
 

Tolna megye összesen     208 1463 28 

Időskorúak gondozóháza (átmeneti elhelyezést biztosító otthonok) 

25. táblázat - Időskorúak gondozóháza (átmeneti elhelyezést biztosító otthonok) (2010) 

Fenntartó  Intézmény Szolgáltatás nyújtás helye 
Férőhelyek 

száma 
Intézmények 

száma 
Baranya megye     
Hotel Béda Idősek Lakóotthona NKft Hotel Béda Idősek Otthona 7717 Kölked, Felsőbéda dűlő 407 10  
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Zipernovszky utcai Időskorúak Gondozóháza 7633 Pécs, Zipernovszky utca 1 17  
Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás Időskorúak Gondozóháza 7800 Siklós, Járó Péter út 40 10  
Baranya megye összesen   37 3 
Somogy megye     
Barcs Város, Komlósd, Lakócsa, Péterhida, Potony, 
Szentborbás, Tótújfalu Községek Önkormányzata 

Barcsi Szociális Központ 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 32-
34 

3 
 

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Idősek Otthona és Gondozóháza 8700 Marcali, Noszlopy utca 1 3  
Somogy megye összesen    6 3 
Tolna megye     
Dombóvár város, Szakcs és Gyulaj községek 
Önkormányzata 

"Támasz" Otthon 7200 Dombóvár, III. utca 22. 
10 

 
Paks Város Önkormányzata Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága 7030 Paks, Kishegyi út 46-48 4  
Simontornya és térsége személyes gondoskodást 
nyújtó alapszolgáltatási központot fenntartó 
Intézményi Társulás 

"Őszikék" Szociális szolgáltató Központ 7081 Simontornya, Vár tér 3-4 
7 

 
Szociális Alapszolgáltatási Központként működő 
Gondozási Központ Fenntartója 
Intézményfenntartó Társulás 

Idősek Átmeneti Otthona 7150 Bonyhád, Szabadság utca 2 
13 

 
Váralja község és Nagymányok nagyközség 
Önkormányzata 

"Őszikék" Szociális Intézmény 7355 Nagymányok, József Attila utca 
8/c. 

15 
 

Tolna megye összesen    49 5 
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5. Melléklet – Műhelymunkák és interjú összefoglalása 

1. Műhelymunka 

Időpont: 2017.február 15. 

Helyszín: Alsómocsolád Önkormányzat 

Résztvevők:  

 Dicső László 

 Balogh Anikó 

 Pitzné Keller Anita 

 Varga Péter 

Téma:  

 feladat részletezése, 

 a Norvég Projekt kapcsán felmerült szempontok ismertetése, 

 az Őszi Fény működésének releváns területeinek tapasztalatai, 

 személyes interjú keretében az egyéni elképzelések, javaslatok ismertetése, 

 a munka menetének részletezése, időpontok egyeztetése. 

2. Műhelymunka 

Időpont: 2017. február 28. 

Helyszín: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Budapest 

Résztvevők 

 Dicső László 

 Balogh Anikó 

 Pitzné Keller Anita 

 Jobbágy Mária 

 Rády Eszter 

 Vámosi Gábor 

 Karóczkai Emese 

 Varga Péter 

Téma:  

 a módszertani és konzultációs központ működési területeinek validálása, 

 célcsoportok meghatározása működési területenként, 
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 szolgálatások meghatározása célcsoportonként, 

 a szakmai hálózat működési lehetőségei és feltételei. 

Interjú 

Időpont: 2017. március 1.  

Helyszín: Alsómocsolád Önkormányzat 

Résztvevő:  

 Pitzné Keller Anita 

 Varga Péter 

Téma: 

 a módszertani és konzultációs központ működési területeinek véglegesítése, 

 a helyi és mikrotérségi piac azonosítása, célcsoportok igényei, 

 szakmai partnerek azonosítása, 

 szakmai partnerek igényeinek azonosítása, keresleti oldal, 

 az Őszi Fény jelenlegi működésének egyeztetése, 

 a szükséges humán és infrastrukturális fejlesztések azonosítása, 

3. Műhelymunka 

Időpont: 2017. március 7.  

Helyszín: Alsómocsolád Önkormányzat 

Résztevők: 

 Dicső László 

 Balogh Anikó 

 Pitzné Keller Anita 

 Dávidné Varga Rózsa 

 Dicső Brigitta 

 Mihályi Györgyné 

 Varga Péter 

Téma: 

 a koncepció ismertetése, 

 függő kérdések lezárása,  
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A projekt a Norvég Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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