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1. A kiemelt projekt rövid bemutatása
A TÁMOP 5.4.1-12/1. "Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és
területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések
megalapozása" elnevezésű kiemelt projekt a 2009-2011-ben lezajlott TÁMOP
5.4.1-8/1 számú, azonos című, kiemelt projekt folytatásaként valósul meg.
A projekt célja a 2007-2008-as időszakban az ágazati modernizációs folyamat
részeként megkezdett, az előző projektben kidolgozott szakmai
szabályozórendszerek továbbfejlesztése, és a fejlesztésbe bevont szociális
szolgáltatások körének bővítése. Az új szakmai szabályozó anyagok lehetővé
teszik, hogy a szolgáltatások igénybevevői azonos, és állandó minőségű
szolgáltatásokhoz jussanak hozzá.
Fejlesztéseink célja - a projekt során megvalósuló kutatások adataira
támaszkodva - a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások
tartalmának szabályozása, adminisztrációjának, fogyasztóvédelmi és tervezési
rendszerének újragondolása, egységes logikai keretben történő kialakítása.
Ennek eredményeként megújulhat a szociális szolgáltatások szélesebb körének
tervezési, forráselosztási, szabályozási és minőségbiztosítási rendszere,
figyelembe véve a fogyasztók szükségleteit és igényeit.
A projekt közvetlen célcsoportjai a fejlesztések tényleges felhasználói, a szociális
és gyermekvédelmi szolgáltatásokban, ellátásokban dolgozó szakemberek, a
fenntartó szervezetek munkatársai, az ágazati irányításban résztvevő

szakemberek, a mőködési engedélyeket kiadó hatóságok munkatársai, valamint
a működés ellenőrzésében résztvevők.
A projekt közvetett célcsoportjába a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások
igénybevevői tartoznak. Az alap- és szakellátási formákban mintegy 1,5 millió
ember kap ellátást, köztük a gyermekvédelem bentlakásos intézményeiben élő
fiatal felnőttek és gyermekek, valamint a szociális szolgáltatások ügyfelei között
nagy számban megjelenő magas kockázatú társadalmi csoportok tagjai. A
projekt kiemelten kezeli ez utóbbi csoportokat, különös hangsúlyt fektetve a
roma lakosság, az egészségkárosodott, fogyatékos személyek, a gyermekek, a
hátrányos helyzetű kistelepüléseken élők, a veszélyeztetett családok, a mentális,
pszichiátriai vagy szenvedélybetegséggel küzdők, valamit a hajléktalan emberek
helyzetére.
A TÁMOP 5.4.1-12/1. projekt szakmai tevékenységei négy nagyobb - szervezeti
egységben - pillérben – valósulnak meg.
Az I. pillér a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások tartalomszabályozását, a
tevékenységadminisztrációs folyamatok leírását és a hozzá kapcsolódó
eljárásrendek kidolgozását illetve ezzel párhuzamosan az ellenőrzési és
fogyasztóvédelmi keretek kidolgozását végzi.
A II. pillérben a szociálpolitikai tervezés és az elosztási rendszer
modernizációjához dolgoznak ki rendszerszintű javaslatokat a szakértők.
A III. pillér munkatársai - szakemberek és intézmények bevonásával - a kiemelt
célcsoportok szociális ellátásokkal kapcsolatos szükségleteit és igényeit,
társadalmi és gazdasági helyzetét felmérő, valamint a megvalósuló módszertani
fejlesztéseket megalapozó kutatásokat tűzték ki célul.
A IV. központi pillér elsősorban a projektben elkészülő szakmai anyagok
minőségbiztosítási feladatait látja el, és felügyeli a fejlesztések tartalmi,
koncepcionális koherenciáját. Ennek a pillérnek a feladata, hogy az elkészülő
dokumentumok szakmai fórumokon történővéleményeztetéséről és a széles
szakmai közönséggel történő megismertetéséről gondoskodjon.
2. A kiemelt projekt eddigi időszakának tevékenységei
2.1 Tartalomszabályozás, tevékenység adminisztráció és
fogyasztóvédelem (I. pillér)
A projekt eddigi időszakában elkezdődött a szabályozással foglalkozó
munkacsoportot vezető szakembereknek, illetve a fogyasztóvédelemmel és
szakmai ellenőrzéssel foglalkozó munkacsoportok szakértőinek kiválasztási
folyamata. Ezzel párhuzamosan zajlik az egységes szabályozási dokumentumok
kidolgozásának alapját képező, meglévő szakmai dokumentumok összegyűjtése
és áttekintése.
2.2 Szociálpolitikai tervezés és elosztás rendszere (II. pillér)

A projekt első két hónapjában a szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti
alapellátásokat igénybevevők szükségleteinek beazonosításához, annak
módszertanának kidolgozását, valamint az egyes gyermekvédelmi ellátások
jelenlegi szolgáltatásszervezési és az ellátási szükségleteket beazonosításának
jelenlegi gyakorlatának feltárását végző szakemberek kiválasztása kezdődött
meg.
2.3 Kutatások (III. pillér)
A projekt eddigi időszakában elkezdődött a kutatások lebonyolítását végző
kutatóintézetek kiválasztásának előkészítése, valamint a kutatások módszertani,
tartalmi koncepciójának pontosítása, részletes kidolgozásának előkészítése.
2.4 Szakmai egyeztetés és disszemináció (IV. központi pillér)
A projekt szakmai monitorozása szempontjából az elmúlt időszak legfontosabb
kérdése a szakmai megvalósítás és a minőségi fejlesztőmunka kereteinek
kialakítása, a megvalósításban résztvevő szakmai pillérek feladatellátásának
koncepcionális és operatív összehangolása, minőségbiztosítási kereteinek
felállítása volt.
A projekt tartalomszabályozási és minőségügyi kérdéseihez kapcsolódóan az
elmúlt két hónap feladata a Szakmai Kollégium felállításának és működtetésének
szakmai megalapozása volt. E munka során a korábbi fejlesztési időszakban
(TÁMOP 5.4.1.-08) készült szakértői anyag, illetve a társágazatok hasonló
szakmai grémiumainak működési kereteinek áttekintése alapján elkészült a
testület végleges ügyrendjét előkészítő szakmai koncepció, amely az egyeztetést
és a Szakmai Irányító Testület döntését követően a Szakmai Kollégium
felállításának kiindulópontja lesz.
3. Nyilvánosság
A TÁMOP 5.4.1-12/1. kiemelt projekt első, nyitó rendezvényére 2012. november
29-én, kerül sor. A nyitókonferencia célja, hogy a szakmai közönség, a projektbe
bevonni kívánt partnerek, intézmények és szakértők, a célcsoport képviselői és a
széles nyilvánosság megismerhesse a projekt célkitűzéseit és a megvalósítás
folyamatát.
A konferencián a részvétel ingyenes, előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi
szándékát kérjük, hogy e-mailben jelezze Erdei Petronella részére
a petronella.erdei@tamop541.ncsszi.hu címen.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

