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Kedves Olvasó!
A TÁMOP-5.4.1-12/1. kiemelt projekt tevékenységeiről és eredményeiről nyújtunk
tájékoztatást.

A kiemelt projekt elmúlt időszakának tevékenységei
A kiemelt projekt aktuális szakaszában, a tartalomszabályozás tématerület keretein
belül, országszerte közel 70, a szociális és gyermekvédelmi alap- és szakellátást nyújtó
intézmény munkatársainak közreműködésével valósul meg a szabályzó dokumentumokhoz készített tevékenységrajzok és tevékenység-leírások kipróbálása, illetve véleményezése irányított kérdéseken keresztül. A modellezés célja, az elkészült szakmai anyagok
kipróbálásán túl, a gyakorlati tapasztalatok és a szakmától érkező vélemények beépítése
a fejlesztés folyamatába.
A tesztelést követően a szociális és gyermekvédelmi alap- és szakellátások szakmai tevékenységeit leíró szabályzó anyagok véglegesítésre kerülnek.
A fejlesztés eredményeként a szabályzó dokumentumok alapján valamennyi szolgáltatást
nyújtó intézmény és szervezet azonos szakmai tartalmak és minőségi mutatók alapján
végezheti tevékenységét.
A szabályzó dokumentumok elkészítésével párhuzamosan a szociális és gyermekvédelmi
terület, valamint a társágazatok hazai és nemzetközi fogyasztóvédelmi gyakorlatainak áttekintése megtörtént. Ezzel egy időben lezárult a hazai gyermekvédelmi és szociális szolgáltatást nyújtó intézmények fogyasztóvédelmi gyakorlatát felmérő online kérdőíves adatfelvétele, melynek eredményei a következő megvalósítási szakaszban kerül-
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nek kiértékelésre. A fogyasztóvédelem területén zajló tevékenységeink az egységes
fogyasztóvédelmi keret kialakításában játszanak a későbbiekben fontos szerepet.
A pillér tevékenységei között szerepel a támogatott döntéshozatali protokollok, a kamaszgyerekek ellátásával kapcsolatos protokollok illetve az örökbefogadás előkészítése,
utánkövetése témájú szakmai anyagok kidolgozása.
A szociálpolitikai tervezéshez és elosztási rendszerhez modellezett alternatívák
kidolgozása tématerületen belül a gyermekvédelmi szakellátásban működő szakértői
bizottságok jelenlegi gyakorlatának feltérképezését követően meghatározásra kerültek az
egységes vizsgálati rendszer tartalmi elemei. Ez alapján a bizottságok ügytípusaihoz
igazodva a szakemberek kidolgozták az egyénre szabott tervezési és értékelési rendszer,
illetve dokumentációs felület adatlapjait és kitöltési útmutatóit.
A

szociális

alapszolgáltatásokat

és

a

gyermekjóléti

alapellátásokat

igénybevevők

szükségleteit azonosító, a szolgáltatások meglévő kapacitásait követő, a területi
kapacitási igényeket előrejelző, és a szolgáltatások tervezhetőségét elősegítő rendszer
kidolgozása több párhuzamos fejlesztési tevékenység során zajlik. A szolgáltatási
szükségleteket azonosító eszköz kidolgozásával egyidőben folyik a területi különbségek
mérését,

értékelését

szolgáltatásszervezési

szolgáló
koncepció

mutatók

kidolgozása.

kidolgozásának

A

területi

megalapozásaként

alapú

előkészítő

tanulmányok készültek, melyek a kiválasztott külföldi ellátórendszerek és a hazai
társágazatok szolgáltatástervezési gyakorlatát vizsgálják.
A területi alapú szolgáltatástervezés koncepciója elősegíti, hogy az ellátórendszer a
jelentkező igényeknek megfelelő, azonos minőségű és mindenki számára elérhető
szolgáltatásokat nyújthasson.
A szakmai fejlesztéseket megalapozó, a szolgáltatások fejlesztését, a kapacitások
megerősítését és tervezését szolgáló kutatások lezárultak
A kutatások eredményeit a TÁMOP-5.4.1-12 projekt munkatársai és a kutatásokban
résztvevő kulcsszakértők egy kilenc részes előadássorozat keretében mutatták be a
meghívott szakmai közönségnek. A projekt kutatási tevékenységei a megvalósult
kutatások

eredményeit

szolgáltatások

bemutató,

szempontjából

összegző

magas

konferenciával

kockázatú

célcsoportok

zárultak.

A

szociális

életkörülményeit

és
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szükségleteit feltáró kutatások eredményeit a projekt fejlesztési tevékenységei is
hasznosítják. A kutatásokhoz tartozó adatbázisokat várhatóan 2014. januárjától

a

projekt honlapján (www.modernizacio.hu) érheti majd el a szélesebb szakmai közönség.
A projekt eredményeinek széleskörű megismertetését szolgáló tevékenységek
keretében folytatódik a TÁMOP-5.4.9-11/1 „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” elnevezésű projekttel való együttműködés, melynek
soron következő eseményén a TÁMOP-5.4.9-11/1 projekt kedvezményezettjei számára
kerül megrendezésre egy „Tapasztalatokat megosztó, működést támogató szakmai műhely” a projekt munkatársai által.
A „Szociális szolgáltatások modernizációja” projekt célkitűzései között szerepelt a
szociális területen működő, a szakmai érdekeket képviselő, véleményező szerv, a
Szociális és Gyermekvédelmi Szakmai Kollégium felállítása. A Kollégium leendő tagjainak
kinevezése folyamatban van.
A testület céljáról és felépítéséről bővebben a projekt honlapján, a IV. Módszertan,
Monitoring és Értékelés pillér tevékenységei között tájékozódhatnak az érdeklődők.
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