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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, lezárult a szabályozó dokumentumokhoz készített tevékenységrajzokat és tevékenység leírásokat véleményező modellezési szakasz. A modellezésben országosan közel
70 szociális és gyermekvédelmi alap- és szakellátást nyújtó intézmény 200 munkatársa
vett részt. A tesztelés során gyűjtött gyakorlati tapasztalatok és szakmai vélemények
alapján kerül majd sor a szakmai dokumentumok véglegesítésére.
A tevékenység utolsó fázisában a tevékenység leírások kiegészülnek a már teljesen kidolgozott, szolgáltatási tevékenységeket összegző folyamatábrákkal és a szakmai munka
értékelésére szolgáló indikátorokkal is. A fejlesztés eredményeként a szabályozó dokumentumok révén valamennyi szolgáltatást nyújtó intézmény és szervezet azonos szakmai tartalmak és minőségi mutatók alapján végezheti tevékenységét.
Szintén ebben a projektszakaszban elkészültek az örökbefogadás előkészítése, után követése témájában a szakmai anyagok, a támogatott döntéshozatal módszertana és a
kamasz gyermekek ellátásával kapcsolatos protokoll.
A szociálpolitikai tervezéshez és elosztási rendszerhez modellezett alternatívák
kidolgozása tématerületen belül elkészült a gyermekvédelmi szakellátásban működő
szakértői

bizottságok

számára tervezett

egységes, egyénre szabott tervezési és
1

értékelési rendszer, az alkalmazásához szükséges, dokumentációs felületre kidolgozott
adatlap és annak kitöltési útmutatója. A most kezdődő megvalósítási szakaszban három
szakértői bizottság próbálja ki az értékelési rendszer használatát a mindennapi munka
során. A tesztelést követően a szakértők tapasztalatai alapján kerülnek véglegesítésre az
értékelési rendszer dokumentumai.
Elkészült a szociális alapszolgáltatásokat és a gyermekjóléti alapellátásokat igénybevevők
szükségleteinek és a szolgáltatási igényeinek azonosítását szolgáló mérőeszköz és
útmutatója.

A

szükségletfelmérő

eszközt

az

elkövetkező

időszakban

szociális

szolgáltatást és gyermekvédelmi alapellátást biztosító intézmények bevonásával tesztelik
majd. Az eszköz lehetővé teszi a szolgáltatások meglévő kapacitásainak követését és a
területi kapacitási igények előrejelzését.
A gyermekvédelmi és szociális szolgáltatások kapacitásfigyelő rendszerét megalapozó
szakmai javaslat előkészítéseként két tanulmány készült el. Az egyik a gyermekvédelmi
ellátások

kapacitástervezési

gyakorlatát

vizsgálta

országos

szinten

a

fenntartók,

döntéshozók és a szakemberek megkérdezésével. A másik tanulmány a gyermekvédelmi
szakellátások, gyermekjóléti ellátások és a társágazatok rendszerein belül összegezte a
kapacitásfigyelő rendszerek sajátosságait.
A szolgáltatási szükségleteket azonosító eszköz kidolgozásával párhuzamosan folyt a
területi

különbségek mérését, értékelését szolgáló mutatók, és a területi alapú

szolgáltatásszervezés

nemzetközi

és

hazai

gyakorlatát

áttekintő

tanulmányok

kidolgozása. Az előkészítést követően kézikönyv készül majd az országos szolgáltatási
stratégiákat kidolgozók számára a területi alapú szolgáltatásszervezés módszertanáról.
Szintén befejeződött a nemzetközi és hazai szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások finanszírozását elemző tanulmány szerkesztése, mely a jövőben elkészülő,
a szolgáltatások forrásallokációjának tervezését segítő módszertan kiindulópontja lesz
majd.
A projekt elmúlt időszakában, a projekt eredményeinek széleskörű megismertetését szolgáló tevékenységek keretében, a TÁMOP-5.4.1-12/1 projekt munkatársai
„Tapasztalatokat megosztó, működést támogató szakmai műhelyet” szerveztek a TÁMOP5.4.9-11/1 „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolásá2

ra” elnevezésű projekt kedvezményezettjei számára. A rendezvényen a projektek képviselői személyesen is találkoztak és egyeztettek egymással az elmúlt és az elkövetkezendő projektidőszak teendőiről, és az együttműködési lehetőségeiről.
A szakmai együttműködéseket megvalósító tevékenységek között a projekt egyik fontos
feladata a TIOP-3.4.1. A-11/1 „Bentlakásos intézmények kiváltása” című pályázati program megvalósítását kísérő országos, a fogyatékos személyekkel kapcsolatos előítéletek felszámolását, a társadalmi befogadást erősítő kampány
megvalósítása. A pályázati program során hat bentlakásos, fogyatékossággal élő emberek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmény férőhelyeinek kiváltására kerül
sor. A kétéves programban résztvevő, támogatott intézmények:
Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete
Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ, Aranysziget Otthon, Szentes
Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központja,
Értelmi Fogyatékosok Otthona
Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Pszichiátriai Részlege, Berzence
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ, Mérki Ápoló-Gondozó
Otthon
Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló-Gondozó Otthona, Szakoly
A kommunikációs kampányt indító első egyeztetésre januárban került sor, a programban
résztvevő intézmények fenntartását és módszertani felügyeletét ellátó, Szociális és
Gyermekvédelmi

Főigazgatóság

megyei

kirendeltségeinek

képviselői,

a

pályázó

szervezetek kapcsolattartói, és az országos kampányt megvalósító TÁMOP-5.4.1-12/1
projekt szakmai vezetőjének és munkatársainak részvételével.
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