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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 tartalomszabályozás tématerület keretein belül folyamatban van az elkészült
szakmai szabályozó dokumentumok végső szakmai jóváhagyása. A projekt honlapján a
későbbiekben megjelenő dokumentumok az alap- és szakellátási tevékenységek részletes, szöveges leírását, a tevékenységek lépéseinek ábrában való összegzését és a tevékenységek ellenőrzésére szolgáló indikátorokat tartalmazzák, lehetővé téve majd, hogy a
szolgáltatók tevékenységüket azonos szakmai tartalommal, azonos minőségbiztosítási
szempontok alapján, ellenőrizhető módon végezzék. A szakmai szabályozó dokumentumok felhasználásához az ágazati irányítás döntésére lesz szükség.
A hazai fogyasztóvédelmi gyakorlatok felmérését követően a már meglévő szempontokra
alapozva a szakterületek szakmai ellenőrzési kritériumrendszerének meghatározásával
folytatódik a szociális és gyermekvédelmi terület szakmai ellenőrzési rendszerének továbbfejlesztése és egy egységes fogyasztóvédelmi keret kidolgozása, melynek keretében
a projektben kidolgozott indikátorokat hasznosítva szolgáltatás-specifikus fogyasztóvédelmi ajánlások készülnek.
Tovább folytatódik a gyermekjóléti szolgálatok munkatársai számára a gyermekvédelmi
jelzőrendszer szervezéséhez és hatékony működtetéséhez segítséget nyújtó, és a gyermekek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges,
egységes elvek és módszertan kidolgozása.
Szintén folyamatban van a gyermekvédelmi gyám feladatának tervezési és értékelési
rendszerbe kapcsolása és az esetmenedzseri kompetenciák meghatározása, valamint a
feladatok ellátására felkészítő képzés tananyagának kidolgozása.
A szociálpolitikai tervezéshez és elosztási rendszerhez modellezett alternatívák
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egyeztetését követően - elkészült a szociális és gyermekvédelmi rendszer területi alapú
szolgáltatásszervezésének kézikönyve a szakma számára.
Szintén elkészült a szociális és gyermekvédelmi ellátásokat igénybevevők szükségletein
alapuló szolgáltatási utak koncepciója is. A dokumentum meghatározza a célcsoportok
szükségleteit, az alap– és szakellátások területén nyújtott szolgáltatási tartalmakat, és a
szükségletek változása esetén a szolgáltatások között megjelenő, meghatározó kapcsolódási és döntési pontokat. A szolgáltatási utak és a döntési pontok áttekintését a koncepcióhoz kidolgozott indikátorok segítik.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások forrásallokációjának tervezéséhez kapcsolódó tevékenységen belül a szakmai munkacsoport által kiválasztott egyegy, a jogszabályokban meghatározott alap- és szakellátások tekintetében elkészült egy
olyan módszertani útmutató, amely alkalmas a szolgáltatásnyújtás költségeinek vizsgálatára és meghatározására. A módszertani leírás azt mutatja be, hogy milyen költségszerkezettel működtethető egy adott szolgáltatás vagy ellátás.
A TÁMOP-5.4.9-11/1 „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” elnevezésű projekt kedvezményezettjei számára nyújtott szakmai támogató tevékenység keretében újabb tapasztalatokat megosztó szakmai műhelyek megrendezésére került sor, melyen a TÁMOP-5.4.1-12/1-es projekt fejlesztéseinek és a TÁMOP5.4.9-11/1 projektben létrejövő szakmai tevékenységeknek – külön kiemelve három felkért projekt tapasztalatait – a bemutatása történt meg.
2014. június 24-én a TÁMOP-5.4.1-12/1 projekt szervezésében került megrendezésre a
különleges ellátást igénylő gyermekek ellátásának aktuális kérdéseivel foglalkozó
szakmai konferencia. Az országos méretű tematikus tanácskozás során a tartós betegsége, fogyatékossága, vagy kora miatt különleges szükségletű gyermekek ellátásának aktuális kérdéseit, a szakterület jellemző kihívásait, a fejlesztések dilemmáit vitatták meg a
konferencia résztvevői.
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, „Tanuljunk meg együtt élni!” elnevezésű kampány megvalósításának keretében az érintett településeken az előre egyeztetett időpontokban kihelyezésre kerültek a plakátok, megtörtént a szórólapok terjesztése.
A helyi rádiókban, illetve televíziókban folyamatosan sugárzásra kerülnek az érzékenyítéssel összefüggő szpotok. A sajtótájékoztatók és a lakossági fórumok egy része lebonyolításra került. Az utóbbiakat a helyi lakosság élénk érdeklődése mellett rendezték
meg. Az érintett települések egy részén ezek a programok az elkövetkezendő időben válnak majd aktuálissá, a TIOP-3.4.1.-es projektek meghatározó (alapkőletétel, épületátadás, stb.) eseményeihez kapcsolódva.
A projektben eddig elkészült szakmai anyagok a Megrendelő jóváhagyását követően lesznek nyilvánosak, és a projekt honlapján tesszük majd elérhetővé.
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