Beszámoló a D-Care Labs projekt
tapasztalatairól
Idősügyi Hálózat 2022.10.05.

Transnational Labs – zárórendezvény
2022.09.22.
• 10 ország – vezető partner Németország
• Cél: innováció az idősek és fogyatékkal élők ellátásában – meglévő
és új szolgáltatások fejlesztése
• Átfogó cél: digitalizáció fejlesztése, meglévő lehetőségek kiaknázása
• Eredmény: 9 nemzeti Lab – 50 innovációs projekt (44)
• Konklúziók: a kísérletezéshez tér és eszköz szükséges, amely sehol,
vagy minimálisan áll rendelkezésre.
• Projektverseny: 9 ország, 6 idősügyi, 2 fogyatékkal élő, 1 mindkét
célcsoport – Magyarország 2. hely: Bp. XIII. (egyetlen rendszerszintű
beavatkozás: eü. és szoc. Szolgáltatások integrációja)

Budapest Lab 2021-2022
• 20 ötletpályázat – 14 kiválasztott – 12 fejlesztő csapat – 6 üzleti terv
• Záróesemény: 2022. 09. 13. – 5 prezentáció
 Telemedicina: ORVOSVÁLASZ az orvoshiányra
 Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata: Lehető legtovább önállóan otthon! - személyre
szabott otthonápolás - módszeres szolgáltatásfejlesztés
 Salva Vita Alapítvány: Független és biztonságos élet befogadó közösségekben
 Alsómocsolád Község Önkormányzat: Oltalom lakrész – Demencia Kompetencia és Képzési
Központ

 Budakeszi Város Önkormányzata: Virtuális időutazás időseknek - innovatív élményterápia
családsegítő szakemberekkel

Tapasztalatok:
• Módszerek és lehetőségek – tudásbővítés, készségfejlesztés
• Együttműködés – elkötelezettség – szektorközi partnerség
• Akadályok, nehézségek (kívül/belül)
• Támogatás:
• Nemzetközi képzések és tapasztalatok
• TÖOSZ stáb (szakmai és szervezési koordinációdigitális
platform), Idősügyi Hálózat
• Külső szakértők – tanácsadó testület

Folytatás
• Nemzetközi szint – Új pályázat kidolgozása, fókuszban a rendszerszintű
változások (TÖOSZ is partner)
• D-Care Lab Magyarország – hosszú távon folytatódik az innovációs
laboratórium, nem csak idősügyi fejlesztésekkel
• 2023: D-Care Lab II. kör cél: innovációk segítése
• Jelentkezési határidő: 2022.11.30.; Programindítás: 2022.12.01.
• módszertani képzéssel (6 workshop), mentorálással
• szervezettípustól függetlenül: önkormányzat, civil szervezet, társadalmi vállalkozás,
vállalkozás (egyéni és társas)
• TÖOSZ tag önkormányzatoknak ingyenes, nem tagoknak 199 ezer Ft.
• Várjuk az első körben résztvevő fejlesztő csapatokat is!

Hol tartunk?

Mi kell a változáshoz?
• Változást akarsz? Kezdd azzal, akit a tükörben látsz!
• Az emberek természetükből adódóan ellenállnak a változásnak.
• A változásnak ellenálló (toxikus) emberektől meg kell szabadulni!
• Az innováció nem választás kérdése többé, hanem a túlélésé.
• A küzdés, a küzdelem folyamata nem kihagyható, hanem lényeges
erőforrás, mert az tesz képesség a változtatásra.
Zoran Puljic igazgató
MOZAIK Alapítvány BIH

