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PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2021 

1. Pályázati témakör: 

Önkormányzati idősellátás jó gyakorlatai, kiemelten az otthoni 

szolgáltatások és ellátások jó gyakorlatai 

    
 

(Csak azt az egy témakört hagyja itt, amire pályázni kíván, a többit törölje ki. Egy adatlapon egy 

témában pályázhat, azonban benyújthat pályázatot akár mind a négy témakörben) 

2.  A település neve:      Budapest XIII. Kerület    

Lakosságszám:                   117.008  fő 

Megye:                                  Pest megye 

Polgármester neve:             Dr. Tóth József 

Polgármester e-mail címe: polgármester@bp13.hu  

Polgármester telefonszáma (lehetőleg mobil): +36 1 452 4177 

Adóerőképesség/fő, 2020: :  51.270 Ft  

Önkormányzat költségvetési főösszege 2020: eredeti: 31.504.085 ezer Ft 

                                                   módosított: 57.797.545 ezer Ft 

 

Önkormányzat költségvetési főösszege 2021: eredeti: 31.768.449 ezer Ft 

                                       2021. 04.22. módosított: 47.156.129 ezer Ft 

Jelen önkormányzati gyakorlat (projekt) teljes költségvetése éves szinten:   

ASZE 2020. évi önkormányzati támogatása 2020-ban: 52.000 e. Ft.  

ASZE szociális bolthálózat forgalma 2020. évben: 228.057.697 Ft  

Vásárlások száma 2020. évben: 101.489  

Beváltott utalványok értéke éves szinten: 2020. évben   15.225.500 Ft 

  

Közvetlen kedvezményezettek (akár becsült) száma (akiknek kimutathatóan segítséget nyújtott 

bármely szempontból ez a jó gyakorlat): 2020. évben: 3.041 fő (utalvány beváltással) és 

101.489 fő (vásárlással)  

 

Közvetett kedvezményezettek becsült száma:  2020. évben:  23.260 fő 65 év feletti 

3. A település bemutatása (elsősorban a téma szempontjából releváns alapinformációk):  
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Az idősügy egy komplex szemléletmód része kerületünkben, melynek keretében az 

önkormányzat az idős emberekkel együttműködve kívánja az „idősbarát” minőségű környezetet 

megteremteni. Ezt a filozófiát tükrözi az önkormányzat Lendületben 2.0 című ciklusprogramja 

is. A XIII. kerület társadalmi, környezeti, gazdasági célrendszerét és eszközrendszerét 2024-ig 

meghatározó alapdokumentum elfogadott alapelvei: az integrált szemlélet, a nyitottság, a 

fenntarthatóság, a biztonság, a szolgáltató jelleg, a partnerség, az együttműködés, a felelősség, 

a rekreáció, a szolidaritás, a hagyományőrzés és az értékteremtés. Az önkormányzat célja olyan 

fenntartható társadalmi környezet feltételeinek biztosítása, amelyben az idősödő és az idős 

emberek minél tovább meg tudják őrizni önállóságukat, kreativitásukat, valamint társadalmi 

aktivitásukat. 

(max. 100 szó) 

 

4. A jó gyakorlat elnevezése 

Ebben is segítünk - házhoz jön a bevásárlókocsid.   

 

5. Adjon rövid összefoglalót a jó gyakorlatról! 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben pályázatuk a döntőbe kerül, ezt a rövid leírást a pályázatot 

kiírók sajtócélokra is felhasználhatják. 

Városrészünkben is egyre több idős ember éli mindennapjait egyedül és izolálódik mentálisan. 

Az önkormányzati segítség sokrétű eszközrendszere csak akkor hatékony, ha differenciáltan 

alkalmazkodik az idős ember valós szükségleteihez. Önkormányzatunk évek óta keresi az új 

megoldásokat, melyekkel bővíteni tudja az idősek ellátásában fontos szerepet betöltő 

támogatási formákat a pénzbeli és természetbeni ellátásoktól, az intézményi hálózat bővítésén 

keresztül a házi segítségnyújtásig. Az elmúlt évben az egészségügyi veszélyhelyzet miatt 

nagyobb szerepet kapott az otthonápolás, a házi segítség nyújtás, melynek során egyre több 

jelzés érkezett a szociális munkásoktól az idősek otthoni nehézségeiről, tényleges anyagi 

helyzetükről, a napi teendők önálló ellátásának akadályairól. Ennek kapcsán új dimenzióba 

helyeztük azokat az utalványos megoldásokat, melyek a legkevesebb ügyintézéssel-, 

felhasználásuk  minél nagyobb előnnyel járnak. A megvalósításához adva volt az 

önkormányzat által alapított, a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályával és az idősek 

ellátását végző Szociális Szolgáltató Központtal ( SzSzK) napi kapcsolatban álló Angyalföldi 

Szociális Egyesület Szociális Bolthálózata. A szociális munkás jelzésére rászorultsági alapon 

biztosítható támogatási utalványt a szociális ügyintéző interneten közvetlenül a bolthálózathoz 

juttatja el. A támogatott a virtuális utalvány birtokában kérheti az SzSzK munkatársának 

közreműködését a bevásárlásban, lehetősége van  arra, hogy a megvásárolni kívánt terméket 

telefonon rendelje meg közvetlenül a bolttól, ahonnan az üzlet munkatársai az összeállított 

csomagot kiszállítják a részére.  
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(max. 200 szó) 

6. Felhasználtak-e európai uniós vagy egyéb pályázati forrásokat, támogatásokat a jó 

gyakorlat megvalósításában? 

Nem X 

Igen , a benyújtott projektjavaslat azonosító száma: .................................... 

 (Kérjük x-szel jelölni a fenti felsorolásból) 

 

7. A jó gyakorlat szakmai felelőse és a pályázati kapcsolattartással megbízott személy 

adatai (ide, és a vezető címére fogunk küldeni minden értesítést): 

Név és az önkormányzatnál 

betöltött pozíció: 

Karácsonyi Magdolna aljegyző, a Szociális és Köznevelési 

Osztály vezetője 

Postai cím: 1139 Budapest XIII. Kerület Béke tér 1. 

Telefon: +36 1 452-4100/ 

Е-mail cím: karacsonyimagdolna@bp13.hu 

 

INFORMÁCIÓK A JÓ GYAKORLATRÓL 

 

7. A település legfőbb problémái 

Hivatkozzon hivatalos dokumentumokra, amennyiben az szükséges. 

Kerületünkben a 65 év felettiek száma meghaladja a  23.000 főt, akik közül sokan élnek egyedül, 

alacsony nyugdíjból. Régóta megállapított tény, hogy az egyszemélyes háztartásban élők a 

magányosságuk miatt fokozottabb odafigyelést és törődést igényelnek. Ha egy idős ember 

egyedül marad, nehezebben gondoskodik önmagáról, nem szívesen kér segítséget és kerüli az 

ügyintézést is. A Magyarország egészére kiterjedő humánjárvány veszélyhelyzet, a járvány 

második és a ma is tartó harmadik hulláma alatt több olyan,  hozzátartozók nélkül, egyedül élő 

idős ember került a szociális munkások látókörébe, akik egyik napról a másikra kerültek 

kiszolgáltatott helyzetbe, és munkatársunk odafigyelésének köszönhetően kiderült:  segítségre 

csak az önkormányzattól számíthatnak.  

(max. 100 szó) 

 

8. A probléma leírása, amelyre a jó gyakorlat megoldást nyújt  

Írja le az okokat, összefüggéseket, amelyre a jó gyakorlattal választ kívántak adni, megnevezve a 

célcsoportokat, a módszereket, időzítést is.  

A veszélyhelyzet 2020. március 11-ei kihirdetését követően az idősek segítése érdekében a 

Szociális Szolgáltató Központ elindította a Szépkorúak Segélyvonalát. Az intézmény aktív 

szerepet vállalt a Segélyvonal minél szélesebb körben való megismertetésében. A veszélyhelyzet 
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időtartama alatt a segélyvonalon több, mint ezötszázan kértek segítséget saját maguknak, 

szomszédjuknak, közvetlen hozzátartozójuknak. A segítséget kérők többsége olyan 65 éven 

felüliek volt, akik korábban nem, vagy egy-egy speciális kérdéskörben kerültek kapcsolatba az 

önkormányzattal, ezért különös figyelmet fordítottunk rájuk a szolgáltatások szervezése során. A 

segítségnyújtás során  - kiszállítással történő étkeztetés biztosítása, bevásárlás, speciális 

igényeket kielégítő beszerzés, egészségügyi ellátáshoz való juttatás, házi segítségnyújtás, a 

kórházból kikerülők segítése -  munkatársaink több olyan körülményre is felfigyeltek, melyről az 

érintett nem, vagy szégyenkezve tett említést.  Az odafigyelésnek köszönhetően számos esetben 

derült fény az érintett anyagi nehézségeire, a bevásárlás, olcsóbb üzletek felkeresésének 

megoldatlanságára, az önkormányzati támogatási formák ügyintézésétől, az esetleges 

elutasítással járó gondoktól való félelemre.  

A jelzések alapján megállapítást nyert, hogy a segítséget kérők számára olyan szolgáltatást, 

gyakorlatot kell kidolgoznunk, mely egyszere nyújt könnyített – lehetőleg jelenlét nélküli – 

ügyintézést, anyagi támogatást és otthoni szolgáltatást. Emellett arra is megoldást kellett 

keresnünk, hogy azok a rászorultak is a látókörünkbe kerüljenek, akik bár hasonló gondokkal 

közködnek, mégsem fordultak még hozzánk, akikről még nem kaptunk jelzést.  

 

(max. 200 szó) 

 

9. A jó gyakorlat bevezetésének céljai 

Mit kívántak elérni a jó gyakorlat bevezetésével? Ki a jó gyakorlat célcsoportja? Miért gondolja jó 

gyakorlatnak a gazdaság koronavírus járvány utáni helyreállításához? 

Szolgáltatásunk célja segíteni azokat   

- az időskorú személyeket, akik látókörünkbe kerülve, a szociális munkások jelzései alapján 

anyagilag rászorulnának a támogatási utalványra, 

- a korábban is támogatási utalványban részesülőket, akik egészségügyi okok miatt nem tudják az 

utalványt egyedül, segítség nélkül levásárolni, abban vagy az önkormányzat, vagy a Szociális Bolt 

munkatársainak segítségét kérik.  

Továbbá  

-a  házi segítségnyújtásban dolgozók leterheltségének csökkentése. 

A koronavírus megjelenése óta egyre többen kerülnek látókörbe, akik rászorulnak anyagilag és 

egészségügyileg a virtuális támogatási utalványra és az SZKSZ és az ASZE Szociális Bolthálózat 

munkatársainak segítségére.  

 

(max. 100 szó) 

 

10. A jó gyakorlat kezdeményezése és előkészítése 
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Ki kezdeményezte a probléma megoldását (önkormányzat, állampolgárok, civil szervezet, gazdasági 

társaság stb.)? Ki tervezte meg a jó gyakorlatot, és milyen lépésekkel (stratégiaalkotás, akcióterv, 

projektjavaslat stb.) tervezték annak végrehajtását? A jó gyakorlat az önkormányzat általános 

stratégiájának része vagy speciális stratégiát alkottak erre a célra? Miért e kezdeményezés mellett 

döntöttek? Mikor kezdték és mennyi ideig tartott az előkészítés? 

Krízismenedzsment munkacsoport a szociális munkatársak jelzése alapján megvizsgálta a 

lehetséges megoldásokat. Az aljegyző, a SZSZK vezetőjével, az Angyalföldi Szociális 

Egyesület vezetőjével, néhány szociális munkással teamet alkotva értékelték  a beérkező 

tapasztalatokat, az érintett intézmények, érintett munkatársak szorosabb együttműködésére 

épülő gyakorlatot dolgoztak ki: 

szociális rászorultság esetén: egyszerűbb – jelenlét nélküli – támogatási kérelem befogadása. 

Az SZSZK és az ASZE vezetője kidolgozta a virtuális utalvány és a munkatársak ún. rendelés 

befogadásának jogi, adatvédelmi feltételeit, a telefonon történő megrendelések fogadásának és 

kiszállításának gyakorlati, az eseti igényekhez igazodó módszereit.  

A szakemberek a korábbi gyakorlatnak megfelelően elemezték a lakosság, ezen belül az idősek 

fogyasztási struktúráját. Ennek megfelelően javaslatot tettek a bolthálózat árukészletének 

bővítésére, igényekhez történő alakítására. Figyelemmel arra, hogy az előkészületek során egyre 

több rászorult került közvetlenül a látókörünkbe, a jelzőrendszer kiterjesztését is - prevenciós, 

egészségügyi szakemberek bevonásával  - megkezdtük.  

Azért döntöttünk a kezdeményezés mellett, mert a munkacsoport javaslatai alapján kidolgozott 

új gyakorlat illeszkedik az önkormányzat Lendületben 2.0.ciklusprogramjának célkitűzéseihez, 

a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepciójában és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Idősügyi Programjában 

megfogalmazott az idősek életminőségének javítását előmozdító intézkedésekhez. Azt is 

mérlegeltük, hogy  a gyakorlat kidolgozásához, bevezetéséhez viszonylag rövid idő elegendő, 

a gyakorlattal azokat az időseket tudjuk segíteni, akik valószínűleg vagy egyáltalán nem, vagy 

már nagyon későn jeleznék segítségkérésüket. Az egyesületi  szolgáltatással munkatársaink 

leterheltségét is csökkenteni akartuk. A szociális gondozón keresztül  vagy az idős telefonon 

jelzi a vásárolni kívánt termékeket, az üzletben előkészítik, és kiszállítják. Ezzel nem 

munkatársunk intézi a vásárlást és szállítja házhoz.  

 

A képviselő-testület a szakemberek javaslatainak megfelelően megtárgyalta és módosította  a 

pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletet.   

(max. 300 szó) 

 

11. Ki menedzselte a jó gyakorlat kialakítását és végrehajtását? 

Felmerült-e valamilyen probléma, és ha igen, melyek voltak azok, és hogyan oldották meg azokat? 
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Kellett-e módosítani a kezdeti terveken, illetve a járvány utáni vagy közbeni helyreállítás, fejlesztés 

érdekében milyen változtatásokra van szükség a menedzsmentben? 

Ahogy az előkészületi munka bemutatásánál részleteztük, mind az előkészület, mind a 

végrehajtás szoros együttműködést igényelt. Az érintett területek vezetőinek bevonásával a 

gyakorlat kidolgozása, bevezetése és a megvalósítás irányítása, ellenőrzése az aljegyző feladata 

volt. A pandémia elhúzódása, az egyre szigorúbb korlátozó intézkedések, a fokozódó 

bezárkózottság, a segítségre szorulók betegségtől való félelme a  gyakorlat  megvalósítását nem 

könnyítette meg. Sok esetben kaptunk jelzést, közvetett segítségnyújtásra irányuló megkeresést, 

de az érintetthez nem, vagy csak sokszori próbálkozás után, a közvetlen szomszéd, közös 

képviselő közreműködésével jutottunk közelebb. Figyelemmel arra, hogy egyre világosabbá 

vált, hogy sokan lehetnek elzárkózva, segítségre szorulva, bővítettük a gyakorlatban résztvevők 

számát, új területekről – Prevenciós Központ, Egészségügyi Szolgálat – kértünk segítséget, 

erősítettük az ottani munkatársakkal az együttműködést.   

Menet közben arra a következtetésre jutottunk, hogy nagyobb gondot kell fordítanunk az 

önkormányzati támogatási formák, szociális szolgáltatások szélesebb körű megismertetésre, a 

támogatások keretében nyújtott ellátások típusai és a jogosultsági feltételek a pénzbeli és 

természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 

szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet bemutatására. A tapasztalatok ismeretében még 

nagyobb hangsúlyt kapott a segélyezési tapasztalatok, visszajelzések folyamatos elemzése.  

A támogatások hatékonysága mellett folyamatosan arra kellett törekednünk, hogy az ügyintézés 

a lehető legegyszerűbb legyen, a rászorultak, amúgy is nehéz helyzetben lévők gyorsan és 

megbízhatóan intézhessék ügyeiket.  A rendszeres elemzéssel azt szeretnénk elérni, hogy a most 

megvalósított gyakorlat,  támogatási forma fenntartható legyen, és kielégítse a valós állampolgári 

igényeket. 

 

(max. 300 szó) 

 

12. A jó gyakorlat megvalósítása 

Milyen tevékenységeket és mennyi ideig folytattak a jó gyakorlat végrehajtása során? Ki volt a 

végrehajtó? Hol valósult meg a tevékenység? Van-e partnere az önkormányzatnak a jó gyakorlat 

végrehajtásában, és ha igen a partnerek mivel és mennyiben járultak hozzá a megvalósításhoz?  

Tapasztalataink azt bizonyították, hogy a pandémia okozta nehézségek jelentősen 

megváltoztatták az idősek életét, életkörülményeit. A bevezetett lakhely elhagyási korlátozás 

következményei között felerősödtek a mentális betegségek, az egyedül élő 65 év felettiek között 

egyre többen szorultak és szorulnak segítségre mindennapi életük során. Az aljegyző 

javaslatának bevezetéséhez az informatikai háttér megvalósult, a Polgármesteri Hivatal 

Szociális és Köznevelési Osztályán dolgozó ügyintézők a támogatási utalvány megítélésről 

szóló határozat egy példányát megküldik a juttatásban részesülőnek, elektronikus úton pedig 
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megkapja az ASZE Szociális Bolthálózata, azaz virtuális módon az adott boltban megjelennek 

a rászorult azonosításra alkalmas adatai, és a számára biztosított támogatás mértéke.  

Bevezetésre került a munkatásaink által megrendelések online fogadására alkalmas egyszerű 

alkalmazás. 

A kidolgozott rendszer bizonyított, a gyakorlati tapasztalatok alapján jól működik.  A szociális 

munkás, gondozó előzetes egyeztetés, megbeszélés alapján felkeresi a támogatottat, és az 

érintett állapotának megfelelő segítséget ajánl a részére. (Bevásárol, közösen felhívják a hálózat 

megjelölt boltját az áruk összeválogatása és kiszállítása érdekében, esetleg együtt elmennek 

bevásárolni.) A boltok az adminisztratív feltételek kidolgozásával és a humánerőforrás 

biztosításával is felkészültek a szociális munkás, mint közreműködő fogadására, és a rövid időn 

belüli kiszállításra is.  A gyakorlat bevezetése óta a jogosultak 35%-ka a közös bevásárlást, 40% 

a szociális munkás által történő beszerzést, és 25% választja a bolti megrendelés módszerét. 

Tehát mindhárom segítségnyújtási forma rövid időn belül népszerű lett.  

Az ASZE beszállítóinak köszönhetően folyamatos a jóminőségű, kedvező árú élelmiszerek és 

alapvető háztartási cikkek beszerzése és biztosítása. A program gyakorlati megvalósításában 

résztvevő szakemberek folyamatosan elemzik a lakosság, ezen belül az idősek fogyasztási 

struktúráját. Ennek megfelelően kezdeményezik a bolthálózat árukészletének bővítését, a 

vásárlói igényekhez történő alakítását.  

Az együttműködésbe bevont új területek munkatársainak, a lakossági szolidaritásnak, a 

nyugdíjas klubok aktív munkatársainak köszönhetően jól működik a jelző rendszer, bízunk 

abban, hogy a rászorultak vagy közvetve, vagy közvetlen módon bekerülnek az 

ellátórendszerünkbe, és a számukra szükséges – igényeikhez igazodó – ellátási, támogatási 

formában részesülnek.   

A képviselő-testület munkatervében minden évben szerepel  a pénzbeli és természetbeni, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. 

(II. 17.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása.  

A megnövekedett feladatokhoz igazodva a Polgármesteri Hivatal, a  SzSzK és az ASZE 

munkatársai az új szolgáltatások meg/átszervezését a kiadott jogszabályok, útmutatók mentén, 

a testület által elfogadott koncepciók céljait figyelembe véve, valamint a XIII. Kerületi 

Önkormányzat Polgármesteri - Jegyzői együttes utasítása alapján valósították meg. Hatékony 

volt az együttműködés a Prevenciós Központtal, az Egészségügyi Szolgálat munkatársaival és 

nem utolsó sorban azokkal az önkéntes, jóindulatú segítőkkel, akik jelzéseikkel felhívták a 

figyelmet a környezetükben élő, segítségre szoruló  idős emberekre.  

(max. 400 szó) 

 

13. Milyen módszereket alkalmaztak a helyi lakosok bevonására a gyakorlat előkészítése és 

megvalósítása során?  
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Munkatársaink gyakran kértek és kaptak segítséget a rászorulthoz történő eljutásban  az ügyfél 

környezetében élő szomszédoktól, közös képviselőktől. A rászorultak látókörbe kerülésében 

segítettek az idősek klubhálózatának tagjai, akik a lakókörnyezetükben vállalták az egyedül élő 

idősek megszólítását, a támogatási lehetőségek megismertetését. Az önkormányzat a TV13., 

Hírnök újság, a  honlap és  egyéb online felületek segítségével hívta fel a figyelmet a tapasztalt 

problémákra, kérte a lakosság segítő együttműködését.   Az ASZE elégedettségi méréseinek 

köszönhetően, többen segítették véleménynyilvánításukkal a vásárlói kosár  megfelelő 

összeállítását, értékelték a szociális bolthálózat munkáját, segítve ezzel az üzletek hatékonyabb 

árubeszerzését.   

(max. 100 szó) 

 

14. A jó gyakorlat eredményei (amennyire lehet, kérjük, hogy számszerűsített indikátorokat 

használjon) 

A Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán iktatott ügyiratok száma az elmúlt 

években folyamatosan nőtt, 2019-ben és 2020-ban meghaladta a 123 ezret. Az ASZE 

bolthálózatában felhasználható támogatási utalványban részesültek száma 2020-ban 3.041 fő 

volt, melynek segítségével több mint 15 millió forint értékű árú megvásárlására, közvetett 

beszerzésére volt lehetősége a támogatottaknak. Az üzlet munkatársai 1760 esetben vették fel a 

„megrendelést” telefonon és vitték ki a kiválasztott árut a rászorultak részére. A szociális 

munkások a rászorultakkal történt egyeztetés alapján több mint 1.200  esetben tettek eleget a 

bevásárlásnak. Fontos megjegyezni, hogy az ASZE bolthálózatát 2020-ban már több mint 

100.000 alkalommal keresték fel vásárlási célból, a bolthálózat forgalma meghaladta a 228 

millió forintot. A vásárlók többsége olyan nyugdíjas, aki rendszeresen keresi az olcsóbb árukat 

és a közvetlen emberi kiszolgálást. Ezt azért is tartjuk fontosnak, mert bár most arra 

fókuszáltunk, hogy az egyszerűsített támogatási forma gyakorlatát mutassuk be, nem 

elhanyagolható az a tény, hogy nagyon sokan vannak, akik még nem szorulnak rá erre a formára, 

vagy éppen még nem igényelték ez a támogatási formát, de a szociális bolthálózat kínálatát, 

tevékenységét ismerik, és szükség esetén igénylik is.  

 

Munkatársaink leterheltsége is csökkent, ezzel a bevásárlással járó fizikai tevékenységük is 

megszűnt.  

iktatott iratok száma (db.) 

2018. év  

123020  
 

(max. 300 szó) 

 

15. Milyen hatással volt a jó gyakorlat végrehajtása a 8. pontban felsorolt problémákra!  
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A Szépkorúak Segélyvonalán keresztül, amit a mai napig üzemeltetünk, több mint 1.500 

segélykérés érkezett. Együttműködő partnereinknek – elsősorban az SzSzK szociális 

munkásainak, az idősek klubhálózata vezetőinek – köszönhetően az elmúlt időszakban közel 

900 olyan idős ember került a látókörünkbe, akik korábban nem ismerték, vagy valamilyen 

okból nem akarták igénybe venni az önkormányzat támogatási rendszerét, de 

életkörülményeiket megismerve rászorulnak támogatásunkra, szolgáltatásainkra.  A szervezői 

munkának, a szociális munkások és az ASZE Szociális bolthálózatában dolgozók empátiájának, 

együttműködési készségének köszönhetően a látókörünkbe került idős rászorultak nem egyszeri 

segítségnyújtásra, hanem folyamatos odafigyelésre, ellátásukba való igényük szerinti 

közreműködésünkre számíthatnak.  A visszajelzések alapján sikerült egy olyan szolgáltatást, 

gyakorlatot kidolgozni és bevezetni, melynek segítségével a résztvevő szakembereknek és az  itt 

élők szolidaritásnak köszönhetően olyan egyedül élő időseknek tudtunk segíteni, akik a 

legnagyobb bajban egyedül élőként szorult helyzetbe kerültek. A pandémia még inkább 

ráirányította a figyelmet az elmagányosodás veszélyeire, az időskori mentális betegségekkel járó 

életmód/életvitelbeli nehézségekre és arra, hogy ez a generáció – az alacsony nyugdíja miatt – 

mennyire igényli a kerületben megvalósított bolthálózat kedvező árait és szolgáltatásait.  

(max. 200 szó) 

 

16. Készült-e hivatalos elemzés a jógyakorlat eredményeiről? Ki tartja nyilván az 

eredményeket, és milyen módon?  

A jó gyakorlatot az aljegyző asszony által vezetett munkacsoport folyamatosan értékeli a 

partnerektől kapott adatok, az állampolgároktól visszaérkezett jelzések alapján. A Polgármesteri 

Hivatal Szociális és Köznevelési Osztálya évente kimutatást készít a támogatási formában 

részesülők számáról, a támogatás mértékéről. A SzSzK évente értékeli a Központ szociális 

munkatársai által ellátott feladatokat, a szociális alapszolgáltatások szervezését (étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása). 

Az ASZE rendszeres kimutatásával tájékoztat bolthálózata működésének helyzetéről,  az 

utalványos támogatási forma gyakorlatáról – a vásárlások számának, a vásárlói kosár 

elemzésének alapján.  

 Az önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójában és Idősügyi Programjában 

meghatározott konkrét feladatok, intézkedések értékelését a képviselő-testület évente tárgyalja.  

(max. 100 szó) 

 

17. Népszerűsítették-e a jó gyakorlatot, és milyen módon? 

Kik ismerték meg a jó gyakorlatot, és mennyire voltak elégedettek azzal? Más települési önkormányzat 

megismerte-e a jó gyakorlatot? Tudomása szerint alkalmazta-e már más települési önkormányzat is az 

Önök jó gyakorlatát? 
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Biztosak vagyunk abban, hogy más önkormányzat is alkalmazza a gyakorlat egy-egy elemét, 

ahogy ezt tettük mi is korábban, de arról, hogy így, ilyen komplex formában máshol is működne 

hasonló szociális ellátási program és gyakorlat, nincs ismeretünk. A pandémia miatt nem volt 

lehetőségünk a gyakorlat hivatalos bemutatására más önkormányzatoknak, de idén az ASZE 

megalapításának 25 éves évfordulója alkalmából nagyobb figyelmet tervezünk fordítani az 

egyesület munkájának, köztük a Szociális bolthálózat működésének, utalványos, házhoz 

szállítási gyakorlatának bemutatására, népszerűsítésére.  

Az érdeklődőket szeretettel várjuk.  

(max. 200 szó) 

 

18. Források 

Mennyibe került a jó gyakorlat végrehajtása (becsült teljes költségvetési főösszeg) és milyen pénzügyi 

forrásokat használtak fel? Mekkora volt a jó gyakorlat összes forrásigénye (emberi erőforrás az 

önkormányzaton belül és azon kívül is, számítógépek, irodák, más eszközök)? Okozott-e megtakarítást 

a jó gyakorlat az önkormányzat költségvetésében, és ha igen, akkor milyen módon és mekkora 

összegben?  

Az ASZE támogatása a szervezet  megalakulása óta szerepel az önkormányzat költségvetésében, a 

támogatás összegét az új gyakorlat nem befolyásolja. Az önkormányzat pénzbeli és természetbeni 

ellátásokra összesen 2020-ban  685.116,- eFt-ot fordított, a mostani gyakorlatra ebből 15.225.500 

Ft fordítottunk. Az elkövetkező időben sajnos számolnunk kell a rászorultak számának és e 

támogatási forma iránti szükségletnek a növekedésével, melyre az önkormányzat költségvetésében 

biztosítunk forrást.  

(max. 200 szó) 

 

19. A jó gyakorlat fenntarthatósága 

Folytatják-e a jó gyakorlat végrehajtását, és ha igen, milyen forrásból finanszírozzák azt? Milyen módon 

hat a jó gyakorlat eredménye a jövőre nézve? Van-e valamilyen világos, intézményesült mechanizmusa 

(hivatalos dokumentum, az állampolgárok magatartásváltozása stb.) a gyakorlat folytatásának a 

jövőben?  

Ahogy már a gyakorlat végrehajtásánál jeleztük, folytatni kívánjuk a bevezetett gyakorlatot. 

Részben a rászorultak felkutatása, részben az elmagányosodás és az idősek mentális állapotának 

romlása  miatt a támogatási forma fenntartására indokolt, a Szociális Bolthálózattal történő 

szorosabb kapcsolattartás pedig az idősellátás egyéb formáit is segíteni tudja és kiegészíti azokat.  

(max. 100 szó) 
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20. A jó gyakorlat átvételének lehetősége, annak lehetséges szerepe a koronavírus járvány 

alatti, utáni gazdaságélénkítésben 

Miért gondolja, hogy a jó gyakorlat más önkormányzatok számára hatásos lehet? Van-e valamely 

speciális előfeltétele (szervezési, pénzügyi, földrajzi stb.), hogy más önkormányzatnak segítséget 

tudjanak nyújtani a jó gyakorlat átvételéhez? Mit tud felajánlani segítségül ahhoz, hogy más 

önkormányzat is alkalmazza az Önök gyakorlatát (tanulmányutak, látogatók fogadása, képzés, 

dokumentumok, szakértői támogatás stb.)?  

Egy jó szociális szolgáltatási rendszer fenntartásához nélkülözhetetlen az idősek fogyasztási 

struktúrájának rendszeres vizsgálata.  Szakmai tapasztalataink is azt erősítik, hogy az idősek 

elsőként a lakhatási költségeket fizetik ki, majd ezt követi a többi kiadás. Az infláció, az alacsony 

nyugdíj és  a már többször hivatkozott elmagányosodás, mentális betegségek szükségessé teszik 

a célzott, utalványos formában történő támogatást, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások 

biztosítását. A koronavírus csak nyomatékosította, egyértelművé tette az otthoni ellátásban való 

felelősségteljes önkormányzati közreműködés szükségességét.  

(max. 100 szó) 

21. Tanulságok, megjegyzések 

Mutassa be, hogy mit lehetne még javítani a jó gyakorlat ismételt vagy további végrehajtása során! 

Melyek voltak a legnagyobb kihívások, amelyekkel a végrehajtás során szembesültek? Melyek a 

levonható tanulságok? A mostani helyzetben milyen adaptációkra lesz szükség? 

A rászorultak felkutatása, az, hogy az idős generáció tagjai közül sokan a nehéz körülményeik 

ellenére – ügyintézéstől és elutasítástól való félem, körülményeik szégyellése, olykor a 

bizalmatlanság miatt –  még mindig nehezen kérik és fogadják el a segítséget. Tapasztalataink 

szerint a szolgáltatás igénybevételére történő jelentkezést előnytelenül befolyásoló tényezők 

nem új keletűek, korábban is léteztek és hatottak: a pandémia azonban egyfajta katalizátorként 

hozzájárult azok felszínre kerüléséhez, az ellensúlyozásukra alkalmas feladatok tervezéséhez 

és végrehajtásához. A kialakított informálódási gyakorlat a továbbiakban is alkalmasnak 

látszik a szükséget szenvedő időskorú kerületi lakosok látókörünkbe kerülésére, az ellátásukba 

történő bekapcsolódásunkba. Ehhez megfelelő tapasztalatok, megbízható önkormányzati 

forrás, bizonyított partneri kapcsolatok, és bevált gyakorlat áll rendelkezésünkre. 

(max. 200 szó) 

Fontos információk a pályázat benyújtásáról 

A pályázati formanyomtatvány formájában változtatható az egyes kérdésekre vonatkozó terjedelmi 

keretek megtartásával.  

A pályázatot egy-egy elektronikus példányban (word és pdf formátumban) (sabjan@toosz.hu és 

a toth@toosz.hu e-mail címre) kell benyújtani, legkésőbb 2021. június 30-án 24:00 óráig. Az 

érvényes pályázat feltétele még egy 8-10 szöveges-képes diából álló MS Power Point (ppt) 

prezentáció és egy 2 perces videó is (ez lehet akár egy mobiltelefonnal felvett szóbeli bemutató üzenet 

a jó gyakorlat helyszínéről), melyet a pályázat elektronikus példányával együtt kell megküldeni a 

toth@toosz.hu és a sabjan@toosz.hu e-mail címre [5 MB-nál nagyobb terjedelmű fájl esetén kérjük 

szíveskedjenek óriásfájlküldő programot (mammutmail.com vagy www.toldacuccot.hu) használni]. Ezt 

mailto:sabjan@toosz.hu
mailto:toth@toosz.hu
mailto:toth@toosz.hu
mailto:sabjan@toosz.hu
http://www.toldacuccot.hu/
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a videót azért kérjük, hogy az Ön jó gyakorlatát népszerűsítsük különböző kommunikációs felületeinken 

(honlap, közösségi média), így annak elkészítésekor célozza kommunikációjával a szakmai és a 

szélesebb közvéleményt. 

A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok, fotók anyagát az 

önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket beillesztve van lehetőség megküldeni. A pályázó a 

mellékletek megküldésével hozzájárul a dokumentumok, kiadványok, fotók szabad felhasználásához. 

A pályázat beérkezéséről 24 órán belül visszajelzést küldünk e-mailben. Amennyiben ezt nem kapja 

meg, keresse mielőbb a TÖOSZ Titkárságot! (telefon: 06303380262, 06304360260, 0613227407) 

Az Irányító Bizottság fenntartja a jogot, hogy bármely kategória tekintetében nem hirdet győztest. 

Bármely felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a TÖOSZ Titkárságához a következő elérhetőségek 

valamelyikén: (06 30) 436 0260, (06 30) 338 0262 vagy (06 1) 322 7407 telefonszámon és a 

toth@toosz.hu vagy a sabjan@toosz.hu e-mail címen. 

Alulírott tanúsítom, hogy a pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételeket megismertem és a 

benyújtott fenti pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak. 

 

Dátum: Budapest,  (hely), 2021. június  

 

Polgármester neve:        Dr. Tóth József  

P.H. 

Polgármester aláírása:  
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