MEGHÍVÓ
Önkormányzati idősellátás és jó gyakorlatok
a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programja 2021-es szakaszának online
konferenciája
2021. június 21. (hétfő) 10.00 órától ZOOM virtuális teremben
Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Úr!
Tisztelt Szociális Szakemberek!
Továbbra is rendkívüli időket élünk, és abban mindenki egyetérthet, hogy új korszak
kezdődött a koronavírus járvány terjedése óta. Jóslatok születnek a közeli, távoli jövőre
nézve; az azonban bizonyos, hogy az önkormányzatok számos újfajta kihívással
szembesülnek, és még újabbak jönnek. Az is biztos, hogy az innováció és a helyi
közszolgáltatások fejlesztése, a helyi összefogás és a közösségek erősítése minden eddiginél
nagyobb jelentőséget nyer.
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja Irányító Bizottsága úgy döntött, hogy
tovább folytatja és meghirdeti a program 2021-es pályázati szakaszát, részben módosítva a
korábbi eljárásrendet és a módszereket.
A felhívás elérhető itt: http://legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu/aktualis-palyazatifelhivas/.
A döntéssel azt szeretnénk megerősíteni, hogy továbbra is hiszünk a helyi közösségek
összefogásának, a helyi demokráciának az erejében, az önkormányzatok rátermettségében, és
minden lehetséges eszközzel hozzá kívánunk járulni az önkormányzataink segítéséhez az új
kihívások kezelése során. A program irányítói mindent megtesznek, hogy az új módszerekkel
is működjön ez a kapacitásépítési eszköz.
Az Irányító Bizottság, és az abban résztvevő szervezetek (Belügyminisztérium, Emberi
Erőforrások Minisztériuma, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Autonómia
Alapítvány, Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület, Homo Oecologicus Alapítvány,
Kisvárosok Szövetsége, Magyar Faluszövetség, Magyar Önkormányzatok Szövetsége,
Országos Polgárőr Szövetség, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) a 2021-es
pályázati kiírással és online tudásprogrammal is arra ösztönzi az önkormányzatokat, hogy
használják fel egymás innovációit; tanuljunk egymástól, gondolkodjunk közösen a közös
célok érdekében.
A pályázati szakaszban a 4 pályázati témakörben 4 online konferenciára kerül sor: Zoom
konferenciát szervezünk, amihez bármely önkormányzati vezető, szakember csatlakozhat
2021. június hónapban. A konferenciák maximum 2-3 óra időtartamban kerülnek
megrendezésre. A konferenciák célja, hogy feltárjuk, pontosítsuk a témaköreinket,
beszélgessünk a jövőbeni lehetőségekről, tervekről és inspirációkat nyújtsunk és gyűjtsünk
egymástól egymásnak.
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Ezúton meghívjuk Önt az
„Önkormányzati idősellátás és jó gyakorlatok”
című online konferenciánkra.
Mindenki előtt ismert, hogy a koronavírus járvány az idősgondozás számos területén
különböző problémákat okozott. Az önkormányzati és a szociális szakembereknek eddig nem
ismert kihívásokkal kellett szembe nézni és azokra reagálni, megoldásokat találni. Az
idősellátásban felmerült problémák nagy része már a járvány előtti időkben is jelen volt, de a
válsághelyzet azokat csak megerősítette. Az egészségügyi és szociális rendszerek közötti
kapcsolódás nem igazán jó, ez pedig bizonytalan helyzeteket idézett elő. Folyamatosan
felmerült a szociális és az egészségügyi szektor együttműködésének fontossága, az
ellátórendszerek szolgáltatásainak koordinációja, szükségessége. Ismételten nagy hangsúly
helyeződött az otthonápolás, gondozás-szakápolás, alapellátás, házi segítségnyújtás és a
kórházi kezelést kiváltó otthoni szakápolás kérdésére.
Konferenciánk célja, hogy az ezekre vonatkozó tapasztalatokat összegyűjtsük, a lehetőségeket
megvitassuk és közösen gondolkodjunk a továbblépési lehetőségekről
A konferenciára regisztrálni az alábbi linken lehet:
https://docs.google.com/forms/d/1DjuDSXJgpzNI31y9Gt7NVxHryND6iVVZ-fGCHhoERs/edit
A regisztrációt követően, a konferencia előtti napon küldjük ki az online konferencia
internetes elérhetőségét.
A 2021. június 21-én 10.00 órától hozzávetőleg 13.00 óráig tartó konferencia tervezett
programja:
9.30 órától technikai segítségnyújtás azoknak, akik igénylik: belépés a konferencia virtuális
termébe, (nem kell letölteni programot, böngészőn keresztül is működik), videó és hang
működésének kipróbálása.
Moderátor: Dr. Steiner Erika, a TÖOSZ Idősügyi Hálózatának szakmai felelőse,
programkoordinátor
10.00-10.10 Köszöntő, bevezető gondolatok
Előadó: Dr. Steiner Erika szakmai felelős, programkoordinátor
10.10-10.30 A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok program idei pályázati felhívásának
bemutatása
Előadó: Dr. Gyergyák Ferenc főtitkár, Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége
10.30-10.50 Járványhelyzet utáni tapasztalatok a szociális alapszolgáltatások
vonatkozásában, különös tekintettel a házi segítségnyújtásra
Előadó: Tóth Teodóra szociális referens, EMMI Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatások Főosztálya
10.50-11.10 Az otthoni gondozási formák önkormányzati lehetőségei egy kistelepülés
tapasztalatai alapján
Előadó: Szeledi Katalin polgármester, Magyarhertelend
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11.10-11.30 A járványhelyzet tanulságai, különös tekintettel az ellátórendszerek
diszfunkcióira
Előadó: Mátics Katalin intézményvezető, Újbudai Szociális Szolgálat
11.30-12.00 Kérdések, válaszok
12.00-12.50 Közös gondolkodás – egy témán dolgoznak a résztvevők
12.50-13.00 Záró gondolatok
Dr. Steiner Erika, a TÖOSZ Idősügy Hálózat szakmai felelőse
Budapest, 2021. június 10.
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program
Irányító Bizottsága
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