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Innovációs program 
önkormányzatok és start-upok 

részére 
 

 

Csatlakozzon hozzánk, és dolgozzon ki 
velünk együtt hatékony, eredményes és 
magas színvonalú szolgáltatásokat! 
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Mi is az a D-Care Labs? - Az innovációk programja 

A D-Care Labs projekt 2020-ban a Duna Interreg program támogatásával, a 
Duna régió 10 országának nemzetközi konzorciumaként jött létre a baden-
württembergi Diakonie Baden vezetésével. 

A projektben sikeresen inkubáltunk 6 szociális innovációt, amelyek 2022. 
szeptember 13-án mutatkoztak be a nagyközönség előtt.  

Az első évfolyam sikerén felbuzdulva meghirdetjük a következő D-Care Lab 
ciklust, amelyre várjuk a csapatok jelentkezését. Fő együttműködő 
partnerünk a kormány támogatásával, egyetemek kooperációjával létrejött 
TINLAB (Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium) lesz.  

Mi is az, amit kínálunk?  

D-Care laborunk a szociális innovációval és a szociális vállalkozással 
kapcsolatos know-how-t, módszereket és támogató hálózatot tartalmaz az 
innovatív ötletek megvalósításához, valamint a sikeres és fenntartható 
megvalósításhoz.  

A Lab-ben résztvevő innovációs csapatokat lépésről lépésre fogjuk kísérni és 
támogatni a koncepció kialakításának útján. Modulokra osztva együtt 
haladunk a probléma feltárásától, a prototípusok fejlesztésén át a szociális 
üzleti modellek kidolgozásáig. 

Biztosítjuk a kulcsfontosságú képességek fejlesztését a sikeres 
kommunikációs stratégia kialakításához, segítjük az üzleti és szolgáltatás 
fejlesztést, valamint támogató hálózatot biztosítunk egész Magyarország 
területéről. 

Megosztjuk a legjobb gyakorlatokat egész Európából. 

Összefoglalva, mi ezeket vállaljuk: 

• képzési helyszín – ahol a LAB működik és ahol a workshopokat 
szervezzük 

• mentorálás 
• workshopok (offline és online, kb. hat darab) 
• vállalkozásfejlesztési segítség, pénzügyi tanácsadás 
• támogatás finanszírozási források felkutatásához –összeköttetés 

társadalmi befektetőkkel  
• partnereken keresztül kapcsolatépítés állami és nemzetközi szinten 

Helyszín: Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ, Budapest, 
1071 Damjanich u 44. (lehetőséget biztosítunk igény szerint az online 
részvételre is, hibrid módon) 
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Mi szükséges ahhoz, hogy valaki részt vegyen a D-Care Labs projektben? 

 

• legyen egy innovációs csapat – 2-3 fő, jöhetnek a szektor különböző 
területeiről, szeretnénk szervezeteket, vállalkozásokat összekötni 
önkormányzatokkal 

• fontos, hogy konkrét fejlesztési igényei legyenek, legyen egy 
probléma, amelyre koncentrálni szeretnének, és amelyre megoldást 
keresnek (fő fókusz az otthoni ellátási szolgáltatások fejlesztése, 
továbbfejlesztése; ám bármely innovatív ötletével jöhet hozzánk az 
önkormányzatokat érintő területről) 

• De, nem baj, ha nincs pontos megoldás terv! 
• a legfontosabb, mit elvárunk a résztvevőinktől az az elkötelezettség és 

persze a részvételi költség befizetése. Ebben a programban való 
részvétel időt es energiát igényel. 
 

Várható indulás: 2023. első negyedév! 

Részvételi díj: TÖOSZ-tag 
önkormányzatoknak: INGYENES 

Nem tagoknak és egyéb szervezeteknek: 
199.000 Ft + Áfa 

Online jelentkezés felülete: 
https://forms.gle/F1kTGVmSwrRDEDxC6  

Bővebb információ: sabjan@toosz.hu 
+36304360260 
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