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A stream of cooperation.

A D-CARE LABRŐL PÁR SZÓBAN…
Már a COVID-19 járvány megjelenése előtt sem voltak képesek a Duna
régióban a szociális szolgáltatók kielégíteni az otthonápolásban részesülők
alapvető igényeit. Ezenfelül az utóbbi néhány évben a hozzátartozók által
nyújtott informális gondozása is egyre csökkenő tendenciát mutat a növekvő
munkaerő-mobilitás és a változó családi modellek miatt. Számos közép- és
kelet-európai országban már az alapvető szolgáltatásokat is hiányoznak. A
világjárvány következtében a nemzeti szociális szolgáltatási rendszerek
hiányosságai és hibái egyre láthatóbbá válnak. Nagy kihívást jelent a
finanszírozási korlátok megléte és a szakemberhiány.

EBBEN A
HÍRLEVÉLBEN:
A

D-Care

Labről

pár

szóban…
Lássuk, kik a D-care Lab
projekt partnerei

Az egészségügyi szakemberek elérték teljesítőképességük határát. A D-Care Labs projektindító
Ugyanakkor az otthonápolásban részesülőknek még több szociális ellátásra
rendezvénye
és társadalmi befogadásra van szükségük.
A korona vírus kivételes veszélyt jelent a sérülékeny csoportok számára, Kövesse a D-Care Labs-t a
különösen az idősebb emberek döntenek úgy, hogy bezárkóznak az
otthonukban, hogy így védekezzenek a vírus ellen. A magányosság és közösségi médiában
elszigeteltség komoly hatással van az ember pszichés, de akár fizikai
állapotára is.

A meglévő, de ki nem használt digitális alkalmazások, például virtuális szomszédságok vagy webalapú tanulás
segíthetnek leküzdeni ezt a kihívást jelentő helyzetet, és új lehetőségeket nyithatnak meg a jövő számára.
Ugyanakkor újabb, megvalósítható és finanszírozható újításokra van szükség, hogy a gondozásra szoruló
embereknek jobb és egészségesebb életet biztosítsanak. Hogyan tudunk az otthonápolással kapcsolatos
újításokat fejleszteni?
A Duna régió országaiban a megfelelő innovációs struktúrák és mechanizmusok, amelyek szükségesek az
innovációs rendszer megvalósításához, teljesen hiányoznak vagy legalábbis hiányosak.
...folytatódik a 2. oldalon
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A D-CARE LABRŐL PÁR SZÓBAN…

Projektünk ezekre a kihívásokra kíván megoldásokat nyújtani speciális inetrregionális D-Care Lab
innovációs struktúrák létrehozásával, amelyek lehetővé teszik a szociális szolgáltatók, a termékfejlesztők
és a start-up vállalkozások számára, hogy jobb és innovatívabb otthonápolási szolgáltatásokat és
termékeket tervezzenek és valósítsanak meg idősek vagy fogyatékossággal élők, valamint speciális
igényű gyermekek számára.
9 országban működő új regionális D-Care Lab-ek olyan helyszíneket és platformokat hoznak létre,
amelyek lehetővé teszik új szolgáltatások és termékek létrehozását. Az innovációs csapatok gyakorlati
útmutatást kapnak a probléma feltárásától a prototípus és az üzleti modell kidolgozásáig. Új és
fenntartható otthonápolási szolgáltatások és termékek fognak születni.
A D-Care Labs fő célja az innovatív szociális szolgáltatások bevezetésének támogatása az otthonápolás
területén. A transznacionális laboratóriumi stratégia a kedvezményezettek igényeinek (ideértve a
koronavírus okozta szükségleteket) és az innovációs potenciál elemzésén alapul, ezenfelül
kiegészítő interregionális erőforrásokat is meg kíván határozni.
Ugyanakkor biztosítani kell, hogy a gyakorlati tanulás és az új megoldások az adott nemzeti rendszer
részévé váljanak. Ezért kidolgozunk egy transznacionális laboratóriumi stratégiát az innovációs
struktúrák népszerűsítésére az otthonápolás területén, a nemzeti jelentések és a D-Care Labs gyakorlati
tapasztalataira építve. Az országjelentések tartalmazzák a kedvezményezettek igényeinek elemzését
(beleértve a COVID-19 okozta igényeket is), az otthonápolás nemzeti helyzetét, például a meglévő
szolgáltatások és termékek típusait, valamint a jogi, szakpolitikai, intézményi és pénzügyi kereteket.
Ezenkívül a jelentés felméri az innovációk létrehozásának lehetőségeit és struktúráit
is.
A fent említett elemzések alapján fogjuk megmérni az új regionális D-Care Labs programjaink
pilotjainak hatását. A következtetések bekerülnek a stratégiába és a cselekvési tervbe, hogy így
nyújtsunk tájékoztatást a különböző szakpolitikai szintek számára. Ezt terjesztjük a politikai
döntéshozók elé tárgyalási alapként a keretrendszer szükséges változtatásainak lehetővé tétele
érdekében.
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A D-CARE LABRŐL PÁR SZÓBAN…
9 regionális laboratóriumi kísérleti fázisa során fejlesztésre és tesztelésre kerülnek az innovációs struktúrák. A
D-Care Labs segítséget nyújt az intézményi szereplőknek és a DTP más stakeholdereinek az akadályok
felismerésében, az ezek kezelésére irányuló terv kidolgozásában és végrehajtásában; ezenfelül hozzájárul az
intézményi kapacitások javításához és a kedvezményezettek igényeinek és innovációs potenciáljának
elemzéséhez, valamint keretet kínál a regionális laboratóriumok inkubálásához.
Ezen kívül a regionális D-Care Lab strktúrák célja a társadalmi befektetések ökoszisztémájának és új
együttműködések (pl. tanácsadó testületek) létrehozása, hogy különböző szereplőket (pl. minisztériumok,
biztosítósító társaságok) bevonjanak az innovációs struktúrákba. Ily módon biztosítható a struktúra és
egyben az új szolgáltatások és termékek
fenntarthatósága is.
Az interregionális tanulásra, az ismeretek létrehozására és a közösségépítésre
transznacionális laboratórium labjábaelnevezésű munkacsomag során kerül sor a
projektben. A Heidelbergi Egyetem Társadalmi Beruházási és Innovációs Központja
által kísért és oktatott folyamat során partnerek közösen fejlesztik a regionális D-Care
Labs programokat workshopok és digitális együttműködése keretében transznacionális
partnerségben.
Ily módon a résztvevők megosztják egymással tudásukat és tapasztalataikat, valamint a legjobb gyakorlatok
terjesztésre kerülnek az egész Duna régióban.A projekt során 250 szociális vállalkozó és intézményi vállalkozó teszteli
a kísérleti regionális D-Care Lab programokat, és legalább 32 új szolgáltatást vagy terméket fejlesztenek ki az
otthonápolás területén.

*

Az összes fotó a COVID-19 járvány kitörése előtt készült.
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LASSUK KIK A D-CARE
LABS PROJEKT
PARTNEREI
Partnerség:
2011 óta a partnerek magja felismerte az EUSDR
stratégiai keretrendszerben rejlő lehetőségeket,
hozzájárult a 9/10-es számú megállapodás
végrehajtásához és együttműködéseket hozott
létre. Ezen tapasztalatok alapján 2,5 év alatt
azonosították a transznacionális társadalmi
innovációs struktúrák szükségességét és ezt
fejlesztették tovább a legfontosabb partnerekkel.

Partnerek:
Diakonie
Baden (Németország) - vezető partner
Grünhof (Németország),
Heidelbergi Egyetem (Németország),
Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége (Magyarország),
ACT Group (Horvátország),
A Zágrábi Egyetem Jogi Kara (Horvátország),
Szociális Civil Szervezetek Szövetsége
Bulgáriában,
A Bécsi Főegyházmegye Caritasa (Ausztria),
Európai Perspektíva Központ (Szlovénia),
Mozaik Alapítvány (Bosznia és Hercegovina),
Partnerség a Közegészségügyért
Egyesület (Bosznia és Hercegovina),
Szerb Gyermekek Szervezeteinek Hálózata,
AGAPEDIA Moldova Alapítvány (Moldova),
FONT (Románia)
Társult Partnerek (APs):
Szociális Minisztérium Baden-Württemberg (Németország), Belügyminisztérium (Magyarország),
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Magyarország), Munkaügyi és Szociális Igazságügyi
Minisztérium (Románia), Regionális Fejlesztési Ügynökség - Közép-régió (Románia) , Osztrák
Közegészségügyi Intézet, Bécs városa (Ausztria), Munkaügyi és Statisztikai Hivatal (Ausztria), ERSTE
Alapítvány (Ausztria), a Szerb Köztársaság kormányának Társadalmi befogadással és a szegénység
csökkentésével foglalkozó egysége, Egészségügyi, Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium (
Moldova),Magyar Emberi Erőforrások Minisztériuma (Magyarország), Maribor önkormányzata
(Szlovénia), Szociális Segítség Ügynöksége (Bulgária).
Tekintse meg a D-Care Labs
partnereket a D-Care Labs
YouTube c satornáján
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A D-CARE LABS PROJEKTINDÍTÓ RENDEZVÉNYE
A jelenlegi COVID-19 helyzetben a projektek „új normájává” vált a virtuális térben való megjelenés.
Pontosan ez történt a D-Care Labs projekttel 2020. október 20-án.
A szerb start-up CollectiVibe által létrehozott
gyönyörű 3D-s környezetben több mint 180 ember
vett részt a virtuális kick-off rendezvényen, amely
André Peters, a vezető partner -Diakonie Baden
képviselőjének, D-Care Labs projekt jövőképének
bemutatásával kezdődött, valamint Theresa Schopper
asszony, a baden-württembergi államminisztérium
politikai koordinációért felelős államtitkára videóüzenetével folytatódott.
A résztvevőknek Marius Valentin Niculae-tól, a DTP
Közös Titkárságának projektigazgatójától volt lehetőségük többet megtudni a Duna Transznacionális
Programról (DTP).
Katja Vonhoff, a Diakonie Baden projektmenedzsere beszélt a DTP projektről és az összes
projektpartner beleértve a társult partnerek tevékenységéről. Ezek után szót adott két olyan projekt
bemutatásának, akiktől a D-Care Labs tanulhat és akikkel
szinergiákat hozhat létre - a CD-skills projekt Jasmina Dolinšek, Maribor
városa képviseletében és Dr. Jernej Dolinšek, a Maribori Egyetemi Orvosi
Központ által került bemutatásra, még a Finance4SocialChange projektet a
Heidelbergi Egyetemről Dr. Volker Then vezette elő.
A CD SKILLS projekt az egészségügyi
szektor kihívásaival foglalkozik a
lisztérzékenység kezelésében a Duna
régióban (DR).A projekt tevékenységei
növelik a cöliákia kezelésében részt vevő
összes stakeholder téma iránti
tudatosságát és fejlesztik a tudásukat,
készségeiket és kompetenciáikat
és kompetenciáikat, hogy így javítsák
hatékonyan az egészségügyi és szociális
szolgáltatások kapacitását a Duna
régióban A projekt épít más projektekre,
mint a CE Focus IN CD és a SI-HU LQCELIAC projektekre.
.
.
A Finance4SocialChange projekt úgy támogatja

a gazdaságot, hogy az pozitív társadalmi
változásokat idézzen elő a Duna régióban.
Gondosan megtervezett tevékenységek révén a
14 tagú partnerség (12 országból) és a 6 társult
partner (Európa különböző részeiről) egyesíteni
fogják tudásukat és szakértelmüket, hogy létrehozzák az első „A társadalmi hatású beruházási
stratégiát a Duna régióban” azzal a céllal, hogy
előkészítsék az utat szociális innováció és a
befektetésre kész szociális vállalkozásoknak
a népszerűsítésére.
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Mivel a COVID-19 erőteljesen befolyásolja a projekt tevékenységeit, a jelenlegi járvány a
regionális D-Care Labs párhuzamos szekcióiban (Zoom breakout rooms) is nagy hangsúlyt
kapott, a résztvevők megvitatták a COVID-19 járvány által okozott problémákat az
otthonápolás területén, és bemutatásra kerültek a regionális laboratórium koncepciói is,
mint a problémamegoldás eszközei.

A projektindító esemény második része egy plenáris megbeszélés formájában zajlott, amelynek
középpontjában az európai együttműködés hozzájárulása volt a problémamegoldáshoz a szociális
szektorban, ezenfelül az került megvitatásra, hogy az európai együttműködés miként tudja támogatni a
regionális (inter) regionális társadalmi innovációs folyamatokat.
A plenáris megbeszélésen részt vett Marie-Anne Paraskevas, az Európai Bizottság Foglalkoztatási,
Szociális és Integrációs Főigazgatóságától, Leonetta Pajer az Európai Unió szerbiai küldöttségétől,
Heather Roy az Eurodiaconától, Jörg Mirtl a Az EU Duna-régióra vonatkozó stratégiájának 9. prioritási
területéről („Emberek és készségek”), valamint Teo Petričević, az Act Group képviseletében és egyben a
D-Care Labs partner horvát partnereként. A fenti résztvevők megvitatták munkaprioritásaikat, és hogy
mit jelent a társadalmi innováció számukra és, hogy milyen lehetőségeket látnak az európai
transznacionális, regionális vagy nemzeti szintű együttműködésben. A panel szakszerű moderálását
Katja Vonhoff (Diakonie Baden) látta el.
Nagy hangsúlyt fektettek a projektek finanszírozásának kérdésére a szociális ellátás és az otthonápolás
területén. Amikor az EU-s erőforrások hozzáférhetőségéről beszéltek, az előadók rávilágítottak arra, hogy
rugalmasabbá és hozzáférhetőbbé kell tenni a pénzalapokat, és beszéltek az innováció szükségességéről
a finanszírozási folyamatokban. Nagyobb figyelmet kell kapjon a fenntarthatóság és az is, hogy miként
lehet folytatni a tevékenységeket a finanszírozási időszakon túl.
A panel előadói egyetértettek abban, hogy a jelenlegi kihívások ellenére a szociális innovátoroknak és a
vállalkozásoknak nem szabad félniük attól, hogy belekezdjenek a tevékenységükben és így elősegítsék a
változást.

Marie-Anne Paraskevas (Foglalkoztatási, Szociális és Inklúziós
Főigazgatóság, EK): "Legyen ellenálló, ne féljen tovább lépni
és változtatni az emberek életén."
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KÖVESSE A D-CARE LABS-T A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN:
D-Care Labs a Duna Transznacionális
Program weboldalán - kattintson ide.

D-Care Labs Twitter fiók

D-Care Labs Facebook fiók

A PROGRAM TÁRSFINANSZÍROZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ
ALAPJAIBÓL TÖRTÉNIK

