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Mit jelent Önnek az innováció az 

idősellátásban, az otthonápolásban? 

 
Mesélje el nekünk néhány mondatban, vagy akár hosszabban is, mit jelent Önnek az 

innováció fogalma az idősügyi és/vagy az otthonápolási ellátásokban! Minden 

műfajt és formátumot szívesen fogadunk: kép, szavak, szófelhők, montázsok, videók, 

esszék stb. Nem szabunk keretet a gondolkodásnak! 

Fáradozását jutalmazni fogjuk, hiszen D-Care Labs projektünkben érkezett felajánlásnak 

köszönhetően tárgyjutalmat sorsolunk ki azok között, akik a szakmai zsűri által 

legjobbnak tartott gondolatot, történetet, szolgáltatás-leírást, vagy akár innovációs 

ötletet beküldik az alábbi módon. 

Szövetségünk a fejlődés és az innováció elkötelezettje, csatlakozzon Ön is hozzánk! 

 

Válaszát e-mailben várjuk ide: sabjan@toosz.hu és bago@toosz.hu (Kolin-Sabján Katalin 

a projekt menedzsere és Bagó Andrea projektasszisztens részére) Ne felejtse el megadni 

adatait sem (név, beosztás, képviselt szervezet, telefonszám) 

 

Határidő: 2021. január 11. hétfő 12.00 óra 

Tárgyjutalom: egy Huawei MediaPad T3 10 9.6 16GB tablet 

Sorsolás: 2020. január 13-án 12.00 órakor (ezen a linken: 

https://us02web.zoom.us/j/88995049098?pwd=dUdvN3kxK1ordUVDeU5uVW5kRndo

dz09 jelszóért írjon egy e-mailt nekünk! bago@toosz.hu vagy sabjan@toosz.hu ) 
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A szakmai zsűri tagjai: a D-Care Labs projekt szakértői, a sorsolási szabályzatot alább 

találja 

Kérdéseivel, kéréseivel forduljon hozzánk bizalommal! 

A TÖOSZ Tiktársága 

 

Röviden a projektről: 

A D-Care Labs projekt célja a meglevő szociális szolgáltatók innovatív új szolgáltatás-

fejlesztésének, valamint a szociális vállalkozóvá válásnak a támogatása. A workshopokra, 

konzultációkra (2021 tavaszától) a TÖOSZ által üzemeltetett Önkormányzati Információs 

és Koordinációs Központban kerül sor, ami így új funkcióval gazdagodik: helyet ad a 

magyar D-Care LAB-nek, ami nem más, mint egy szociális innovációs képzőhely, 

laboratórium; ahol együtt kísérletezik ki szakértőinkkel, mentorainkkal az érdeklődő 

jelentkezők az új szolgáltatásokat, termékeket, az innovációk születésének 

megkönnyítésére a régióban a felmerülő társadalmi kihívásokat kezelésére. Ezekre a 

megközelítésekre építve a projekt speciális makro-regionális D-Care Lab innovációs 

struktúrákat kíván létrehozni, amelyek lehetővé teszik a szociális szolgáltatók, a 

termékfejlesztők és a start-up vállalkozások számára, hogy jobb és innovatívabb otthoni 

gondozási szolgáltatásokat és termékeket tervezzenek és valósítsanak meg idősek vagy 

fogyatékossággal élők, valamint speciális igényű gyermekek számára. 

Kövesse honlapunkon híreinket és jelentkezzen a közös munkára, a nemsokára megjelenő 

pályázati felhívásunk keretében, ha szeretne jól bevált modern fejlesztési módszerekkel, 

kiváló szakértők támogatásával szolgáltatásain javítani, innovációt bevezetni, új 

szolgáltatást indítani az otthoni gondoskodási formák bármelyikében. 
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Sorsolási Szabályzat 

 

1. A TÖOSZ Titkársága a D-Care Labs projekt keretében ötlet/storytelling/innovációs 

pályázatot hirdet a projekt kommunikációja keretében „Mi az idősügyi innováció?” 

címmel. 

 

2. A nyeremény tárgya:  

 

A beérkezett és a szakmai zsűri által kiválasztott pályázatok között egy Huawei MediaPad 

T3 10 9.6 16GB tabletet sorsolunk ki. 

 

3. A sorsolás módja: 

A sorsolás a random.org véletlenszám generátor segítségével véletlenszerű sorsolás útján 

történik. 

A nyertes az alkalmazás által generált véletlenszerű listában elsőként szereplő résztvevő 

lesz. 

 

4. A sorsoláson bárki részt vehet az alábbi ZOOM link segítségével 

https://us02web.zoom.us/j/88995049098?pwd=dUdvN3kxK1ordUVDeU5uVW5kRndo

dz09 2020. január 13-án 12 órakor. Jelszó a bago@toosz.hu vagy a sabjan@toosz.hu 

címekre írva kérhető. A sorsolásból ki vannak zárva a D-Care Labs projekt szakértői és a 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Titkárságának munkatársai. 

 

5. A játékban résztvevő a részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a 

Játékszabályzatot és azt elfogadja. 

 

Budapest, 2020. december 13. 

      A TÖOSZ Titkársága (www.toosz.hu ) 

 

Adatvédelmi nyilatkozat: "Az innovációs pályázaton való részvételemmel, az e-mail 

elküldésével egyidejűleg nyilatkozom, hogy a TÖOSZ szakmai munkájában való 

részvételemmel kapcsolatban a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (1071 

Budapest, Damjanich u. 44. III/1., a továbbiakban: Adatkezelő) a megadott személyes 

adataimat az önkormányzati szakmai programokban, szervezetben való részvétel 

céljából, a projekt fennállásának teljes időtartama alatt kezelje, és ennek során a részemre 

e-mailt, szöveges üzenetet küldjön." 
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