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Szakmai előrehaladási Jelentés Időközi/Záró
Szakmai előrehaladási jelentés időszaka 2016.május.01. —2016.július.31.

I. ALAPADATOK

Program megnevezése: Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés

Projekt címe magyarul: „Egészséges és Aktív ldőskor”

Projektazonosító: Hu11-0002-A1-2013

Projektgazda neve: Budapest Főváros Xl. kerület Újbuda önkormányzata
(Rövidítés: ÚJBUDA)

Projekt partner (1) neve: Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata

(Rövidítés: ÚJBUDA)

Projekt partner (2) neve: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmező
vásárhely-Makó
(Rövidítés: CSMEKHM)

Projekt partner (3) neve: ..

Onkéntes Központ Alapítvány
(Rövidítés: ÖKA)

Donor projekt partner (1) neve: ~vre-Eiker Önkormányzata

továbbipartnerekkel bá vithetá sorok beszúrásávai (Rövidítés: ~vre-Eiker)

Megvalósítás időtartama: 2016. május 01.— 2017. április 30.

Jóváhagyott összköltség: . 1 111 929,47 EUR

Jóváhagyott támogatási intenzitás:

A szakmai beszámoló benyújtásáig elszámolt költségek

összege:

A szakmai beszámoló benyújtásáig benyújtott, Ic cl nem

számolt költségek összege:

Projekt pénzügyi előrehaladottsága:

95 %
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II. ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

II. 1. Kérjük, adjon rövid leírást a projekt szakmai megvalósításárál, Illetve az elért főbb
eredményekről. Partnerségben megvalósuló projekt esetében kérjük, térjen ki a partnerek
közötti együttműködés ismertetésére is. (max.5000 karakter)

Partnerszervezetek az egyes projekttevékenységek vonatkozásában az alábbiak szerint
haladtak előre az időszakban:

ÚJBUDA:
3.1.Coordination and implementation of the thematic activities ÉS 3.3. Local Stakeholders
Groups:

— BELSŐ SZAKMAI MUNKACSOPORT (LTWG) megalakult (1 fő szakmai vezető, 4 fő
szakmai megvalósít6, 1 fő szakmai asszisztens).

Megalakult a Helyi Támogató Csoport (HTCS) (4 fő). Delegáló szervezetek, név (funkció):
— Újbudai Szociális Szolgálat: Mátics Katalin (Szociális intézményi koordinátor)
— Szent Imre Kórház: Árvahegyi Anikó (Egészségügyi intézményi koordinátor)
— Szent Kristóf Szakrendelő: Preszuly Ildikó (Civil munkatárs)
— 60+ Őrmezei Szomszédsági Közösség: Suszterné Pető Judit (Időskorúak képviselője)

A belső munkatársak és a HTCS tagjai az időszakban az alábbi feladatokat végezték el:
- figyelemfelkeltés az önkéntesek, valamint az időskorúak (60 év felettiek) helyi

közösségeiben a projekt keretében bevezetendő önkéntes szolgáltatásról
- támpontok a helyi helyzetértékeléshez
- helyi helyzetértékelés alapját képező kérdőív előkészítésében részvétel
- önkéntesekkel szembeni követelmények meghatározása
- önkéntesek által elvégezhető feladatok meghatározása
- egyéb szakmai iránymutatás a partnerszervezetek részére
- a HTCS tagok hetente üléseztek a belső szakmai megvalósítók részvételével. A

kommunikáció közöttük napi szinten szóban és írásban történt.
3.2. Local Coordination Centres:

— a Központ felújítási munkái elkezdődtek (Budapest, Xl. kerület, Kérő utca 03.)
— Jelenleg a HTCS az Önkormányzat 1113 Budapest, Zsombolyai út 05. sz. épületében

ülésezik
— Az időszakban a HTCS ülései az időszakban: 2016. május 11., 2016. május 31., 2016.

június 21., 2016. június 29., 2016. július 06.
5.3. Projekt website:

— a weboldal lehetséges struktúrái elkészültek. Legkésőbb 2016. szeptember 30.
dátumra élesben működik a honlap

5.4. Média communication:
— 1db sajtó cikk a projektindításról (Újbuda Újság 2016. július 13. kelt. száma)
— 1db sajtó cikk a projekt céljairól (Újbuda Újság 2016. június 29. kelt száma)

6.1. Local Project Management Teams:
— Szakmai vezető, belső projektmenedzser, külső projektmenedzsment és a belső
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pénzügyi munkatárs folyamatosan egyeztetett a projekt projekt- és partnerszintű
előrehaladásáról

— Belső projektmenedzsment munkacsoport hetente ülésezett az időszakban
6.2. Project Management Team (PPMT meetings):

— Projektszintű projektmunkacsoport ülésekre sor került:2016. május 03., 2016. június
14. és 2016. július 12. napokon

DEBRECEN
1.1.3 Local analyses:

— Helyi helyzetértékeléshez a kérdőív kidolgozása megtörtént
— a kérdőíves lekérdezés a 2016. július 15-augusztus 15. közötti időszakban történik
— TAPASZTALATOK: az időskorúak részéről jelentős bizalmatlanság érezhető, a

kérdezőbiztosokat igazoló kártya felmutatása és a lekérdezés céljának ismertetése
után sem minden esetben vállalták a válaszadást. A kérdőívet kitöltők (kb. 300 fő)
mintegy fele mutatott nyitottságot és érdeklődést a program iránt, és kb.
egynegyede nyilatkozott úgy, hogy szívesen venne részt benne. 2.4. Pilot process:

— a Helyi Szervezeti Modell Pilot Tervének kidolgozása elkezdődött, amely a tervezett
önkéntes alapú szolgáltatásnyújtás gyakorlati megvalósítását fogja tartalmazni

2.2. Selecting volunteers:
— Önkéntesek toborzása folyamatban

3.1. Coordination & implementation of thematic activities:
A BELSŐ SZAKMAI MUNKACSOPORT (LTWG) megalakult (1 fő szakmai vezető, 1 fő általános
szakmai munkatárs, 1 fő egészségügyi szakmai munkatárs, 1 fő intézményi szakmai
munkatárs, 1 fő szociális szakmai munkatárs, 1 fő civil kapcsolatok szakmai munkatárs, 1 fő
esélyegyenlőségi szakmai munkatárs; 1 fő a pályázatról szórólap készült az időskorú
célcsoport tagjai részére;

— A Belső szakmai munkacsoport és a HTCS folyamatosan egyeztet, koordinálja a külső
szakmai szolgáltató munkáját is

3.2. Local Coordination Centres set up and operation:
— A Debreceni Helyi Önkéntes Koordinációs Központ kijelölésre került, a HTCS a projekt

megvalósítás időszakában: DMJV Polgármesteri Hivatal Új Városháza épületében
(4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) ülésezik.

3.3. Local Stakeholders Groups:
Megalakult a Helyi Támogató Csoport (5 fő), delegáló szervezetek, név (funkció):

— DMJV Városi Szociális Szolgálat: Szabóné Orosz Éva (Szociális intézményi
koordinátor)

— DMJV Önkormányzata: Dr. Marosi-Rácz Julianna (Helyi koordinátor)
— Kenézy Gyula Kórház és Rendelő Intézet: dr. Tóth Tibor (Egészségügyi intézményi

koordinátor)
— Magyar Református Szeretetszolgálat: Vad Lilla (Civil munkatárs)
— Debreceni Nyugdíjas Egyesület: Nagy Barna (Időskorúak képviselője)

5.4. Media communication:
— a projektről 1 db sajtóközlemény előkészítése (megjelent: Hajdú-Bihari Napló 2016.

augusztus 11-i számában)
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6.1. Local Project Management Teams:
— Szakmai vezető, belső projektmenedzser, külső projektmenedzsment szervezet és a

belső pénzügyi munkatárs folyamatosan egyeztetett a projekt partnerszintű
előreha ladásáról, kapcsolattartás a partnerszervezetekkel.

6.2. Project Management Team (PPMT meetings):
— Részvétel a projektszintű projekt munkacsoport üléseken

CS M E KH M:
1.1.3 Local analyses:

— Helyi helyzetértékelés szempontjainak kidolgozása megtörtént
2.2. Selecting volunteers:
Az önkéntesek toborzása a partnerszervezet Egészségfejlesztési Irodája szervezésében
elkezdődött:

1. Médián keresztül (sajtóközlemény, rádió spot, honlap, facebook)
2. Nyugdíjas körökön és olvasókörök keresztül

3.1.Coordination and implementation of the thematic activities:
— belső szakmai munkacsoport (LTWG) megalakult (1 fő szakmai vezető; 5 fő szakmai

megvalósító)
3.2. Local Coordination Centres:

— A Hódmezővásárhelyi Önkéntes Koordinációs Központ helye kijelölésre került: a
partnerszervezet 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. cím alattiépülete
(Kórház „L” épület). Ingyenes hívószáma: 06/80-820-085.

3.3. Local Stakeholders Groups:
Megalakult a Helyi Támogató Csoport (6 fő). Delegáló szervezetek, név (funkció):

— Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó: Szántai
Zsanett (Helyi koordinátor)

— Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata: Dr. Pál Margit (Intézményi
koordinátor)

— Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ: Nagyné Kerekes
Gyöngyi (Szociális intézményi koordinátor)

— Szociális szféra:
— Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetség: Dr. Nagyné Bánfi Judit (Időskorúak

képviselője)
— Szikáncs Jövőjéért Egyesület: Asztalos Erika (Civil munkatárs)
— Batidai Olvasókör: Soós Csilla (Civil munkatárs)
— A Helyi Támogató Csoport kéthetente ülésezett az időszakban

6.1. Local Project Management Teams:
— Szakmai vezető, belső projektmenedzser, és a belső pénzügyi munkatárs

folyamatosan egyeztetett a projekt projektszintű és partnerszintű előrehaladásáról,
kapcsolattartás a partnerszervezetekkel

6.2. Project Management Team (PPMT meetings):
— Részvétel a projektszintű projekt munkacsoport üléseken

ÖKA~
3.1. Coordination and implementation of the thematic activities:
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BELSŐ SZAKMAI MUNKACSOPORT megalakult (1 fő szakmai vezető, 1 fő projektmenedzser, 1
fő projekt asszisztens, 1 fő szakértő kolléga, 1 fő önkéntes támogatók, 1 fő pénzügyi
munkatárs)
Folyamatos TANÁCSADÁS A MAGYARORSZÁGI PARTNERSZERVEZETEKNEK a helyi
önkéntesség megszervezésében és kialakításában, különösen az önkéntesek toborzása, az
önkéntesek kiválasztásának folyamata, valamint az egyes tevékenységek űtemezésével
kapcsolatosan, mint p1.:

— önkéntesek nyilvántartási adatlap minta
— regisztrációs lap minta készítése
— önkéntesek bevonásának szakaszai
— A hazai önkéntességgel kapcsolatos jogi szabályozási háttérről tájékoztató anyag

összeállítása
— Egyeztető tárgyalások az Önkormányzat és az ÖKA által működtetett szenior

önkéntes projektekkel kapcsolatban, közös álláspont kialakítása.
— Folyamatos egyeztetés a szenior önkéntes csoporttal a projekt megvalósításának

lépéseiről, a lehetséges menedzsment elemek kialakítása közösen.
6.1. Local Project Management Teams:

— Szakmai vezető, belső projektmenedzser és a pénzügyi munkatárs folyamatosan
egyeztetett a projekt partnerszintű előrehaladásáról, kapcsolattartás a
partnerszervezetekkel.

6.2. Project Management Team (PPMT meetings):
— Részvétel a projektszintű projekt munkacsoport üléseken

OVRE-EIKER:
1.2.1. Collection of good practices on home care solutions in Norway:

— „Norvégiai Jó Gyakorlatok” elkészítése folyamatban, augusztusban elkészült
3.1.Coordination and implementation of the thematic activities:

— BELSŐ SZAKMAI MUNKACSOPORT (LTWG) megalakult
— Helyi középiskolában tájékoztatás és workshop a projektről fiatal önkéntesek

toborzása céljából a projekt későbbi szakaszában megvalósuló norvégiai pilot — hoz
4.4. Staff exchange:

— Magyarországi szakmai tanulmányát 2016. július 14-15. napokon. Újbudai szociális
intézmények, idősek klubjai megtekintése és működésük megismerése.

— Hasonló norvégiai intézményekkel kapcsolatos tapasztalatok megosztása az újbudai
szakemberekkel

5.4. Media communication:
6.1. Local Project Management Teams:

— Szakmai vezető, belső projektmenedzser és a pénzügyi munkatárs folyamatosan
egyeztetett a projekt partnerszintű előrehaladásáról, kapcsolattartás a
projektgazdával

6.2. Project Management Team (PPMT meetings):
— Részvétel a projektszintű projekt munkacsoport 2014. július 14. ülésén

Megjegyzés: valamennyi partnerszervezeten belüli munkacsoport ülés (Helyi Támogató
Csoport, LPMT, PPMT, LTWG) dokumentálásra került emlékeztetőkkel.
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A partnerszervezetek a szakmai előrehaladas során az alábbi közös, s egyben
disszeminációra is számot tartó, megállapításokra jutottak:

- A tapasztalatok szerint jelentősen kihat a program sikerére annak tudatosítása, hogy
az önkormányzat, illetve a célcsoport tagjai által is ismert intézmények és civil
szervezetek valósítják meg azt.

- helyzetértékelés alapját jelentő kérdőívnek — a helyi specifikumok mellett - az alábbi
tartalmi elemeket magában kell foglalnia: a lekérdezett személy életminősége,
egészségi állapota, a természetes védőhálója és az általa jelenleg igénybe vett
szolgáltatások feltérképezése, az önkéntességgel kapcsolatos ismeretei és az
önkéntes által nyújtott szolgáltatások iránti igényeinek megismerése, az önkéntes
tevékenységgel kapcsolatos elvárásai, nyitottsága, a programban való részvételi
hajlandósága

- az önkéntesek által az időskorúak részére, azok otthonaiban nyújtott szolgáltatások
kiegészítő, hiánypótló jellegűek legyenek — vagyis nem kiváltják azokat - a helyi
önkormányzati/állami egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz

- az önkéntesek által nyújtott szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk a szolgáltatásokat
igénybevevő időskorúak önálló életvitelük megőrzéséhez

- az időskorúak az önkéntesek bevonásával nyújtott szolgáltatásokra történő
figyelemfelkeltésének leghatékonyabb eszköze az időskorúak helyi közösségeiben
történő személyes megjelenés és rendszeres tájékoztatás

- akkor sikeres a program, ha az időskorú (60) kellő bizalmat tanúsít mind (1) az
igényfelmérő mind a (2) az önkéntes személye felé

- a programról hiteles személyektől kapják a tájékoztatást az időskorúak

II. 2.Kérjük amennyiben releváns, ismertesse a soron következő jelentéstételi időszak
szakmai megvalósításának lépéseit, tervezett eredményeit.
Amennyiben az ütemezés a támogatási szerződéstől esetlegesen eltér, úgy szükséges az
eltérés indoklása és az ennek kapcsán megtett lépések bemutatása (max.5000 karakter)
A soron következő jelentéstételi időszakban (2016. augusztus 01.— 2016. október 31.) az
alábbi projektszintű projekttevékenységek és outputok valósulnak meg:
Elkészülnek (1) a partnerszervezetek — Újbuda, Debrecen és CSMEKHM esetében — további
szakmai munkáját a projekt megvalósítás alatt’ és különösen az azt követő fenntartási
időszakban, valamint (2) a projekt disszeminációját segítő megalapozó dokumentumok:

- Közös projekt módszertan (1.1.lioint project methodology)
- Általános nemzeti helyzetértékelés (1.1.2 General national overview)
- „Norvég Jó Gyakorlatok” példatára (1.2.1 Collection of good practices on home care

solutions in Norway)
- Szervezeti modell koncepcionális keretének kidolgozása (1.2.2 Conceptual

Framework of the organisational model”)
- Oktatási tananyag elkészítése Helyi Támogató Csoport tagjai felkészítéséhez a

Szervezeti Modell témában (3.4.1. Training material” 1 db tananyag — projekt szintű
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output)
- Helyi Támogató Csoport tagjainak felkészítése (3.4.2 Training LSG5 — 15 felkészített

HTCS tag)

A soron következő jelentéstételi időszakban (2016. augusztus 01. — 2016. október 31.) az
alábbi partnerszintű projekttevékenységek és outputok valósulnak meg: elkészül a három
magyarországi partnervárosban (Újbuda, Debrecen és Hódmezővásárhely):

- helyi helyzetértékelés (1.1.3. Localy analysis -3 db helyi helyzetértékelés),
- helyi pilot terv (2.1. Developing local pilot organisational models —3 db pilot terv)
- önkéntesek toborzása megtörténik (2.2. Selecting volunteers — 3 db önkéntes

adatbázis)
- önkéntesek kiválasztása és felkészítése (2.3. Preparing volunteers — 30 fő felkészített

önkéntes)

A soron következő jelentéstételi időszakban (2016. augusztus 01. — 2016. október 31.) az
alábbi partnerszintű projekttevékenységek és lesznek folyamatban a három magyarországi
partnervárosban (Újbuda, Debrecen és Hódmezővásárhely:

- Pilot folyamat elkezdődik (~2.4.lmplementing & monitoring the pilot process” — 30 fő
felkészített önkéntes)

II. 3. Kérjük, ismertesse, hogy a jelentéstételi időszakban a projekt megvalósítása során
milyen kockázatok merültek fel és azok kezelésének módját(max.2000 karakter)

Szakmai kockázat nem volt (önkéntesek toborozhatóak, mivel aktív mutatkoznak a projekt
iránt; és a projektbe bevonhatóak, időskorúak megszólíthatóak)

Külső szakmai szolgáltat közbeszerzési eljárások elhúzódása (ÚJBUDA)
Kezelése: vállalkozási szerződés tervezetében foglalt részteljesítési határidők átütemezése a
projekt ütemtervének megfelelően

II. 4. Kérjük amennyiben releváns, ismertesse a jelentéstételi időszakban az esetleges
korábbi monitoring látogatások, illetve helyszíni ellenőrzések megállapításai alapján előírt
intézkedési terv, illetve a támogató által egyéb okból kért, a kedvezményezett által készített
cselekvési terv megvalósulását és a megtett intézkedések teljesülését.(max.2000 karakter)
Ajelentéstételi időszakban monitoring látogatás vagy helyszíni ellenőrzés nem volt

II. S.Kérjük, ismertesse a jelentéstételi időszakban a támogatási szerződésben vállalt
indikátorok teljesülését, ill. a teljesüléséhez szükséges előrehaladást.(max.5000 karakter)
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MINIMUM INDIKÁTOROK:

Indikátor speciális neve: Study visits and final conference
Indikátor általános neve a pályázati felhívás szerint:,,Nr. of events organized with
participation of Hungarian and Norwegian stakeholders”
Teljesült érték az időszakban: 2 (1 tanulmányút, valamint 1 Nyitó konferencia)
Vállalt érték a projektben: 4

PALYÁZATBAN VÁLLALT INDIKÁTOROK.

indikájor~piciáIis~iieve: LOCAL COORDINATORs (Helyi Koordinátor)
Indikátor általános neve a pályázati felhívás szerint: „Nr. of new job descriptions created or
modified for project specific tasks”
Teljesült érték az időszakban: 2
Vállalt érték a projektben: 3

Részletek:
Debrecen partnerszervezet:

— Név: dr. Marosi — Rácz Julianna
Delegáló Szervezet: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely:
— Név: Szántai Zsanett

Delegáló szervezet: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó:
Újbuda esetében a következő időszakban kerül kijelölésre a helyi koordinátor

wr~sn.n . . . .~LOCAL COORDINATION CENTREs (1/ each city, including the
Methodology Centre in Újbuda):
Indikátor általános neve a pályázati felhívás szerint: „Nr. of physical centres put in operation
for the project topic”
Teljesült érték az időszakban: 3
Vállalt érték a projektben: 3

Részletek:
ÚJBUDA: a partnerszervezet 1113 Budapest, Zsombolyai út 05. sz. alatti hivatalos helysége
(5. emeleti tárgyaló)
Igazolás módja: Jelenleg partnerszervezet nyilatkozata (később a partnerségi megállapodás
rögzíti)

DEBRECEN: a partnerszervezet a pályázati program megvalósítási időszakában DMJV
Polgármesteri Hivatal ÚJ Városháza épületében (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) sz. alatti
hivatalos helysége
Igazolás módja: Jelenleg partnerszervezet nyilatkozata (később a partnerségi megállapodás
rögzíti)
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CSMEKHM: a partnerszervezet 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. cím alatti
épülete (Kórház „L” épület)
Igazolás módja: jelenleg partnerszervezet nyilatkozata (később a partnerségi megállapodás
rögzíti)

indiiratjs~IaÍ7~ Participants’ list for final conference, workshops and trainings
(eseményeken résztvevők)
Indikátor általános neve a pályázati felhívás szerint: „Nr. of participants beyond the
partnership in events (conferences, workshops and trainings)”
Teljesült érték: 32 fő
Vállalt érték: 200 fő

II. 6.Kérjük amennyiben releváns, ismertesse a jelentéstételi időszakban lefolytatott
közbeszerzési/beszerzési eljárásokat.(max.2000 karakter)
Közbeszerzési / beszerzési eljárásokra a jelentéstételi időszakban a következő
partnerszervezeteknél az alábbiak szerint került sor:

ÚJBUDA:
1 db a Kbt. 115. ~-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli nemzeti eljárás:

— „Budapest Xl. kerület, Kérő utca 3. sz. alatti Önkéntes Koordinációs és Módszertani
Központ kialakításának munkái” (minőségellenőrzési tanúsítvány kiállítása
folyamatban van)

1 db a Kbt. 113. *-a szerinti összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló nemzeti eljárás:
- „Helyi szervezetfejlesztés”, „projektszintű stratégiaalkotás, valamint a partnerszintű

stratégiaalkotás” szakmai feladatok ellátására (minőségellenőrzésre beküldve)
2db a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás:

- Projekt és partner szintű disszeminációs és kommunikációs feladatok ellátása
- Projektszintű projekt- és pénzügyi menedzsment támogatás

DEBRECEN
2db Kbt. 115. *-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli nemzeti eljárás:

- Önkéntesek toborzása, kiválasztása, felkészítése és önkéntes adatbázis összeállítása
(minőségellenőrzési tanúsítvány száma: NFFKU-22/2016)

- Helyi helyzetértékelő tanulmány, pilot terv készítése és szakmai monitorozás
(minőségellenőrzési tanúsítvány száma: NFFKU-23/2016)

1 db a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás:
- partnerszintű külső projektmenedzsment támogatás
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II. 7.Kérjük, bogy ismertesse a jelentéstételi időszakban a kommunikációs tevékenység
megvalósítását a Nyilvánossági Tervnek megfelelően, továbbá a horizontális vállalások
teljesülésére is térjen ki. (max.5000 karakter)
A projekt keretében az időszakban egyrészről a (1) Nyilvánossági Tervben foglalt,
másrészről kifejezetten a (2) célcsoportok (időskorúak, Illetve önkéntesek) megszólítását
célzó kommunikációs elemek megvalósítása volt folyamatban.

Nyilvánossági terv részét képező kommunikációs eszközok:
Activity 1: KICK-OFF / PROJECT OPENING CONFERENCE
Nyilvánossági tervben vállalt érték projektben összesen: 1 alkalom
Időszakban teljesített: 1 alkalom
Rövid leírás: Újbuda bemutatta a projektet, partnerszervezetek bemutatkoztak, Norvégia
Magyarországi Űgyvivője prezentálta a Norvég Alap Finanszírozási Mechanizmust és
működését, Fűrész Tünde helyettes államtitkár beszélt a „generációk közötti
együttműködés” fontosságáról a család- és népesedéspolitikába n.

Activity 3: Press releases
Nyilvánossági tervben vállalt érték projektben összesen: 7 db
Időszakban teljesített: 2 db (Újbuda) — publikálva:,, Újbuda” c. újságban 80000 — 80000
példányban
Rövid leírás: projekt bemutatása, projekt célja és hozzájárulása a partnerszervezetek
idősügyi politikájához, valamint utalás a Norvég Alap támogatására.

A célcsoport elérését szolgáló kommunikációs eszkozok:
— Önkéntesek helyi közösségeiben (Újbuda, Debrecen és CSMEKHM) tájékoztatás a

projektről, figyelemfelkeltés.
— TV (Újbuda): a projekt KICK Konferenciájáról összefoglaló videó 2016. június 20.

napján az Újbuda TV Mozaik c. műsorában:
https://www youtube.com/watch?v=FaBLsUTZIx8

— Facebook (Újbuda): a 60+ Újbuda Program facebook oldalán:

https://www.facebook.com/Uibuda6opluszProgram/posts/1636790826649107
— Email-es megkeresés (Újbuda): az Újbudai 60+ szomszédsági önkénteseket a

partnerszervezet megkereste. 10-12 fő önkéntes jelezte vissza, hogy aktívan részt
kíván venni a projektben, azaz projekt keretében megvalósuló felkészítésen s azt
követően a szolgáltatás nyújtásában az időskorúak otthonaiban.

— Honlap (Újbuda): tájékoztatók a partnerszervezet honlapján: 2016. június 17.:
http://uibuda.hu/ujbuda/jovore-uiabb-onkentesek-segitik-az-idosek-mindennapjait;
2016. június 13.: http://ujbuda.hu/uibuda/11-millio-euros-szocialis-program-elen-
uibuda

— Szórólap (Debrecen): szórólap terjesztésre került: 2016. július 16. napon az „Egészség
Nap” nap alkalmából, Debreceni Nyugdíjas Egyesületnél, a Városi Szociális Szolgálat
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idősek kiubjaiban)
— Időskorúak helyi közösségeiben (Debrecen) tájékoztatás a projektről 45 a

szolgá Itatá sokról

— Facebook (CSMEKHM): partnerszervezet Egészséges Vásárhely Programjának oldala:
httQs://www.facebook.com/evpefi/)

— Honlap (CSMEKHM): partnerszervezet Egészséges Vásárhely Programjának hivatalos
weboldala: http://evp.hu/egeszseges-es-aktiv-idoskor-ho~mezovasarhe yen!)

Horizontális vállalások, azaz a Női esélyegyenlőség (gender equality) érvényesült az
időszakban:

érdeklődő önkéntesek többsége nő
projekt munkatársak kb. 90% - a nő
Kérő utca 03. Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ kialakításánál
figyelembe vettük: környezetvédelmi szempontokat (anyag és energiaigény
minimalizálása, szállítási és anyagmozgatási igények, hulladékok keletkezésének
csökkentése, energiahatékony megoldások), női célcsoportok igényeit (pelenkázó
kialakítása), időskorúak célcsoportok igényeit (komplex akadálymentesítés
részeként: kontrasztos burkolatok, világos helyiségek és felületképzések kialakítása az
időskorúak könnyebb tájékozódás miatt, kapaszkodók, korlátok kialakítása a lépcsők
és rámpák környezetében); az akadálymentesség elvét (az esélyegyenlőség elvén
alapuló komplex akadálymentes épület kerül kialakítása)
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III. SZAKMAI ÜTEMEZÉS

a.) Elvárt eredmények ismertetése

2016.07.31.

2016.06.30.

Tervezett I Eltérés a Támogatási Szerződésben
Munkacsomag Elvárt eredmény elnevezése Elvárt eredmény ismertetése I

végdátum I I foglaltakhoz képest

1. Analysis and
benchmarking — „Ütemezéstől elmarad”:
1.1. Situation i hónapot (Debrecen)
analysis—1.1.3 2 hónapot (Újbuda, CSMEKHM)
Local analyses

1. Analysis and
benchmarking - 1db „Norvégiai Jó
1.2.Benchmarking

Gyakorlatok” gyűjtemény „Norvégiai Jó Gyakorlatok”
— 1.2.1. Collection

(®vre-Eiker) folyamatban az időszakbanof good practices
on home care
solutions in
Norway

2. Pilot testing — 3 db Pilot Organisational Pilot Organisational Models
„Ütemezéstől elmarad”:2.1. Developing Models (Helyi Szervezeti („Helyi Szervezeti Pilot

1 hónapot (Debrecen)local pilot Pilot Modell) (Újbuda, Modell”) folyamatban az
3 hónapot (Újbuda, CSMEKHM)organisational Debrecen és CSMEKHM) időszakban

models

3 db Önkéntes adatbázis . “Ütemezéstől elmarad”:
Önkéntes Adatbázis készítése2. Pilot testing— 2016.07.31. (Újbuda, Debrecen és 1,5 hónap (CSMEKHM)
folyamatban az időszakban2.2._Selecting CSMEKHM) 2 hónapot (Újbuda, Debrecen)

2016.07.31.

„Ütemezéstől elmarad”:
1,5 hónapot
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5 db partnerszervezeti
szakmai munkacsoport Partnerszervezeti szakmai

(LTWG) (Újbuda, Debrecen’ munkacsoport koordinálja a
CSMEKHM, OKA és Ovre- partnerszintű szakmai munkát

Eiker)

3db Helyi Önkéntes 3db Helyi Önkéntes
Koordinációs Központ Koordinációs Központ
(Újbuda, Debrecen és kijelölésre került (Újbuda,

CSMEKHM) Debrecen és CSMEKHM)

3 db Helyi Támogató Csoport
3 db Helyi Támogató Csoport(Local Stakeholder Group)

megalakult (Újbuda, Debrecen
(Újbuda, Debrecen és és CSMEKHM)

CSMEKHM)

volunteers

3. Capacity
building and
cooperation —

3.i.Coordination
and
implementation of
the thematic
activities under
Work Pack. ito 4
by partner
organisations

3. Capacity
building and
cooperation —3.2.
Local Coordination
Centres — set up
and operation

3. Capacity
building and
cooperation —3.3.
Local Stakeholders
Groups (composed
of local key actors)

2017.04.30.

2017.04.30.

2017.04.30.

6.

7.
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IV. INDIKÁTOROK

a.) Indikátorok ismertetese

Indikátor Szakmai előrehaladási időszakban
Bázisérték Célérték Mértékegységmegnevezése teljesített indikátorok értéke

Study visits and
final conference
(tanulmányutak és
záró konferencia) -

~.Nr. of events Alkalom 2 (kumuláltan a projektben: 2)
organized with
participation of
Hungarian and
Norwegian
stakeholders”

LOCAL
COORDINATORs
(Helyi Koordinátor)

2 „Nr. of physical Fő / Munkaköri 2 (kumuláltan a projektben: 2)
centres put in leírás
operation for the
project topic”

LOCAL
COORDINATION

3 CENTREs (Helyi Központ 3 (kumuláltan a projektben: 3)
Önkéntes
Koordinúciós
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Központok) —„Nr. of
physical centres put
in operation for the
project topic”

Participants’ list for
final conference,
workshops and
trainings
(eseményeken
résztvevők) —„Nr. of . ‚.

. Resztvevo 32 (kumulaltan a projektben: 32)part,c,pants beyond
the partnership in
events (conferences,
workshops and
trainings)”

b.) Alátámasztó dokumentumok

Indikátor megnevezése Csatolt alátámasztó dokumentumok

Study visits and final
conference (tanulmányutak és 1 Study visit on 15 June 2016:
záró konferencia) - ~Nr. of — Meghívó
events organized with — Programtervezet

1 participation of Hungarian and Jelenlét ív

Norwegian stakeholders” — Fényképek
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Partnerszervezetek nyilatkozata

LOCAL COORDINATORs (Helyi
Koord inátor) — „Nr. ofphysical
centres put in operation for Megbízási szerződések (Debrecen, CSMEKHM)
the project topic”

LOCAL COORDINATION
CENTREs (Helyi Önkéntes
Koordinációs Központok) —

„Nr. ofphysical centres put in
operation for the project
topic”

Participants’ list for final
conference, workshops and
trainings (eseményeken
résztvevők) —„Nr. of
participants beyond the
partnership in events
(conferences, workshops and
trainings)”

Jelenléti ív (meghívottak)

I
I
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V.NYILVÁNO5SÁG ÉS TÁJÉKOZTATÁS

a.) Nyilvánossági elemek ismertetése

Kötelező nyilvánossági .. . Szakmai elórehaladási időszakban teljesített
‚. Celertek . .elem megnevezese nyilvanossagi elemek ismertetese

KICK — OFF / PROJECT
OPENING
CONFERENCE

FINAL CONFERENCE

Press releases

4. TV appearances

Thematic workshops

6 Thematic briefings

7 Website/webpage

8 Billboard ‚

• Commemorative
plaque

b.) Alátámasztó dokumentumok

Kötelező nyilvanossági elem megnevezése Csatolt alátamasztó dokumentumok

— Meghívó
— Programtervezet

KICK — OFF / PROJECT OPENING CONFERENCE — Jelenléti ív
— Fényképek
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D Press releases

VI. NYILATKOZATOK

Másolat az újságcikkről

Alulírott, mint a Projektgazda képviselője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában
kijelentem, hogy:

. a szakmai előrehaladási jelentésben foglaltak a valóságnak megfelelőek;

. az összes elektronikusan benyújtott másolati dokumentum az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat;

. aszakmai előrehaladást alátámasztó dokumentáció a kedvezményezett (és
támogatásban részesülő partnerei) az adóhatóság felé bejelentett iratmegőrzési
helyén eredeti példányban rendelkezésre áll és helyszíni ellenőrzés során azokat
bemutatjuk.

Kelt: Budapest, 2016. szeptember .7~jfl SlEPT 13.


