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Konzorcium tagjai

Szakmatámogatás, szakmafejlesztés és ágazati tervezés

A központi ágazati informatikai eszközök kiterjesztése, 
összekapcsolása a SZÁP-pal

Országos longitudinális adatgyűjtés (Kohorsz’18), 

apakutatási modul

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 

bevezetésének támogatása a köznevelési intézményekben



Projekt szakmai megvalósításának 
struktúrája

Szakmatámogató és döntés előkészítő 
tevékenységek

fejlesztése pillér 

Módszertani támogatás és 
segítségnyújtás a demens ellátásban

Óvodai, iskolai szociális segítő 
tevékenység módszertani támogatása

Konzorciumi tag - OH

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 
kibővült feladatkörének módszertani 

támogatása

"Elsőként lakhatás" standard pályázatos 
projektek módszertani segítése

Ajánlások, koncepciók, eljárásrendek 
készítése

Kapacitásgazdálkodás tervezése-
elemzése

Nevelőszülői toborzást célzó országos 
kampány megvalósítása

Szakmai Koordinációs Fórum kialakítása 
és működtetése

OSZIR rendszerfejlesztések, 
rendszertámogatás pillér

Egységes szociális nyilvántartás 
kialakítása

Család- és gyermekjóléti szolgálatok 
bővített tevékenységét támogató 

rendszerfejlesztés

GYVR bevezetése, integrációja az
ÖFR-rel és rendszerfejlesztés

A PTR (Pénzbeli és természetbeni 
ellátások rendszere) továbbfejlesztése

MŰKENG - A szolgáltatói nyilvántartás 
továbbfejlesztése

TEVADMIN/KENYSZI továbbfejlesztés

VIR továbbfejlesztés

IDM továbbfejesztése

SZÁP továbbfejlesztése

Kutatási és monitoring vizsgálatok 
pillér

Szakpolitikai kutatási munkaterv 
kidolgozása

Szakmatámogató és döntés előkészítő 
tevékenységek fejlesztését megalapozó 

kutatások

Monitoring vizsgálatok, intézkedések 
hatásvizsgálata

OSAP adatszolgáltatás felülvizsgálata

Longitudinális kutatás lebonyolítása
Konzorciumi tag
(tag: KSH-NKI)



„Demencia” alprojekt

• Idősellátás Országos Hálózata 
– Hírlevél 

• Magyarország átfogó 
egészségvédelmi 
szűrőprogram részeként 
Demencia szűrőprogram 
elindult (21 alkalommal, 
közel 1000 fő)

• Alzheimer Cafék szakmai 
támogatása

• Ágazatközi munkacsoport –
Demencia tanácsadó



Módszertani útmutatók

Alzheimer Cafék szervezése

Az óvodai és iskolai 

szociális segítő 

tevékenység módszertani 

útmutatója

Útmutató a konfliktuskezelési eljárások 

lehetőségeiben családsegítőknek, 

esetmenedzsereknek

Útmutató a család-és gyermekjóléti 

központokban végzett utcai 

(lakótelepi) szociális munkához

Gyermekbántalmazás 

felismerése és kezelése a 

gyermekvédelmi 

szakellátásban

Gyermekvédelmi szakértői bizottság 

tevékenység



„Kutatás” alprojekt

• Belső erőforrásból megvalósul 

11 kutatás / 3 közbeszerzés 

eljárás   

• A demens hozzátartozót

gondozó családtagok

életminőségének, demens

hozzátartozó gondozásához

kapcsolódó problémáknak a

feltárása, a szükségletek

azonosítása, szociális

kapcsolataik feltérképezése



Tripartit együttműködés

Alzheimer / 
Memória 

Café 
szervező

Települési 
önkormányzat

NSZI szakmai 
támogató

https://szocialisportal.hu/
minta-megallapodas/
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