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Konzorcium tagjai

Szakmatámogatás, szakmafejlesztés és ágazati tervezés 

=> 2.233 millió Ft

A központi ágazati informatikai eszközök kiterjesztése, 
összekapcsolása a SZÁP-pal => 2.445 millió Ft  

Országos longitudinális adatgyűjtés (Kohorsz’18), 

apakutatási modul => 1.000 millió Ft  

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 

bevezetésének támogatása a köznevelési intézményekben 

=> 120 millió Ft.



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)



„Szakmatámogató hálózatok”

• A szakmatámogató hálózatok területi 

regionális/megyei vagy szolgáltató 

típusonként biztosítanak szakértők 

bevonásával támogatást. 

• Idősellátás Országos Hálózat

• Család- és Gyermekjóléti Központok 

Hálózata

• Országos Gyermekvédelmi Hálózat

• A szakértők több mint 1000 workshop

megtartásával, konferenciákon való 

részvétellel és több száz 

intézménylátogatással támogatják a terepen 

dolgozó szakembereket.



„Szakmatámogató hálózatok céljai”

Szakterületen 
dolgozó 

szakemberek 
bevonása a 
módszertani 

feladatellátásba

Szakmai anyagok 
elkészítésébe, 

kutatások 
lefolytatásának 

segítésébe, 
véleményezések és 

ajánlások elkészítésébe

Kétirányú 
kommunikáció 
fenntartása és 
megerősítése

Szakmaközi és 
ágazatközi 

együttműködések 
megerősítése

Információ áramlás 
biztosítása a 
szakterületen 
dolgozók felé



„Demencia” alprojekt

• Idősellátás Országos Hálózata 
– Hírlevél 

• Magyarország átfogó 
egészségvédelmi 
szűrőprogram részeként 
Demencia szűrőprogram 
elindult (21 alkalommal, 
több mint 800 fő)

• Alzheimer Cafék szakmai 
támogatása

• Ágazatközi munkacsoport



Eredmények „Demencia” alprojekt

1544 taggal rendelkező levelezőlistát működtet.

Idősellátás Országos Hálózat Hálózati Hírlevél (www.szocialisportal.hu)

Csatlakoztunk Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjához, 
a szűrőkamionon a demencia szűrés a projekt biztosítja.

Alzheimer Cafékkal folytatódtak a kapcsolat felvételek és az 
együttműködés erősítése. 

http://www.szocialisportal.hu/


„Iskolai és óvodai szociális segítő tevékenység” 
alprojekt

• 53 db EFOP-3.2.9 projekt 
támogatása

• A finanszírozás 
differenciálásának döntés 
előkészítő javaslatcsomag 
elkészítése 

• Iskolapszichológusokkal 
történt egyeztetés

• OH workshopok
• Módszertani útmutató 

kidolgozása
• Monitoring jelentés 

elkészítése



Eredmények „Iskolai és óvodai szociális 
segítő tevékenység” alprojekt

Sikeresen lezárultak az EFOP3.2.9 projekt keretében megvalósuló pilot 
szakértőink folyamatos támogatásával:

A standart pályázók 332 óvodával, (a projekt a tagintézményeket külön 
számolja), 310 általános iskolával, valamint 55 középiskolával illetve 
kollégiummal kötöttek együttműködési megállapodást.

A gyermekeket segítő kollégák számára 6 szakmai műhely és 3 felkészítő 
foglalkozás valósult meg több mint 500 fő részvételével. 

A bevont gyermekek száma több mint 83.000 fő, akik segítése érdekében 
188.924 rögzített esemény szám valósult meg



„Család- és gyerekjóléti szolgáltatók szakmai támogatása” 

alprojekt

• Család- és Gyermekjóléti 

Szolgáltatók szakmai 

támogatása 

• A szociális diagnózis pilot 

és bevezetése –> kapacitás 

szabályozás

• Országos hálózati találkozó



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 vizsgálata

• Család- és gyermekjóléti 

szolgáltatók működése a 

COVID-19 járvány alatt



KÖSZÖNÖM A 

MEGTISZTELŐ

A FIGYELMET!
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