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Újbuda Idősügyi Koncepciójának Intézkedési Terve 
2018 - 2025 

 
 

 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Idősügyi Koncepcióját a Képviselő-testület a 
236/2015. (XI. 19.) XI.ÖK határozatával hagyta jóvá. 
A koncepció elveinek és feladatainak végrehajtására rövid és hosszú távú intézkedési terv készítése 
szükséges. Az Intézkedési Tervet a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a 
Polgármester hagyja jóvá. 
Az Idősügyi Koncepciót 4 évenként, az intézkedési tervet az egyes évek költségvetésének tervezése 
idejében szükséges felülvizsgálni.  
 
 
 
1. Kötelező feladatok: Szociális-egészségügyi ellátórendszer fejlesztési irányai 
 
A területet érintő helyi rendeletek folyamatosan követik a jogszabályokban 
(törvényekben) megfogalmazottakat és tükrözik Újbuda polgárainak igényeit, 
szükségleteit. Ezeket az elveket és feladatokat fogalmazza meg Újbuda Szociális Szolgáltatásterezési 
Koncepciója és az Egészségügyi Koncepció. 
 
A Norvég pályázat segítségével új ellátást segítő forma került kidolgozásra és bevezetésre, mely 
beindult modell optimalizálása és az ellátási rendszerek közötti feladatellátásának rendszerbe építése a 
soron következő feladat. 
Intézkedés:  
A modell működésével kapcsolatos tapasztalatok alapján fejlesztések és ajánlások kidolgozása. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Humánszolgálati Igazgatóság, Szociális és Egészségügyi Osztály 
 
 

   2. Önként vállalt feladatok: az Újbuda 60+ Program fejlesztési irányai 
 
Több Európai Uniós intézkedés, terv és irányelv valamint a magyarországi Idősügyi Nemzeti Stratégia 
is hangsúlyozza, hogy a fenntartható és hatékony idősügy érdekében paradigmaváltásra van szükség. 
A korábbi általános gondolkodást meghatározó „deficitmodell” (veszteségekre történő összpontosítás) 
helyett a „fejlődésmodell” (aktivitás a meglevő képességek megőrzésével, szunnyadó készségek 
előhívásával, stb.) alapján szükséges cselekedni. 
 
A szemléletváltás továbbá azért is fontos, mert az emberi képességek fejlesztése és hasznosítása, az 
időskorú ember szerepének pozícionálása a társadalomban egyúttal előmozdíthatja a gazdasági 
dinamizmust és erősíti a generációk közötti szolidaritást. 
 
A 2018-2025 periódus fejlesztési irányát, továbbra is a fejlődésmodell filozófiája,- a 60+ Program 
korábbi éveiben megfogalmazott hosszú távú célok- az elmúlt kilenc év eredményei, visszajelzései, az 
időskorú polgárok igényei a fent tárgyalt Uniós és országos szakpolitikai trendek, célok és feladatok, 
valamint a kétuniós projekt (Q-AGEING és Senior Capital) disszeminációs feladatai határozták meg.  
 
 
2.1 A 2018-2025 időszak céljainak elérésére javasolt intézkedések 
 
 
2.1.1. „Aktív” programok 
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A nyugdíjas kor elérése olyan időmennyiség felszabadulását eredményezi, amelynek eltöltési módja 
nagymértékben meghatározza nemcsak az egyen közérzetét, testi és lelki egészségét, de emberi 
kapcsolatainak számát és minőségét, fogyasztási szokásait, stb. 
Azt is mondhatnánk, hogy a „felszabaduló időmennyiség” eltöltése meglehetősen pontosan 
megrajzolja az egyén korábbi életét és meghatározza (elsősorban szociális, mentális és fizikai oldalról) 
a következő éveket. 
Az Újbuda 60+ Program az elmúlt évek adatai alapján átlagosan havi 300 programot, szolgáltatást 
biztosít; szervez, koordinál és finanszíroz, amelyből adott hónapban a kerületi polgárok válogathatnak. 
A számos kulturális, művészeti, sport és egészség, közösségi, kirándulós, bűnmegelőzési, stb. 
programokat az aktív, - az életkori jellemezők és sajátosságok mellett és ellenére –egészségesnek 
mondható időskorúak (kb. 20.000 fő) veszik igénybe. 
A következő 10 éves periódusban e programok számának túlzott növelése már nem cél. 
Fontos a programok és megfelelő minőségük további biztosítása, de ez az a terület ahol lehetősége van 
az önkormányzatnak, hogy „visszavonuljon” teret engedve az önszerveződésnek. 
Az ún. aktív programok tekintetében az elérendő cél a lokális, kisközösségi ún. szomszédsági, a 
polgárok egymással és egymásnak szervezett programjai. (Ezek lehetnek „ötórai tea” jellegű 
vendégségek, látogatásoktól kezdve a közös célért kifejtett önérdek érvényesítő tevékenységek) 
 
Intézkedés: Minden olyan program bevezetése és folyamatos biztosítása, amelyre szakmailag 
valamint az idősek nagyobb számú igénye alapján szükség van. Folyamatos feladat továbbá a meglévő 
programok felülvizsgálata és szükséges módosítása, esetleg elhagyása. 
Határidő: folyamatosan 
Felelős: Humánszolgálati igazgatóság (60+ Programkoordinációs Csoport) 
 
2018. évi kiemelt feladatok: 

 IKT tanfolyamok (pl. Viber alkalmazás) időskorúaknak folyamatosan szervezve 
 Call-center rendszer szakmai tervének elkészítése 
 Kommunikáció fejlesztése a komplex hatás érdekében: facebook oldal folyamatos 

gondozása, tematikus filmek a youtube aloldalra, valamint cikkek az újságban (pl. 
bűnmegelőzés, „Életutak” modellszemélyekkel interjú formájában) 

  „Gyógyító beszélgetés” (kortárssegítés) szolgáltatás fejlesztése az egyéni mentálhigiéné 
erősítése céljából 

 
További évek feladatai: szükséges új programok bevezetése, korábbi programok felülvizsgálata 
annak figyelembe vételével, hogy az Önkormányzat egyik hosszú távú célja, hogy a programok 
szervezéséből fokozatosan visszavonul, egyre több teret engedve az önkéntesek által szervezett 
programoknak 
Felelős: Humánszolgálati Igazgatóság (60+ Programkoordinációs Csoport),  
 
 
 2.1.2 „Passzív” programok  
 
Az országos adatokat nézve jól látható, hogy az időskorúak jelentősebb része különböző mértékű 
passzivitást mutat a hétköznapjaiban és ez így van Újbudán is. Ez alatt nem a munkavégzési, 
foglalkozási aktivitásra gondolunk, hanem az életminőséget támogató tevékenységekre. 
Az országos statisztikai adatok szerint a testmozgást a megkérdezettek csaknem háromnegyede nem 
érzi fontosnak, még akkor sem, ha az adott mozgásforma ingyenes. 
A passzivitás azonban nem csak a testmozgás hiányával (az egészségkockázatok növekedésével) járhat 
együtt, de más területeken, pl. együtt járhat az izoláció, a kirekesztés veszélyének, az egyedül eltöltött 
órák számának növekedésével. A „nekem jó így is”, „nekem nincs már rá szükségem” típusú 
mondatokat nem csak azoktól hallhatjuk, akik fizikai, mentális betegségeik, esetleg rokkantságuk okán 
válnak „otthon ülőkké” a mindennapjaik jelentős részében, hanem a testileg-lelkileg egészséges 
„fiatalos” idősektől is. 
2016-tól az Újbuda 60+ Program elindította az ún. passzív programok szervezését, amelynek célja, 
hogy szükség szerint és lehetőleg, „házhoz menjenek” a programok. 
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Ezek a szolgáltatások terveink szerint két dimenzióban szerveződnek 
 Digitális eszközök segítségével biztosított programok: Az internet szolgáltatás 

elfogadtatásával, népszerűsítésével lehetőség nyílik a kapcsolattartásra, művelődésre, 
tájékozódásra, ügyintézésre, különböző játékok használatára (pl. játékos 
memóriatréning), stb. 

 Természetes személyek (pl. önkéntesek) által biztosított programok: Beszélgetős és 
egyéb programok szervezése, amelyhez bevonásra kerülhetnek a közösségi szolgálatot 
teljesítő középiskolások, valamint a kortárs önkéntesek, főleg azok, akik a megfelelő 
mentálhigiénés képzés után képessé válnak az időskorúak magányát oldani, 
kommunikációs szükségleteit kielégíteni. Várhatóan a passzív életformát élők egy 
kisebb hányada esetén növekedne jelentősebb mértékben az aktivitás, de nagy 
többségüknél - ha az aktivitást nem is,- is javulna az életminőség. 

 
Intézkedés: A „Passzív programok” megvalósítását preferálni kell, és megvalósulásukhoz 
fokozottabban kell biztosítani az erőforrásokat. 
2018. évi kiemelt feladatok: 

 Újabb passzív programok kidolgozása és tesztelése, fejlesztése 
További évek feladatai: Passzív programok a koncepcióban foglaltak szerint 
Felelős: Humánszolgálati Igazgatóság (60+ Programkoordinációs Csoport) 
 

 
2.1.3 Kortárs közösségek és önkéntesek (intragenerációs program) 
  
A kortárs önkéntes tevékenység további fejlesztésével elő kell mozdítani a lakóközösségi alapú 
önkéntes mozgalmakat, egymás segítését, a közösségi érdekérvényesítést. 
Fontos cél az is, hogy a polgárok saját maguk (és egymás számára is) szervezzenek kisebb 
programokat (pl. vendégség, látogatás) folyamatosan tarthassák egymással a kapcsolatot. 
A legfontosabb cél azonban a következő tíz évben is magány oldása, (telefonos, személyes, e-mail) 
kapcsolattartás az egyedül élőkkel, azokkal, aki hátrányt szenvednek emberi kapcsolataik csökkenése, 
hiánya miatt. 
A feladat megoldása a már meglévő 60+ szomszédsági lokális önkéntes közösségek létszámának 
fejlesztésével, újabb kortárs önkéntesek toborzása mellett az önkéntesség népszerűsítésével lesz 
megoldható. 
Az önkéntesség eszméjének népszerűsítése azért is fontos, mert egyike azon eszközöknek, amellyel 
közelebb hozhatóak egymáshoz a különböző korosztályú újbudaiak. Az egymás segítése hasznos lehet 
a generációk közötti szakadék csökkentésében és a szolidaritás erősítésében.   

 
Intézkedés: Lehetőség szerint növekedjen az önkéntesek száma és egyre több kerületrészben 
működjön önkéntes közösség  
2018. évi kiemelt feladatok:  

 Újabb, kerületi szintű közösségszervező és fejlesztő akció indítása 
További évek feladatai: közösségek fejlesztése a Passzív programok koncepcióban foglaltak szerint 
Felelős: Humánszolgálati Igazgatóság (60+ Programkoordinációs Csoport) 
 
 
2.1.4 Generációk közötti kapcsolat és együttműködés (intergenerációs program) 
 
A generációk közötti kapcsolat és az önkéntesség elválaszthatatlan fogalmak a 60+ Programban, de a 
fiatalok bevonása ennél több lehetőséget és feladatot takar.: 
 

 Időskorúak segítése (középiskolások) 
Az önkéntesség erősíti a generációk közötti kapcsolatokat és a tudás, a tapasztalatok, az értékek 
átadását.  
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Ehhez azonban olyan, elsősorban kommunikációs kampányok szervezése szükséges, amely képes arra, 
hogy definiálja a naprakész tudás (amivel a fiatalok rendelkeznek) és az élettapasztalat fogalmát és 
értékét, valamint a kettő ötvözésének fontosságát. 
Az időskorúak segítése (pl. kerti feladatok elvégzése) valamint látogatása (beszélgetés, felolvasás) a 
közösségi szolgálatot teljesítő középiskolások bevonásával fontos feladata a következő éveknek. 
 

 Időskorúak segítése (egyetemisták) 
A szakmai gyakorlatos hallgatók bevonása a 60+ Programban nem új jelenség, de a következő 
években jóval jelentősebb mértékben lenne szükséges. Első sorban oktatóként (pl. informatikaoktatás) 
ill. előadóként és foglalkozásvezetőként a gyógytorna és dietetika programokban. 
A két program csoportszámának bővítésének alapja a Semmelweis Egyetem két tanszékével 2016. 
évben megkötött együttműködés, amely a kölcsönös segítség alapján biztosítja, hogy a hallgatók az 
Újbuda 60+ Program szakmai mentorainak felügyelete mellett értékes, gyakorlati tudást 
szerezhessenek csoportvezetőként és szakemberként egyaránt. 
 

 Az idősödési folyamat menedzselése 
Az idősödési folyamat menedzselése lényegében a tudatosság növeléséről szól, egyfajta felkészítés 
egy konstruktív aktív élet után a szintén aktív időskorra.  
Ez a programpont kéttípusú feladatot takar. 
 

1. Egyrészt olyan kommunikációs kampányok tervezését és lebonyolítását, amely 
hitelesen és megfelelő formában mutatja be az aktív idősödés értékét, sikerességét, 
pozitív eredményeit a 60 évnél fiatalabbak számára. 

 
2. Másrészt a jelenlegi 50 év felettiek (majdani hatvan év felettiek) igényeinek 
folyamatos megismerését és kutatást jelenti, hiszen a fiatalabb generációk bizonyos 
mértékig más típusú programokat és kiszolgálást igényelnek (aktív és passzív 
programokban egyaránt) mint a mai hatvan év felettiek. 

 
Intézkedés: folyamatos kapcsolatfelvétel olyan egyetemi tanszékekkel ahol a 60+ Programmal való 
együttműködés és szakmai gyakorlatok szerevezése kölcsönösen hasznos lehet. Ezen kívül fontos 
feladat a végzős hallgatók számára biztosítani az önkéntes tevékenység lehetőségét a Programban. 
Folyamatos együttműködés kialakítása a kerületi középiskolákkal a diákok közösségi szolgálatának 
biztosításához az Újbuda 60+ Programban, valamint – az általános iskolák bevonásával – az 
idősödéssel kapcsolatos tudatformálásra. Megtalálandó továbbá az a partner, akinek segítségével a 
kommunikációs feladatok és célok megvalósíthatóak. 

 
2018. évi kiemelt feladatok: 

 NKE, Corvinus, ELTE, valamint kommunikációs szakokat oktató főiskolák megkeresése, és  
együttműködések kialakítása hallgatók szakmai gyakorlatának, és önkéntes tevékenységének 
végzéséhez, együttműködésben az NewGenerationSkills projekttel. 

 Kerületi középiskolákkal folyamatos együttműködés a diákok közösségi szolgálatának  
             biztosításához, az Újbuda 60+ Programban 

 Megfelelő partnerség kialakítása a kommunikációs feladatokhoz. 
 
További évek kiemelt feladatai:  

 Kidolgozni annak lehetőségét, hogy a megfelelő diplomát (pl. gyógytornász) megszerző, jó   
       eredményt elérő hallgatók az önállóság megszerzéséhez szükséges két évüket az Újbuda  
       60+ Programban teljesíthessék, hozzájárulva ezzel a 60+ Program szolgáltatási palettájának  
       költséghatékony módon történő növeléséhez 
 Biztosítani a megnövekedett számú (pl. több gyógytornász csoport indítása) programokhoz  
       szükséges helyszínt és felszerelést. 
 Folyamatossá tenni, hogy a középiskolás diákok és felsőoktatásban tanuló hallgatók az idősek  
       számára hasznos tevékenységet végezhessenek. 

Határidő: folyamatos 
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Felelős: Idősügyért és ifjúsági feladatokért felelős alpolgármester 
                Humánszolgálati Igazgatóság (60+ Programkoordinációs Csoport) 
 
 

 
    2.1.5. Digitális fejlesztések (telemedicina, e-health, intelligens és idősbarát lakások) 

 
A digitális technológia fejlődése és térnyerése számtalan lehetőséget nyitott az időskorúak 
tájékoztatásában, az ügyintézésben, tanulásban, szórakozásban, valamint az ellátásában, gyógyításában 
és a gondozásban, ami szintén kiemelten fontos az önálló életvitelben.  
Digitális eszközök: pl. övre, nyakláncra, cipőre erősített GPS vevők meg tudják állapítani az őket 
viselő demens személy hollétét, az akár cipőbe is szerelhető jeladó riasztani tudja a rokonokat vagy a 
gondozókat, ha az illető egy bizonyos területen kívülre kerül, vagy nem ér haza időben sétájáról, ha 
elesik, kihűl. stb. 
Az ún. intelligens otthonokban jeladók és riasztóberendezések figyelhetnek, riaszthatnak, ha tűz, 
csőrepedés vagy betörés történik, ha az időskorú elfelejtette a gyógyszerét, stb.  
A különböző eszköztárakkal és költségvetéssel felszerelt otthonok nagyobb biztonságot és 
függetlenséget alakítanak ki a lakóhelyen.  
Idősbarát otthonok: Az intelligens szolgáltatások mellett önkormányzati cégek bevonásával szükséges 
volna olyan, felújításokra és átalakításokra vonatkozó szolgáltatáscsomagot összeállítani amely 
”idősbaráttá” teszi az időskorú otthonát. A különböző meglehetősen olcsó, de praktikus, 
balesetmentességet, alacsonyabb fogyasztást, stb. biztosító átalakítások szintén eszközök az 
időskorúakra fordított terhek csökkentésében, az idős ember saját közegében tartásához. 
Sokat fejlődött a telemedicina eszköztára is. Testérzékelők, okos karórák vagy csuklóperecek 
figyelhetik a páciensek egészségi állapotát, küldik az eredményeket így lehetővé teszik a távolról 
irányított orvosi kezelést a rutinellenőrzéseket és megbeszéléseket az orvossal.  
A legfontosabb egészségi értékek figyelésével, mint pl. a pulzus, a vitálkapacitás vagy vérvételi 
laboreredmények, meg lehet becsülni, hogy milyen kezelési programra, gyógyszerekre, van szükség 
anélkül, hogy az illető otthonról kimozdulna.  
Az egészséggel kapcsolatos adatokat el lehet küldeni az egészségügyi (gondozói) szolgálatnak és 
kritikus állapotok esetén a rendszer, riasztást küldhet. Ily módon a betegek élvezhetik a nagyobb 
függetlenséget, biztonságot és mobilitást. 
Az új típusú, idősek által viselt vagy használt eszközök, ill. az intelligens, idősbarát otthonok 
lényegében az Újbuda 60+ Ügyfélközpont „hálózati végpontjai” lennének. Ezen a módon az Újbuda 
60+ Program lényegesen komplexebb lenne. 
Az elképzelések szerint a jelenlegi telefonos és személyes ügyfélszolgálatot 2025-ig egy olyan 
központ váltaná fel, amely magasabb szintű szolgáltatási rendszert és több, minőségibb szolgáltatást 
biztosítana. 
 
Intézkedés: A 60+ Program vizsgálja meg és segítse elő, hogy a digitális eszközök adta lehetőségeket 
minél több időskorú megismerje, valamint növekedjen azok száma, akik használják azokat.  
2018. évi kiemelt feladatok: 

 Európai uniós pályázat előkészítése, és beadása a fenti feladatok és intézkedés tartalmi és 
finanszírozási támogatása érdekében. 

 Hiteles és alapos kutatás indítása annak céljából, hogy megismerjük az időskorúak valódi 
igényeit és szükségleteit.  

 További Viber, Facebook és egyéb IKT témájú tanfolyamok fokozottabb szervezése, 
valamint lehetőségeinek használatára kedvcsinálás és tájékoztatás szélesítése. 

 „Call-center” szolgáltató központ rendszer szakmai tervének elkészíttetése 
 

További évek feladatai: 
„Call-center” mint a kerület - első sorban önként és pluszként vállalt - időskorú feladatait és céljait 
támogató, összefogó, kommunikációs, modell és szolgáltató központ kidolgozása, működtetése, 
szükség szerinti fejlesztése. A „Call-center” feladata a 60+ Program működésének magas szintű 
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támogatása azért, hogy mind a kommunikáció, mind a szervezett törődés magasabb szintje, mind 
pedig az akciók, rendezvények és programok hatékonyan és magas színvonalon valósuljanak meg. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Idősügyért és ifjúsági feladatokért felelős alpolgármester 
              Humánszolgálati Igazgatóság (60+ Programkoordinációs Csoport) 
  
 
 

   2.1.6. Társadalmi részvétel és esélyegyenlőség 
 

A magyarországi időspolitika egyik legfontosabb feladata az időskorúak diszkriminációjának 
megszűntetése, az időskorúak megbecsülése az esélyegyenlőség megteremtése. 
Pozitív kampányok sorára lesz szükség ahhoz, hogy az időskorú emberek megbecsülését, önbecsülését 
helyreállítsuk, megítélésükön javítsunk. 
 
Intézkedés: a 60+ Program vizsgálja meg a fenti cél megvalósításának lehetőségeit, a feladatok 
prioritásának meghatározásával, a használható eszközök azonosításával. A következő 10 éven belül 
szükséges nagyobb méretű kutatás keretei között történő megvizsgálása legalább két alkalommal. A 
kutatás térjen ki az időskorú önmagára vonatkoztatott érzéseire, tapasztalataira. 
Folyamatos feladatok: 
Az idősek pozitív megítélésének érvényesítése a futó programokban, valamint a Hivatal 
esélyegyenlőségi munkatársai által szervezett szakmai és lakossági programokban. 
További évek feladatai: 
Pozitív kommunikációs kampányok, programok az intergenerációs szemlélet erősítése és az 
időskorúak értékeinek megismerése és elismertetése céljából, valamint programokban az idősek 
részvételének erősítése 
Felelős: Idősügyért és ifjúsági feladatokért felelős alpolgármester 
              Humánszolgálati Igazgatóság (60+ Programkoordinációs Csoport) 
 
 
  

   2.1.7. Újbuda 60+ Kedvezménykártya  
 

Minden hatvanadik életévét betöltött, újbudai állandó lakcímmel rendelkező, (életvitelszerűen 
Újbudán élő) polgárnak joga van igényelni az Újbuda 60+ Kedvezménykártyát. Tekintettel arra, hogy 
a Kártya értéke - az igénybe vehető programok és a kedvezményt adó vállalkozások száma miatt – 
folyamatosan növekszik, szükség van a használatával kapcsolatos fejlesztésekre. A technikai 
fejlesztések lehetővé teszik pl. a kártyák utólagos vonalkódokkal történő ellátását, amely növelné a 
biztonságos használatot, továbbá szükséges az igénylés és a használat fokozottabb jogi szabályozása. 
 
Intézkedés: A Kártyához kapcsolódó szolgáltatások a működését biztosító rendszer legyen a lehető 
legkorszerűbb és legbiztonságosabb. Fontos cél a minél nagyobb számú idősbarát vállalkozás 
bevonása a szolgáltatásba. 
 
2018. évi kiemelt feladatok:  

 A Kedvezménykártya biztonságosabb és kényelmesebb használatát elősegítő szabályzat 
kidolgozása  

 Kedvezménykártya igénylések növelését célzó promóció 
 A Kedvezménykártyát támogató rendszer és a hozzátartozó adatbázis fejlesztése 

További évek feladatai 
 új vállalkozói kör (pl. patikák) bevonása 
 folyamatos promóció az igénylések növelése céljából 
 A kedvezménykártya használatra vonatkozó lehetőségek folyamatos fejlesztése 

Felelős: Idősügyért és ifjúsági feladatokért felelős alpolgármester 
              Humánszolgálati Igazgatóság (60+ Programkoordinációs Csoport) 
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    2.1.8. Élethosszig tartó tanulás - Szenior Akadémia működtetése 
 
Az élethosszig tartó tanulás a szellemi képességek megőrzésében, a korai hanyatlás megelőzésében, a 
munkavállalás esélyeinek növelésében, a tájékozottság, társadalmi aktivitás megőrzésében, az 
önbizalom, önértékelés erősítésében, az idős ember megítélésében valamint a sikerélmények 
szerzésében játszik jelentős szerepet. Az Újbuda 60+ Programban a kezdetektől fontos feladat volt a 
különböző tanfolyamok, elsősorban az angol, német nyelvű és informatikai tanfolyamok, valamint az 
azokat kiegészítő- a tanulást, tudás használatát – segítő kezdeményezések (pl. számítógép használati 
lehetőségek, nyelvi beszélgető klubok, stb.) 
 
Intézkedés: a kezdeményezés folyamatosan segítse az időskorúak - élethosszig tartó,- tanulással 
kapcsolatos igényeinek kielégítését, kiemelt figyelmet fordítva a nyelvi, informatikai, IKT képességek 
fejlesztésére. 
2018. évi kiemelt feladatok: 

 A félévente megrendezésre kerülő alap és középhaladó (angol, német, informatikai) 
tanfolyamok biztosítása, elérhetővé tétele minél több időskorú polgár számára 

 A fenti képzések között a gyakorlási lehetőségek biztosítása (pl. nyelvgyakorló klubok, 
internetezési lehetőség, valamint eszközökre, alkalmazásokra, stb. vonatkozó segítségnyújtás 
biztosítása) 

 A legfontosabb, speciális informatikai tanfolyamok (okostelefon kezelés, Viber, facebook, 
stb.) folyamatos, egész évben történő szervezése 

 Egészséggel kapcsolatos hiteles tudás (elsősorban táplálkozás témakörben) közvetítése 
szolgáltatások és információ (kiadványok, cikkek, előadások, stb.) formájában 

 Egészségmegőrzéssel, felvilágosítással, tudásátadással kapcsolatos források bővítése (pl. 
táplálkozással kapcsolatos tudásbázis összeállítása és elérhetővé tétele a weboldalon és a 60+ 
facebook oldalon. 

További évek feladatai: a sikeres és népszerű programok folytatása, szükség szerinti formálása, 
valamint és az újabb igényeknek megfelelő programok biztosítása. 
Felelős: Humánszolgálati Igazgatóság (60+ Programkoordinációs Csoport) 
 
 

      2.1.9. Biztonság és bűnmegelőzés  
 
Az Újbuda 60+ Programban továbbra is kiemelt figyelmet élvez – a kerületi kapitánysággal 
összefogásban szervezett - Bűnmegelőzési Alprogram, amely elsősorban a tájékoztatás eszközeivel 
igyekszik az időskorúak figyelmét felhívni (és megfelelő magatartásukat, mentalitásukat segíteni) az 
aktuális bűnelkövetési módok megismerésére, azok megelőzésére. 
A bűnmegelőzés mellett az ügyfelek adatainak védelme, az idős ember, mint fogyasztó védelme 
továbbra is fontos feladata a Programnak. 
 
Intézkedés: A kerületi kapitányság szakmai támogatásával a 60+ Program a lehetőségeivel és 
eszközeivel (tájékoztatás, szemléletformálás) támogassa az időskorúak érdekében végzett 
bűnmegelőzési tevékenységet. Ide értve az idősek adatait felhasználó, esetenként megtévesztésén 
alapuló üzleti törekvéseket, az időskorúak adatainak védelmét. 
2018. évi kiemelt feladatok: 

 A bűnmegelőzési témájú előadások emelt szintű promóciója 
 Bűnmegelőzési kiadványok és kisfilmek minél szélesebb ügyfélkörhöz történő eljuttatása 

További évek feladatai: a tapasztalható igények, valamint a kerületi kapitányság javaslatai alapján 
szervezett programok, tevékenységek és szabályzók 
Felelős: Idősügyért és ifjúsági feladatokért felelős alpolgármester 
              Humánszolgálati Igazgatóság (60+ Programkoordinációs Csoport),  

 BRFK XI. ker. Rendőrkapitányság 
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 2.1.10 Idősek érdekképviselete - Újbuda Idősügyi Tanácsa  

 
Az időskorúak véleményének megismerését a 60+ Program jelenleg, a közel 90 fő önkéntes 
tevékenységében támogatott polgár segítségével ismeri meg. Ki kell dolgozni egy olyan rendszeres 
tanácsadói csoport működését, amely képviselni tudja a mintegy 42.000 időskorú polgár véleményét, 
segíteni tudja az időskorúakat érintő döntések meghozatalát és ellátná mindazt az érdekvédelmet, 
amely az idős embert megilleti. 
 
Intézkedés: Szükség és igény esetén alakuljon egy, a feladatát ténylegesen ellátni tudó 
érdekképviseleti tanácsadó testület, amely tovább növelné az időkorúak elégedettségét, érdekeinek 
védelmét a kerületben. Az idősekre vonatkozó kerületi kutatás térjen ki az idősek érdekeinek 
védelmével kapcsolatos véleményekre. 
 
2018. évi kiemelt feladatok:  

 Érdekvédelemmel kapcsolatos igények és elégedettség vizsgálata 
 További önkéntesek toborzása, akiknek véleménye és aktivitása alapjául szolgálhat egy 

későbbi Idősügyi Tanács felállításához 
 További évek feladatai: 

 A tapasztalatok és visszajelzések alapján vezetői döntés egy Idősügyi Tanács felállításáról 
 A vezetői döntés alapján, Idősügyi Tanács felállítása és működtetése 

Felelős: Idősügyért felelős alpolgármester 
 Humánszolgálati Igazgatóság (60+ Programkoordinációs Csoport) 

 
 

      2.1.11. Öngondoskodás 
 

Egy 2007 őszén, hazánkban a 65-84 évesek körében végzett kutatás szerint az öngondoskodás 
szemlélete még nem terjedt el. (Forrás: Idősügyi Nemzeti Stratégia) 
Erre nézve nincsenek pontos újbudai adataink, de a visszajelzések alapján több éve keressük annak a 
lehetőségét, hogy a Program ügyfelei számára egy a pénzügyi ismereteket és tudatosságot elősegítő, 
üzleti érdektől mentes szolgáltatás csomagot indítsunk el. Jelenleg ennek megvalósítása már 
folyamatban van. 
Intézkedés: Az időskorú polgárok körében folyamatosan a pénzügyi tudatosság erősítése az igények 
és lehetőségek alapján. 
2018. évi kiemelt feladatok: A pénzügyi tanácsadás szolgáltatás biztosítása az igényeknek 
megfelelően. 
További évek feladatai: A pénzügyi tanácsadás szolgáltatás biztosítása az igényeknek megfelelően. 
Felelős: Humánszolgálati igazgatóság (60+ Programkoordinációs Csoport) 
 
 

      2.1.12. Az Újbudai 60+ Program helyszíneinek bővítése 
A 60+ Program szolgáltatásai mára elérték az aktív ügyfeleket, mindazokat, akik hajlandóak egy-egy 
program kedvéért utazni a kerületen belül. A 60+ Program egyik jövőbeni célja, hogy az időskorúak 
lakhelyéhez minél közelebb biztosítsa programjait, ezáltal aktivizálva azokat az időskorúakat, akik 
nem tudnak, vagy nem akarnak utazni. 
Intézkedés: Fenti célok megvalósíthatóságához - az önkormányzat ingatlanjainak és intézményeinek, 
közösségi házainak számbavételével,- készüljön egy javaslat, hogyan és hol oldható meg a lokalitás. 
 
2018. évi kiemelet feladatok:  

 Társasházak és más ingatlanok megvizsgálásával javaslat készítése a kisközösségi központok 
létrehozására. 

További évek feladatai: városrészenkénti kisközpontok létesítése, működtetésük biztosítása, ill. 
programok szervezése, alternatív működési modellek kidolgozása a jóváhagyott javaslat alapján. 
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Felelős: Idősügyért felelős alpolgármester 
  Humánszolgálati igazgatóság (60+ Programkoordinációs Csoport) 

 
3. Az Intézkedési Terv évenkénti lebontása, az adott év költségvetési rendeletének jóváhagyása után, a 
lehetőség ismeretében történik meg. 
 
4. A fenti intézkedési tervet a Szociális és Egészségügyi Bizottság ………………..számú 
határozatával támogatta. 
 
 
5. A fenti intézkedési tervet jóváhagyom: 
 
Budapest, 2018. február „__”-én. 
 
                                                                dr. Hoffmann Tamás 
             polgármester 
 


