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X. Egészséges és aktív időskor  – alternatív közösségi kezdeményezések és 
önkéntes tevékenységek bekapcsolása az újbudai ellátórendszerbe 
 
 

A XXI. századi európai civilizáció nagy jelentőségű kihívása a népesség          
átlagéletkorának kitolódása, amely jelentős társadalmi változásokat eredményez már        
napjainkban is. E kihívásnak az Önkormányzat feladataira kivetülő hatását         
felismerve Újbuda Önkormányzata – a Képviselő-testület 302/2013. (IX. 26.)         
XI.ÖK határozata alapján – vezető partnerként vett részt a HU11-0002-A1-2013          
számú, A GONDOSKODÓ VÁROS – Egészséges és aktív időskor című          
projektben, amely a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014       
finanszírozásával, és a Miniszterelnökség támogatásával, 2016. május 1. és 2017.          
április 30. között valósult meg.  

A projekt általános célja az egészséges időskor, és az időskorúak aktív, tevékeny            
otthoni életvitelét támogató feltételek javítása. A projekt keretében létesült az          
Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (1114 Budapest, Kérő         
utca 3.), amely otthont ad a közösségi és önkéntes kezdeményezéseknek,          
tevékenységeknek. 

Az életkor előrehaladtával beszűkülnek a társas, fizikai és családi szükségletek és           
tevékenységek, fokozódik a ráutaltság az egyes szociális szolgáltatások és         
egészségügyi ellátások tekintetében, ugyanakkor az intézményes ellátórendszer       
elérése is nehézséget okozhat. Ennek a veszteségeket halmozó folyamatnak a          
megfékezésére szolgáló eszközrendszer létrehozását tűzte céljául a program, amely         
a közösségépítésre, az önkéntességre, a segítő és adaptív tevékenységre épül. A           
pilot időszakban megtörtént az új szervezeti modell kidolgozása, kipróbálása és          
bevezetése Újbudán. Ennek keretében önkéntesek felkutatására, kiválasztására,       
felkészítésére és bevonására került sor, megkezdődött az idős személyek számára          
végzett kiegészítő jellegű otthoni ellátás, adaptív és segítő tevékenység. 

A szervezeti modell kidolgozásába bekapcsolódott az Újbudán működő        
egészségügyi és szociális ellátó, továbbá önkéntes szervezeteket reprezentáló helyi         
támogató csoport, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (állami egészségügyi          





szektor), a Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató         
Nonprofit Kft. (önkormányzati egészségügyi szolgáltató), az Újbudai Szociális        
Szolgálat (önkormányzai szociális intézmény) és a 60+ Őrmezei Szomszédsági         
Közösség (önkéntes időskorúak közössége) részvételével. 

A pilot időszakban 26 önkéntes bevonására, 112 önkéntes segítségnyújtó         
alkalomra, 2 önkéntes képzésre és 8 önkéntes találkozóra került sor. A pilot stáb             
látta el az önkéntesek toborzásával, kiválasztásával, a beérkező igények         
regisztrálásával, a szakmai tevékenység támogatásával, ellenőrzésével, a tudásbázis        
építésével és az adatkezeléssel összefüggő feladatokat. Az önkéntesek közvetlen         
irányítását, támogatását önkéntes koordinátorként két szociális szakember végezte.        
Az önkéntesek feladata volt a képzésen és a támogató találkozókon való részvétel, a             
segítettek látogatása, a tapasztalatok megosztása továbbá a megjelenés közösségi         
felületeken. 

A tevékenység dokumentálása meghatározott rendszerben, az Önkéntes Központ        
Alapítvánnyal közösen kidolgozott eljárásrend szabályainak megfelelően zajlik. 

2017. május 1-jétől a pilot program feladatait Újbuda Önkormányzata az          
tevékenységébe adaptálva látja el. 

Az Újbudai Szociális Szolgálat 
a) átveszi a pilot stáb feladatait, a továbbiakban összehangolja a professzionális          

és a közösségi tevékenységeket, 
b) gondoskodik a projekt indikátorok dokumentálásáról, a jelentések       

előkészítéséről. 
Az Önkormányzat  a fenntartási időszakban – legalább 2022. április 30-ig –  
a) az intézmény számára biztosítja a feladatok ellátásához, az önkéntes         

koordinátori tevékenység és a call center működéséhez szükséges        
feltételeket, 

b) koordinálja a helyi támogató csoport működését, amely elősegíti az önkéntes          
tevékenység bekapcsolását és elterjesztését a professzionális ellátások és        
szolgáltatások igénybevételével összefüggő humán szükségletek területén. 

 




