
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

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         
vezető partnerként vett részt a HU11-0002-A1-2013 számú, A GONDOSKODÓ VÁROS –           
Egészséges és aktív időskor című projektben. 

 
Az Egészséges és Aktív Időskor projekt a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014           

finanszírozásával, és a Miniszterelnökség  támogatásával valósul meg. 
 
A projekt időtartama: 2016. május 1. és 2017. április 30. között 
A projektben együttműködő partnerek: 
 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
 vezető partner 
 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 
 Hódmezővásárhely és Makó 
 Önkéntes Központ Alapítvány 
 Øvre-Eiker Város Önkormányzata - Norvégia 
A projekt újbudai tevékenységében résztvevő helyi szereplők: 
 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 
 (állami egészségügyi szektor) 
 Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi  
 Szolgáltató Nonprofit Kft. 
 (önkormányzati egészségügyi szolgáltató) 
 Újbudai Szociális Szolgálat 
 (önkormányzai szociális intézmény) 
 60+ Őrmezei Szomszédsági Közösség 
 (önkéntes időskorúak közössége) 
 
A projekt keretén belül egy szervezett önkéntességen és alternatív szolgáltatásokon,          

valamint az állami és helyi önkormányzati egészségügyi és szociális ellátó rendszer szoros            
együttműködésén alapuló szervezeti forma kidolgozása és tesztelése történt meg az elmúlt           
hónapokban az önkormányzat koordinálásával és további helyi szereplők (egészségügyi és          
szociális intézmények, önkéntes közösségek és időskorúak közösségei) bevonásával. 

A projekt eredményeit, a pilot programban megkezdett tevékenység folytatását és          
fenntartását – jelentőségéből adódóan – szükségesnek tartom az Önkormányzat         





szolgáltatás-tervezési koncepciójába beépíteni. Ezzel egyúttal lehetőség nyílik a projekthez és          
fenntartásához kapcsolódó célkitűzések és feladatok rögzítésére és nyomon követésére. 

 
A Képviselő-testület 500/2004./XI.ÖK/XII.15./ határozatával fogadta el az Önkormányzat        

szolgáltatástervezési koncepcióját (lásd: az előterjesztés melléklete), amelyet az eltelt         
időszakban öt alkalommal, legutóbb a 235/2015. (XI. 19.) XI.ÖK határozatával felülvizsgált.           
A következő felülvizsgálat 2017 őszén esedékes, azonban a projekt eredményeként          
megszületett feladat - folyamatos ellátása miatt - beillesztése szükséges. 

 
Ennek megfelelően javaslom a koncepció kiegészítését az “Egészséges és aktív időskor –            

Alternatív közösségi kezdeményezések és önkéntes tevékenységek bekapcsolása az újbudai         
ellátórendszerbe” című X. fejezettel, a határozati javaslat melléklete szerint. 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati           

javaslatokat elfogadni  szíveskedjék. 
 
 
Budapest, 2017. április 26. 

 
                                                                                                     dr. Molnár László 




