
Jelinekné dr. Vári Zsuzsa

Falussy Anna
 „Ti hogyan csináljátok?”– 2007-ben

A korábbi évek teremtette hagyományoknak megfelelően idén is kiírta a Szociálpolitikai és

Munkaügyi Intézet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a népszerűvé vált

„Ti hogyan csináljátok?” programot, amelynek célja a szociális szolgáltatások mintaszerű

projektjeinek összegyűjtése, illetve a médiában, valamint a Tapasztalatcsere Műhelyek

keretében történő bemutatása. 

Programkategóriák

2007-ben a korábbitól eltérő kategóriákban lehetett indulni, amelyek az alábbi diagramon

láthatóak. 

1. ábra
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A programok elbírálása

Az előértékelést kategóriánként a szakterületről önként jelentkezett szakemberek végezték. A

benyújtott programok továbbjutó egyharmada közül az Értékelő Bizottság felkért tagjai (a

szakminisztérium és a szakmai szervezetek képviselői) választották ki a nyerteseket. 

A pályaművek elbírálásánál a jó gyakorlat eredményessége, a program bemutatását célzó űrlap

kitöltése (közérthető megfogalmazás, lényegi válaszadás), a jó gyakorlat újszerűsége, illetve

fenntarthatósága került értékelésre. 

Mivel az egyes kategóriákban induló programok számában, minőségében is lényeges eltérések

mutatkoztak, ezért a III. kategóriában nem adtak ki díjat, míg a IV. kategóriában két díjazott

program született. További egy program különdíjban, valamint két program megosztott

különdíjban részesült.
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A díjazott programok

I. kategória

Információs Híd / Márkusné Varga Judit

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas

II. kategória

Tanácsadás, ismeretterjesztő előadássorozat idős családtagjaikat gondozó hozzátartozók

részére / Schütz János, Hende Tamásné

Szociális Szolgáltató Központ, Szombathely

III. kategória – Nem került díjazásra egy program sem.

IV. kategória

Az Idősotthonok Szépkorú, de Ifjúszívű Lakóinak Kulturális és Sportversenye / Bartáné Pataki

Viktória, Koczka Attiláné, Ballagó József, Vincze Ferencné

„Fehér akác” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona és Módszertani Intézménye,

Jászapáti

MOZAIK – Komplex képesség- és személyiségfejlesztő program felnőtt korú értelmi sérültek

számára / Sándor Ildikó, Gábor Mária Magdolna, Bíró Zoltánné, Horváth Lászlóné, Tillinger

Károlyné

Gyöngyfa Napközi Otthon, Kaposvár

V. kategória

Mikulás Fesztivál / Köteles Erika
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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti

Szolgálat

Különdíj

Sikerterápia az együttműködésért / Kincs Alexa Júlia, Kelemen Péterné, Kékesi Szilárd János

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat "KIKELET" Ápoló -Gondozó Otthona, Tarpa

Megosztott különdíj

Kommunikálni jó! / Paless Eszter

„Beszélgetünk?” – súlyos beszédzavarral élő gyermekek specializált logopédiai ellátása /

Tökölyi Réka

Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció - módszertani Központ, Budapest

A benyújtott programok

A „Ti hogyan csináljátok?” program három éve alatt összesen 126 szociális szolgáltatást

végző intézmény 222 pályaművet adott be. Egyes szolgáltatók több pályaművet is

benyújtottak, illetve egymást követő években is pályáztak. 2007-ben összesen 39 db program

érkezett be. Az idén programot benyújtó szolgáltatók közül 1 intézmény mindhárom évben, 6

intézmény pedig kétszer vett részt a „Ti hogyan csináljátok?” programon – közülük egy

szolgáltató kivételével mindannyian legalább egyszer díjazásban részesültek. 

A 2004/2005-ös, valamint a 2005/2006-os évben a kimagaslóan legtöbb pályázat az

idősellátás területéről érkezett (33 db.), az idén a korábbi években is jól szereplő fogyatékos-

ellátás vitte el a pálmát mind a beküldött programok (11 db.), mind a nyertesek számát (3 db.)

tekintve. Ehhez képest az összes többi szakterületről kevesebb, mint feleennyi program

érkezett: idősellátásból 5, pszichiátriai-, szenvedélybeteg-ellátásból, családsegítő

szolgáltatásból külön-külön 3 program érkezett. Az integrált szolgáltatás területéről érkező

programok (9 db.) között szinte minden szakterület megjelenik, kivéve a hajléktalanellátást és

a falu-és tanyagondnoki szolgálatot, amelyek az idén egy programot se nyújtottak be, és az

előző években is csak kis számmal képviseltették magukat. A szakterületi besorolásban az
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egyéb kategóriába tartozó pályaművek módszertani tevékenységről, közösségi pszichiátriai

ellátásról és hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrálásáról adnak számot.  

A három év alatt a legtöbb program Dél-Alföld (53), Észak-Magyarország (50) és

Észak-Alföld (43) régióból érkezett. Ennél lényegesen kevesebb pályázatot nyújtottak be

Kelet- és Dél-Dunántúl (22, 25), valamint Közép-Magyarország (26) régióból. A legtöbb

díjazottat ennek ellenére a dunántúli régiók adták. A beküldött pályázatok számát (38)

tekintve a középmezőnyhöz tartozó Nyugat-Dunántúlról való a legtöbb díjazott program (6).

A 2007-es év is ezt a tendenciát követte. A legtöbb programot benyújtó észak-magyarországi

régió egyetlen díjat sem vitt el, míg a kisebb arányban részt vevő dunántúli régiók nyerték a

díjak nagyobb hányadát. 

2. ábra
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2004/2005-ben messze legmagasabb arányban a helyi működési szintű szolgáltatók adtak be

pályázatot, ehhez képest a díjazás inkább a magasabb működési szintű intézményeknek

kedvezett. 2005/2006-ban a megyei működési szintű szolgáltatók a helyiekkel közel azonos

arányban szerepeltek, idén pedig az országos szintű szolgáltatók az előbbiekkel azonos

számban nyújtottak be programot. Minden lehetséges működési szintű szolgáltatónál születtek

díjnyertes pályaművek.
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3. ábra
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A programot benyújtó szolgáltatók jogi státusza tekintetében elmozdulás figyelhető meg. Bár

mindhárom évben a programot benyújtó szolgáltatók többsége önkormányzati intézmény, azok

2005/2006. évi 87%-os aránya idén 56%-ra csökkent, ezzel szemben a nonprofit és egyéb jogi

státuszú intézmények aránya növekedett.

4. ábra
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A nyilvánosság biztosítása

Az eredményeket a hagyományoknak megfelelően díjátadó ünnepségen hirdettük ki, amelyen

az összes résztvevő egy 2005/2006-os pályaművekből készült CD-t, valamint az idei

programokat bemutató füzetet kapott ajándékba. 

A jó gyakorlatoknak a korábbinál szélesebb nyilvánosságot kívánunk biztosítani – a

programon részt vevők körét kibővítve a szociális szakemberek tágabb körével – a Kapocs

című folyóirat idei számaiban, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet honlapján

(www.szmi.hu), valamint a szeptembertől megrendezésre kerülő tapasztalatcsere műhelyeken.

Ez utóbbi rendezvények célja, hogy a szakma képviselői a helyszínen ismerkedhessenek meg

http://www.szmi.hu/
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a bevált gyakorlatokkal, mintaszerű projektekkel, miközben a széleskörű kapcsolatépítésre is

lehetőség nyílik. 2005-ben összesen 13, míg a 2006-ban 9 műhelytalálkozó került

megrendezésre. Fontos továbbá, hogy ne csak a szakma, hanem egyéb érdekeltek (területi

érdekeltség, szociális rászorultság stb.) is tudomást szerezzenek a jó gyakorlatokról. Ezt a

szempontot szem előtt tartva, idén először, felvettük a kapcsolatot a helyi médiával is,

bemutatására ajánlva a nyertes programokat. 

Tapasztalatunk szerint évről évre újabb és újabb intézmények színesítik a „Ti hogyan

csináljátok?” résztvevői palettáját, még akkor is, ha idén a programot benyújtók számában

sajnálatos visszaesés mutatkozott. 

A jó gyakorlatok szavakba öntése nemcsak a nyilvánosság tájékoztatása miatt fontos, hanem

az egyes programok fejlődésének feltételét is jelenti. Különösen értékes lehet, ha a

gyakorlatban dolgozó szakemberek megfogalmazzák felhalmozódott tapasztalataikat, ezzel

tudatosítva saját tevékenységüket, valamint kamatoztatva „kincseiket” más szakemberek

számára is. 


