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TRANSZPORTER. Tudásmegosztás transznacionális együttműködésben 
EFOP-5.2.2-17-2017-00019 

MUNKATERV 
a fenti azonosítószámú projekt keretében megvalósuló együttműködésre a fenntartási 

időszakban 

2020. 01. 01. - 2020. 06. 30. 

1. Előzmények 

A projekt célja a magyarországi (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének 
fejlesztése, esélyteremtő szerepének javítása. A projekt célja nemzetközi tapasztalatok és jó 
gyakorlatok megismerése (ahol lehet, kipróbálása) és ajánlások kidolgozása a hazai 
alkalmazásra. A Felhívás alapján a hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi 
szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése a megoldandó társadalmi hiányok 
és problémák jobb kezelése érdekében. 

Projektünk beavatkozási iránya: az egészségügyi és szociális hálózati együttműködések 

javítása tudásmegosztással, tapasztalatcserével, jó gyakorlatok azonosításával a Váltó-sáv 
Alapítványnál, 4 ország (Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia), a Váltó-sáv 
Alapítványon kívül további 5 partnerszervezet transznacionális együttműködésével: Asociatia 
Caritas Catolica (Románia, Nagyvárad), Kécenlét Egyesület (Románia, Magyarkéc), Bonus 
Pastor Alapítvány (Románia, Marosvásárhely), Antropos Mentálhigiéné Egyesület (Szerbia, 
Szabadka), Konzultacné a Informacné Centrum EDUKOS (Szlovákia, Dolny Kubin). 

A feldolgozás módszertana: 

az általános, célzott és javallott prevenciós programok, egészségfejlesztő programok 
feltérképezése a projektben résztvevő országokban; 
a problémafókuszú (általános, célzott és javallott) prevenciós/egészségfejlesztő 

programokra vonatkozó ,jó gyakorlatok" gyűjtése és megosztása a partnerországok 
szervezetei között; 
célcsoport fókuszú jó gyakorlatok azonosítása és megosztása a partnerországok és 
szervezetei között (fogvatartotti populáció); 
prevenciós színterek programjainak feltérképezése hazánkban és a 
partnerországokban, az ehhez kapcsolódó jó gyakorlatok azonosítása, megosztása; 
szolgáltatásközpontú problémafókusz: szenvedélybetegek 
reszocializációs/reintegrációs/rehabilitációs programjai, kiemelten a munkaerő-piaci 
integrációt segítő , ill. az egyéb transzverzális kompetenciákat segítő programok; 
képzések/oktatás - jó gyakorlatok feltérképezése, beazonosítása, -------
megosztása, tudástranszfer; 
a kutatási anyag a fenti problématerületek feltérképezését 

jelenti, két EU-s országban valósul meg (Magyarország, SZÉCHENYI t .·. 
Románia), és ehhez kapcsolódóan szakmai ajánlások 
megfogalmazására kerül sor; 
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a tudásmegosztást és -átvitelt műhelymunkák, tanulmányutak erősítik a résztvevő 
partnerszervezetekkel, további szakértők bevonásával. 

Összességében a projekt célja a magyar prevenciós/egészségfejlesztő szolgáltatások, 
programok minőségi javítása, fejlesztése, jó gyakorlatok azonosítása és átvétele, 
esélyteremtő szerepének javítása. Cél a prevenciós szolgáltatások (fentebb részletezett 
területeinek) terén nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, ajánlások 
kidolgozása és hazai alkalmazása. 

A projektidő alatt (2018. 01. 01. - 2019. 12. 31.) 12 db műhelymunkára, valamint 12 db hazai 
tanulmányútra került sor (ez utóbbin a résztvevő hazai szakemberek száma: 43 fő). 
2 kompetencia fejlesztés valósult meg nemzetközi együttműködésben, valamint 2 
disszeminációs esemény. 

2. A fenntartási időszakra vonatkozó együttműködés célja 

A kétéves projektidőszak lehetőséget adott arra, hogy a 6 szervezet a távolság - fizikai, 
földrajzi , szakpolitikai, szakmai - mellett kialakítsa együttműködési rendjét, megvalósítsa a 
műhelymunkákat (melyek mindig egy-egy szakmai probléma feldolgozására irányultak), 
gyűjtsön, rendszerezzen, megvalósítson, kipróbáljon és teszteljen jó gyakorlatokat saját 
nemzeti, szakmai környezetében. 

A projektidőszak alatt sor került egy közös, összehasonlító kutatás megvalósítására 
(https://www.valtosav.hu/transzporter/kutat%c3%al s.html), valamint egy módszertani ajánlás 
(https: //www.valtosav.hu/transzporter/m%c3%b3dszertan.html) kidolgozására. 

A projekt elvárása, valamint a célszerűség, eredményesség, hatásosság és hatékonyság 
(projekt szintjén) azt kívánja, hogy min. 6 hónapig ezt az együttműködést fenntartsuk. 

A fenntartási időszakra vonatkozó együttműködés célja: 
a meghatározott társadalmi kihívás és azok kezelésével 

szenvedélybetegség/egészségfejlesztés, a kipróbálás egyre korábbi és intenzívebb 
életszakaszban történő megjelenése, valamint egészségfejlesztés/célzott prevenc10 
fogvatartotti populációban; prevenciós színterek azonosítása és programjai, valamint 
munkaerő-piaci/kompetencia fejlesztő/képzési programok szenvedélybetegek 
reintegrációjában - kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag további 
bővítése 
- a megjelent szakanyagok nemzeti visszhangjának elemzése 
- további szakmapolitikai kérdésekről szakmai diskurzus folytatása 
- további szakmai ötletbörze (brain storming) szakmai kérdésekről 
- további jó gyakorlatok beazonosítása, leírása, megvalósítása/kipróbálása, 
valamint tesztelése hazai környezetben 
- a szükséges korrekciók végrehajtása 
- a témában további transznacionális pályázati programok, 
projektek felkutatása, közös beadása, megvalósítása 

SZÉCHENYI' 

Váltó-sáv Alapítvány 
1082 Budapest, Üllői út 42 . IV/ l. 
alaoitvany@va ltosav. hu 
www.valtosav. hu 
Felnőttképzési ny ilvántartás i szám : E-000363/2014 

MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA 

1 

Európai Unió 
Európai Szociális 
Alap • BEFEKTETÉS A JÖVŐBE 



VM.TÓ-SÁV 
AlltPfr..!ANV 

- beszámolók a szervezetek szakmai profiljának változásairól. 

Összességében cél a magyar prevenciós/egészségfejlesztő szolgáltatások, programok további 
minőségi javítása, fejlesztése, jó gyakorlatok azonosítása és átvétele, esélyteremtő szerepének 
javítása. 

3. Tervezett tevékenységek és azok ütemezése 

a) Együttműködési megállapodások létrehozása, mely tartalmazza a fenntartási 
időszakra való együttműködés részleteit 

A fenntartási időszakra vonatkozó együttműködés terveit a Szerződés az EFOP-5.2.2-17 
azonosítószámú felhívás keretében történő együttműködésről című dokumentum sablonja 
alapján rögzítettük az összes résztvevő partnerrel, úm. : 

- Bonus Pastor Alapítvány (TG.Mures / Marosvásárhely, Szent János u. 4A. / Sf. Ioan 4A., 
Románia, adószám: 8599151 , hivatalos képviselő: Szabó István) 

- Asociatia Caritaas Catolica (Carita Catolica Egyesület) (Nagyvárad / Oradea, 410009, P-ta 
Ion Creanga u. 2., Románia, adószám: R04755428, hivatalos képviselő: Rajna József 
igazgató) 

- Kécenlét Egyesület / Asociatia Kécenlét ( 415301 Chet, nr. 118. jud. Bihor, Romania, 
adószám: 23647392, hivatalos képviselő: Mike Pál Attila) 
- Antropos Mentálhigiéné Egyesület (24000 Szabadka, Corvin Mátyás u. 9., Serbia, adószám: 
106580038, hivatalos képviselő: Ricz Dencs Tünde) 

- Konzultacné a informacné centrum EDUKOS (Tatliakova 2051 /8, 026 01 Dony Kubin, 
Slovakia, adószám: 37801848, hivatalos képviselő: Ing. Eva Vajzerová) 

Az dokumentum 10. pontja a következőt tartalmazza: 

"Jelen szerződés kifejezi a Felek azon szándékát is, hogy a Projekt megvalósítását, mind a 
projekt lezárását követően legalább a fenntartási időszak lezárultáig egymással 
együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját 
eszközeikkel is biztosítják. A fenntartási időszakban min. 2 alkalommal skype-n történő 
műhelymunkára kerül sor, valamint egy alkalommal 1 napra találkozó is megvalósul a 
projektmegvalósítás helyszínén." 

Ütemezés: 
együttműködési megállapodás megkötése: 2018. 05. 29. - 2018. 07. 02. között 

b) Tervezett, skype-n történő találkozások megvalósítása 

A fenti dokumentumban (együttműködési megállapodás) 2 alkalommal 
skype-n történő megvalósulás tervezett. 

Ütemezés: 
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1. alkalom: 2020 márciusa 
2. alkalom: 2020 májusa 

e) Tervezett, személyes találkozás megvalósítása 

A fenti dokumentumban (együttműködési megállapodás) 1 alkalommal személyes találkozót 
tervezünk a partnerszervezetekkel a projektmegvalósítás helyszínén. 

Ütemezés: 
tervezett személyes találkozó: 2020 júniusa 

d) Folyamatos kapcsolattartás megvalósítása a partnerszervezetek között 

A kapcsolattartás megvalósulása és gyakorisága a tervek alapján: 

elektronikus: google drive, létrehozott elektronikus felület további működtetése, 
anyagok tárolása, rögzítése, a projektben dolgozó minden szervezet hozzáférése 
ezekhez - folyamatos, akár napi szintű, 
elektronikus levelezés: folyamatos, akár napi szintű, 
szükség szerint telefonos kapcsolat, 
szükség szerint skype-s kapcsolat. 

Ütemezés: folyamatos, napi-heti szintű 

e) Szakmai rendezvényeken való meghívás, részvétel a partnerszervezetek részéről 

A partnerszervezetek 
meghívják egymást. 
partnerszervezetek. 

Ütemezés: 

releváns szakmai rendezvényeik megvalósulásáról tájékoztatják és 
Igény szerint szakmai előadókat biztosítanak egymásnak a 

releváns szakmai rendezvények megvalósulása alapján. 

f) Közös pályázatok benyújtása, közös projekttervek kidolgozása, megvalósítása 
(innováció a szakterületen) 

A partnerszervezetek kölcsönösen tájékoztatják egymást hazai és umos pályázati 
lehetőségekről, további partnerségek kialakítására törekszenek projektötletek kidolgozásával 
és megvalósításával. 

Ütemezés: 
pályázati kiírások szerint/alapján. 

partnerszervezeteknél g) Intézménylátogatások 
tanulmányutak) SZÉCHENYI' 
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A partnerszervezetek törekednek arra, hogy meglátogassák szakmai tapasztalatszerzés 
céljából egymás szervezeteit. Ehhez természetesen forrás szükséges. Partnerszervezek 
vállalják, hogy lehetőség szerint szereznek forrást a belső tanulmányutak (partnerségen belüli) 
megvalósítására. 

Ütemezés: 
igény szerint, forrásoktól függően. 

4. Az együttműködés eredményei 

Innováció a témában és a szakterületen, hazai/nemzeti és transznacionális szinten. 
A közszolgáltatások további minőségi javítása, további fejlesztések. 
Hatékonyságnövelés/hatékonyságnövekedés (szakmai szinten, szakember szakmaisága 
szintjén). 
További jó gyakorlatok beazonosítása és elérése. 
További tapasztalatszerzés és tudásbővítés nemzetközi színtéren is. 
Hosszabb távú szakmai motiváció és elköteleződés a szakmai fejlődés miatt. 
Szakemberek szakmai és transzverzális kompetenciáinak bővülése, fejlődése, úm.: 
kommunikáció (akár idegen nyelven is), tárgyalástechnikai ismeretek, problémamegoldás, 
stresszkezelés, reziliencia, bum out megelőzés, bizalom, eredményesség, asszertivitás, 
konfliktuskezelés, önismeret (szakmai, személyes), menedzsmenti , szervezési készségek, 
pozitív szemlélet. 

Összességében a szakemberek fejlődése a célcsoport fejlődését is jelenti, ami végső célunk a 
szolgáltatások fejlesztése mellett. 

Kalocsa, 2019. 12. 20 . 

...... ~ .... L..~ .. 
Mészáros Mercedes 
kuratóriumi elnök, szakmai vezető 
Váltó-sáv Alapítvány 

SZÉCHENYI' 

Váltó-sáv Alapítvány 
1082 Budapest, Üllői út 42. IV/1. 
alaoitvany@valtosav .hu 
www.va ltosav .hu 
Felnőttképzés i nyilvántartási szám : E-000363/2014 

MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA 

1 

Európai Unió 
Európai Szociális 
Alap • BEFEKTETÉS A JÖVŐBE 


