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KRERATÍV WORKSHOP 

2016. október 3-án és 4-én került lebonyolításra Alsómocsoládon egy kettő napos Kreatív workshop a 

„Mintaprogram a minőségi időskorért” program pályázathoz kapcsolódóan.  

A workshopon összesen 21 fő vett részt, a meghívottak körét a Pécsi Tudományegyetem magyar és 

külföldi /lengyel, finn/ diákjai, idősellátásban dolgozók, illetve  a témakörben kompetens hazai és nor-

vég szakemberek alkották.  

A rendezvény egyik fő célja az volt, hogy különféle elméleti és gyakorlati háttérrel és különböző kultú-

rából, korosztályból érkező szakemberek és egyetemisták kísérleti közös gondolkodása megterméke-

nyítő hatású lehet az aktív időskor és időskori tanulás, idősgondozás területén is. Emellett kiemelt cél 

volt, az aktív és minőségi időskorhoz kapcsolódó kreatív elméleti, gyakorlati ötletek, javaslatok, kon-

cepciók fölvetése, kidolgozása, magyarországi alkalmazásuk lehetőségeinek vizsgálata.  

A kreatív workshopon felmerült témakörök: 

• Aktív időskor –szemléleti kérdések, család, média felelőssége 

• Generációs közelítések - lehetőségek, jó példák, csapdák 

• Okos megoldások az aktív időskorhoz és időskori tanuláshoz, idősgondozáshoz 

• Felkészülés az aktív időskorra  

A workshopon résztvevők, három munkacsoportok alkottak:  

Az első munkacsoportban a szociális szférában dolgozók, és az önkormányzat képviselői dolgoztak 

együtt.  

A második munkacsoportot, az időskort kutatók, illetve az egyetem oktatói, kutatói alkották.  

A harmadik csoportban, a diákok dolgoztak együtt. Ebből az összetételből egyértelműen látszódott, 

hogy mennyire eltérő gondolatok, ötletek születtek a generációs, illetve a foglalkozásból adódó kü-

lönbségeknek köszönhetően. 
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2016. október 5-én és 6-án, Bikalon, a Puchner Kastélyszállóban került megrendezésre a kettő na-

pos nemzetközi konferencia, a „Mintaprogram a minőségi időskorért” pályázathoz kapcsolódóan.  

A konferencia célja volt:  

• az aktív időskor fogalom és jelenség tartalmának kibontása,  

• a nemzetközi tapasztalatok megismerése és összevetése  

• a figyelem ráirányítása az időskori tanulás fontosságára és az e téren összegyűjtött tapasztala-

tok közkinccsé tétele.  

A konferencián megjelentek hazai és nemzetközi szakértők, aktív időskorral foglakozó kutatók, civil 

vezetők, polgármesterek, idősgondozási intézmények vezetői. 

A konferencián a magyar és norvég szakértőkön, kutatókon kívül más országok kutatói is részt vettek /

pl: Lengyelország, Oroszország/.  A Pécsi Tudományegyetemen a konferencia témájában jelentős kuta-

tó és gyakorlati munka is folyik, mely a konferencián bemutatásra is került. A partner képviseletében 3 

szakértő  érkezett Norvégiából, akik előadással is hozzájárultak a konferenciához.  

NEMZETKÖZI KONFERENCIA 

A műhelymunka másnapján minden csoportból volt-egy-egy ember, aki csoportot cserélt, így biztosít-

va, hogy vegyes összetételű csoportok ötletei is bemutatásra kerüljenek.  

Ezen munkacsoportok biztosították a különböző területen dolgozók szemléletének megismerését, illet-

ve az eltérő vélemények, ötletek megbeszélését, egységgé formálását.   

Összegzés: A workshop összességében elérte célját. Egyértelműen megmutatkoztak a műhelymunka 

előnyei: ötletek, kreatív megoldások születtek, jó gyakorlatokat ismerhettünk meg és rengeteg javaslat 

fogalmazódott meg, hogy összességében milyen módszerekkel, megoldásokkal lehetne biztosítani az 

idősek minőségi ellátását.  
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A konferencia mindkét napján 50-50 fő vett részt. A konferencián részt vett előadók és előadásaik  

címe: 

• Dr. Bajusz Klára: Idősoktatási tendenciák Magyarországon. A Pécsi Szenior Akadémia 

• Dr. Minorics Tünde: Átlépés a felnőttkorból az időskorba 

• Dr. Neményi Ágnes: Home care of aged people in Romania. Legislation, institututions, inequali-

ties in access to home care service 

• Teréz Kleisz: Learning in Later Life – Insights from Research Findings 

• Dr. Larisa Pavlova: The doctor, church and care for the elderly 

• Jobbágy Mária: Levendula 60+ program a minőségi időskorért 

• Sturla Bjerkaker: “Study circles as tools for learning life - SENIOR CIRCLES” – may be also: 

“University of the 3. age – LIFELONG LEARNING OPPORTUNITUES” 

• Dr. Olga Polezhaeva: Psychological transformation of family doctor’s visions in the process of 

caring for  elderly patient 

• Dr. Rozsnyai Katalin és Dr. Köteles Lajos: „Szerencsés sorsú generációk” 

• Dömötöri Melinda: Idősen is fiatalosanDr. Brettner Zsuzsanna: Az időspolitikák hatásai 

• Veress Enikő: Cultural NGOs as means for quality life for the elderly in urban areas from Transyl-

vania 

• Bodnár Tibor: A gazdaságnak szüksége van az 55+ felettiek szakmai tapasztalataira 

• Peter L. Fritsch: Money, the Role of Women, and Family Planning for Senior Care in the United 

States. 

• Dr. Fekete Márta: Older caregivers and older care recipients – correlative benefits 

• Dr. Huszárné Prikler Mária Renáta: ‘Don’t you need your pension, old geezer?” Generation re-

lated issues in language use 

• Szüts Etele: Időskor – soha jobb kor! - A digitalizált kulturális örökségünk elérése aMaNDA adat-

bázisában 

• Tore Stubbe: Assisting elderly persons- a matter of too little or too much? 

• Kinga Vajda: Differences in Hungarian social care for elderly people and the importance of pre-

vention in a frame of a future PhD study 



LÉLEKEMELŐ IDÉZETGYŰJTEMÉNY 

“Egy lélekre se rakjatok oly terheket, mit magatoknak nem óhajtanátok 

 és kívánni se kívánjatok másnak oly dolgokat, melyeket magatoknak ne kívánnátok.”  

Bahá’u’lláh írása 

• Dr. Pakai Annamária PhD: Prevenció szerepe a Gerontológia területén 

• Havasi-Sántha Emese: Tápláltsági állapotfelmérés idősek otthonában 

• Schäffer Zsuzsanna: Idősgondozás és az egyház 

• Dr. Turcsányi Katalin: Otthon, vagy otthonban? Idősgondozás családi és intézményi keretek között 

• Dr. Németh Balázs: A Socrates II Grundtvig Program New Horizons-Active Age idős-tanulási projekt 

eredményei és tanulságai 

• Dr. Puli Edit PhD: A humor szerepe a demenciával élő emberek gondozásában, az ausztrál példa 

• Dr. Fekete Szabolcs: Informatikai lehetőségek a demenciában szenvedők életminőségének javításá-

ra + az ICT4Life project 

• Jerzy Krzyszkowski: Innovation in Social Services. The Case of Long Term Care For Ageing 

Population in Poland 

• Dr. Semsei Imre: Az aktív időskor kérdései a XXI. Században 

A nemzetközi konferencián elhangzott előadásokról későbbiekben bővebben olvashat a  

Bemutató kiadványunkban és a honlapunkon.  
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Kiadó: Alsómocsolád Község Önkormányzata 

E-mail: norvegpalyazat@alsomocsolad.hu  

http://alsomocsolad.hu/   http://www.manorquality.eu/ 

https://www.facebook.com/alsomocsolad/ 

„ŐSZI FÉNY” IDŐSEK OTTHONA ÁTALAKÍTÁS—BŐVÍTÉS KÉPEKBEN 

A pince tömb fő falainak a falazása teljes mértékben elkészült, valamint a gerendás és a monolit fö-

dém vasalása és falazása is. 

Az új épület külső, 38 cm-es fő falai teljes mértékben elkészültek, jelen pillanatban fejezik be a pillér 

vasalásokat a konyha feletti részen és az éttermi részen. 

Most indul a belső fő falak falazása az étteremben és a konyhában egyaránt valamint a tetőtérben a 

bevilágító tetőablakok ács szerkezete készül.  


