
 

 

              Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPAII). A magyar partner részvétele a projektben a Magyar 
Állam társfinanszírozásával valósul(t) meg. Danube Transnational Programme, Project code: DTP3-306-1.2, Acronym: D-

CareLabs 
 

 

A D-Care Lab Budapest szociális innovációs program I. évfolyamát sikeresen elvégezték: 

 

Alsómocsolád  
Oltalom Lakrész – Demencia 

Képző központ  

Az alsómocsoládi csapat korábbi sikeres projektjeik és az idősek otthonuk 
hosszú távú működtetésében szerzett tapasztalataik alapján egy olyan 
képző központot szeretnének létrehozni, amelyben a felújított és 
modern technológiai megoldásokkal ellátott szobák a demenciában 
szenvedő idős emberek igényeihez igazodva biztonságos és könnyen 
megközelíthető környezetet teremtenének és így segítenék a 
hozzátartozók/gondozók munkáját. A tervezett demencia 
bemutatószobák lehetőséget biztosítanának a rendelkezésre álló 
legmodernebb és legjobb eszközök, járművek és módszerek/kezelések 
megismerésére és adaptálására a hozzátartozók számára.  Az 
innovációnak jelentős stakeholder bázisa van: egyetemek, 
önkormányzatok, magánbefektetők, hozzátartozók, építészek stb.  
 

 

MDIT Ltd – Orvosválasz 

A MDIT Kft innovációja lehetőséget biztosít a telemedicinának, amelynek 
fontossága jelentősen megnőtt a Covid-19 és más járványok új 
korszakában. Emellett a népesség elöregedése és az orvoshiány - 
beleértve a gyermekorvosok alacsony számát is - abba az irányba 
mutatnak, hogy sürgős lenne egy országos szinten elérhető orvosi 
rendszer kialakítása, erősen digitalizált háttérrel. Ez a szülők számára is 
nagyon előrelépést jelentene, mert ez a rendszer csökkenthetné a 
rendelői várakozási időt, megoldhatná az orvosi igazolások megszerzését 
a gyermekek számára, ami segítené az óvodába, iskolába való 
visszatérést és rövidítené az adminisztrációt is.  
 

 

 

Salva Vita - Támogatott lakhatás- 
Független és biztonságos 

életvitel befogadó 
közösségekben 

Magyarországon az állam csak lakóotthonban tudja elhelyezni a 
fogyatékkal élő fiatalokat, így a legtöbb szülőotthon tartja őket, 
miközben aggódik, hogy ki fog róluk gondoskodni, ha a szülők már nem 
tudják ellátni őket. A Salva Vita Alapítvány innovációja megoldást kínál az 
értelmi fogyatékos és/vagy autista fiatalok számára, akik komplex 
szolgáltatás-támogatással részben képessé válhatnak az önálló életre. Az 
innováció célja, hogy megteremtse és fenntartsa a fogyatékkal élő 
fiatalok önálló életvitelének feltételeit, lakhatás és igény szerinti 
szolgáltatások nyújtásával, mint például háztartásvezetés (beleértve a 
főzést, takarítást, mosást, bevásárlást stb.), pszichológiai és életvezetési 
tanácsadás, közösségépítés. Az alapítvány a szüleikkel együtt élő számos 
értelmi fogyatékos és autista fiatal számára is biztosítja az összes 
szolgáltatást. Ezen túlmenően az alapítvány próbalakást biztosít, amely 
felkészíti a célcsoport tagjait (fiatal felnőtteket és szüleiket) az önálló 
életvitelre, mielőtt készen állnának a külön költözésre.  
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Budakeszi Város Önkormányzata - 

VR szemüveg a depresszió 
enyhítésére 

Budakeszi Önkormányzata a Buda Környéki Társulás településeivel egy 
hosszú távon fenntartható szolgáltatásról gondolkodott depresszióval 
küzdő és mozgásában korlátozott időseknek VR szemüveg segítségével. 
A VR szemüveg használata olyan élményt nyújt, amelytől a sérült, beteg 
ember teljesen meg van fosztva. A megfelelő szakember által vezetett 
VR-terápiák során a több érzékszervre ható, mesterséges és biztonságos 
virtuális környezetben lehetőség nyílik arra, hogy a segítséget kérő 
szenvedését enyhíteni lehessen.  
Az innováció során a legfontosabb: a VR valóság önmagában nem 
terápia, csak eszköz, tehát fontos az élmény megbeszélése és 
feldolgozása a családsegítő szakembereinek segítségével. A projekt 
további társadalmi innovációja, hogy együttműködnek középiskolás 
diákokkal, az idősek bevonása érdekében, ezzel a generációs híd is 
építve. Az innovációban érdekeltek köre: városvezetők, szociális 
szakemberek, háziorvosok, informatikai vállalkozások, informatikai 
szakemberek.  

 

 

Budapest Főváros XIII. kerületi 
Önkormányzat - Integrált 

megközelítés 

A Fővárosi XIII. kerületi Önkormányzat egy innovatív és átfogó gondozási 
és támogatási eljárás rend kidolgozásán gondolkodott, amely az egyéni 
igényekhez igazodva a saját lakókörnyezetben történő minél hosszabb 
idejű, önálló életvitel biztosítását tűzte ki célul szakmai és egyéni (családi, 
hozzátartozói) gondoskodással és támogatással. 
A kutatási folyamat tapasztalatai után egy második innováció is tervbe 
van véve: olyan eszközök bevezetése, amelyek lehetővé teszik az idősek 
számára az önálló életvitel minél hosszabb ideig történő fenntartását. 
Számos technológiai újítás már létezik, de ezeket nem vagy nem 
megfelelően használják, ezért egy tematikus bemutatótermet 
létrehozását tervezik számukra. A program erőssége, hogy a közös 
értékalkotás módszertanának elsajátítása után a fejlesztési folyamat 
során a bevont célcsoportok is részt vesznek az innovációkkal kapcsolatos 
döntésekben. 
 

Szocware A Szocware egy olyan professzionális, szociális ellátást támogató és 
elszámolási rendszer fejleszt, amely garantálja, hogy szociális ellátást 
biztosító szakemberek könnyebben birkózzanak meg az 
adminisztrációval. A Szocware a kezdetektől arra törekszik, hogy hogy a 
szociális ágazat megterhelő problémáit mérsékeljék. Elsőként hoztak 
létre stabil interfész kapcsolatot a KENYSZI/TEVADMIN rendszerrel. A 
fejlesztésük eredménye egy olyan szoftverrendszer lett, mely 
igazolhatóan leegyszerűsíti az adminisztrációt, ezzel munkaórákat és 
nem kevés idegeskedést takarít meg a túlhajszolt ágazat 
mindennapjaiban. A SzocWare21. századi módon, fejlett tudásával és 
további lehetőségeivel segíti az ágazatot. 


