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Bevezető 

Egy tartalmas, jó hangulatú nemzetközi konferencia előadásainak anyagát tartja kezében az 

olvasó. Alsómocsolád önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Norvég Alaphoz „Min-

taprogram a minőségi időskorért” címmel és ennek keretében belül került sor egy nyitó-, majd 

egy nemzetközi konferenciára, melynek témája az „Aktív időskor és időskori tanulás” volt. A 

konferencián mintegy 30 előadás hangzott el magyarul és angolul, a hazai előadók mellett 

erdélyi, norvég, orosz, amerikai, lengyel kutatók is beszámoltak kutatásaikról, tapasztalataik-

ról. A konferencia első napjának végén egy fiatal kutató úgy értékelte az addig hallottakat,  

hogy már az első nap több tudást és információt adott számára, mint korábban egy tisztán 

elméleti kétnapos konferencia. 

A konferencia anyagait a Tudásmenedzsment jelenteti meg az alsómocsoládi önkormány-

zat támogatásával. A Tudásmenedzsment azért vállalta el a sikeres konferencia anyagának 

megjelentetését, mert „profiljába vág” és érdemesnek tekintette azt együtt tartani és szélesebb 

körben terjeszteni. A kötet hátteret nyújt és megalapozza azt a törekvést, hogy az Őszi Fény 

Idősotthonnak és tágabban az alsómocsoládi önkormányzatnak a jövőben milyen konzultációs 

szerepet érdemes felvállalni a dél-dunántúli régióban idősgondozás terén. A norvég projektnek 

ugyanis – azon túl, hogy az idősotthon kibővül, komfortosabbá válik és új szolgáltatásokra lesz 

képes – nagyon fontos hozadéka az a kapcsolatrendszer, új tudás és tapasztalat, ami a projekt 

révén helyben, a helyi szakértőkben felhalmozódik.  

A projekt révén a régióból 30 féle tréningen mintegy 575 idősellátásban dolgozó vezető, 

nővér, gondozó vesz részt a különféle témájú képzéseken. Ezek közül haton norvég szakem-

berek is közreműködnek és bemutatják tapasztalataikat. A legaktívabb vezetőknek pedig lehe-

tőségük lesz személyesen is megtapasztalni, hogy Norvégiában miként szervezik és menedzse-

lik az idősgondozást.  

A felhalmozott tudást, az emberi tőkét és kapcsolatrendszert, ami az egy év során kialakult 

az egyetemekkel, kutatókkal és idősgondozási intézményekkel, nem szabad veszni hagyni, ha-

nem kamatoztatni kell az idősödő társadalom, az idősgondozásban érintett családok és az ab-

ban dolgozók javára.  

A tanulmányokat a konferencia-program sorrendjében jelenítjük meg. Az előadások egy 

része elméleti, másik része gyakorlati beszámoló volt a működő intézményekről, civil kezde-

ményezésekről. Az előadásokat az elhangzás nyelvén közöljük magyarul vagy angolul. A kü-

lönszám melléklete a pályázatról ad részletesebb információt az érdeklődőknek.  

Reméljük, nemcsak a konferencia résztvevőinek, hanem az idősgondozásban érdekelt csa-

ládoknak, szakdolgozóknak, kutatóknak is hasznos lesz végig olvasni ezt a sokoldalú, sokszínű 

kötetet. Ha a kötet fölkeltette a figyelmét Alsómocsolád iránt és szeretne többet megtudni e 

300 fős településről, további információkat szerezhet az alábbi linken:  
 

http://alsomocsolad.hu/new/?page_id=4352 
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