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A CSALÁDBARÁT MAGYARORSZÁG  
KÖZPONT?



csalad.hu/kalkulator



CSALÁDBARÁT ÜGYFÉLPONT

A Családbarát Magyarország Központ Ügyfélpontja
2022 júliusa óta közvetlenül fogadja a megkereséseket 
e-mailen és videóbeszélgetés keretében is, az 
otthonteremtési és családtámogatási témájú 
kérdésekben.

Az Ügyfélpont munkatársai információt nyújtanak az
elérhető támogatási lehetőségekről, a jogszabályi
feltételekről és az ügyintézés folyamatáról.

csalad.hu/ugyfelpont













IDŐSEKET 
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IDŐSEKRŐL 
SZÓLÓ 
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MÓDSZERTAN AZ IDŐSEK TÁRSADALMI 
INTEGRÁCIÓJÁNAK BIZTOSÍTÁSÁHOZ, 
SZEMÉLYKÖZPONTÚ GONDOZÁSÁHOZ 

A Családbarát ország projekt keretében dolgoztuk ki az Idősebb 
generációk közösségi részvételének és személyközpontú 
gondozásának elősegítését célzó módszertant.
Célja, hogy az idősügyi referensek gyakorlati munkájához 
megfelelő alapokat biztosítva

- támogassa az aktív és sikeres idősödés társadalmi 
kereteit;

- elősegítse a minőségi, személyközpontú gondozás 
megvalósulását. 

- Ezt a szakmai standardot elérhetővé is tettük: 
https://csaladbaratorszag.hu/dokumentumtar/2021/01/07/1610
023647113.pdf

https://csaladbaratorszag.hu/dokumentumtar/2021/01/07/1610023647113.pdf


Az Idősügyi referens szakmai képzést a Családbarát ország 
projekt keretében valósítottuk meg.

2 év leforgása alatt összesen 526 főt vontunk be a 
képzésbe, 444 fő végzett sikerrel, és kapott  tanúsítványt. 

2019-ben workshopot és szakmai előadást tartottunk az 
Idősügyi referens képzés tananyagáról, valamint az Idősebb 
generációk közösségi részvételének és személyközpontú 
gondozásának elősegítését célzó módszertani anyagról. 

2020-ban és 2021-ben meghívtak bennünket a Debreceni 
Gerontológiai Konferenciára, ahol előadást tartottunk az 
Idősügyi referens képzésről és a kidolgozott módszertani 
anyagról is.

IDŐSÜGYI REFERENS KÉPZÉS



A KÉPZÉS CÉLJA

• hogy a résztvevők az idősügyi referens munkakör betöltésével képesek legyenek

hozzájárulni a helyi aktív idősödést segítő programok megvalósításához;

• a referensek fel tudják ismerni az időskori életkori sajátosságokból adódó speciális

szükségleteket;

• ismerjék a programok jogi környezetét;

• képes legyenek hatékonyan együttműködni a települési önkormányzatokkal, a helyi

civil szerveződésekkel.



A KÉPZÉS FŐ TÉMAKÖREI

• Aktív idősödés és mentálhigiéné

• Közösségfejlesztés, hálózatépítés, önkéntesség

• Az aktív időskor környezete

• Idősbarát programok tervezése, megvalósítása



TÁJÉKOZTATÁS,
MINŐSÉGI IDŐTÖLTÉS



IDŐSÜGYEK – ROVATOK, CIKKEK A csalad.hu oldalon állandó rovatban foglalkozunk 
az idősebb generációt érintő témákkal, és a nagyszülők 
családban betöltött szerepével.

Szakértők segítségével járunk körbe egy-egy 
kérdéskört, különböző élethelyzeteket mutatunk be 
és beszámolunk a korosztályra vonatkozó legfontosabb 
hírekről.

A Nyugdíjas nagyszülők című rovatunkban főként 
a testi-lelki egészséggel, a családtagok együttélésével 
és kapcsolattartásával összefüggő témákról olvashatnak 
az érdeklődők.

https://csalad.hu/csaladban-elni/alzheimer-a-csaladban-nagy-dilemmak-es-nehez-dontesek
https://csalad.hu/csaladban-elni/idosgondozas-segitseget-kerni-nem-szegyen
https://csalad.hu/csaladban-elni/nagymama-lettem
https://csalad.hu/csaladban-elni/tanuljunk-okostelefonul-idosek-a-vilaghalon


IDŐSÜGYEK – ROVATOK, CIKKEK Tematikus sorozatokat is indítunk, amelyekben szintén 
kiemelt figyelmet fordítunk a szeniorokra. Írtunk például 
arról, hogyan tudják akár idősebben is megvalósítani 
álmaikat (Újrakezdők sorozat), milyen értékeket 
közvetíthetnek a fiataloknak (Dinasztiák), vagy éppen 
milyen praktikák teszik könnyebbé a különböző 
generációk együttélését. 

Újrakezdők tematikus sorozat:

Dinasztiák tematikus sorozat: Generációk együtt tematikus sorozat:

https://csalad.hu/csaladban-elni/az-egyutt-
zeneles-orome-es-az-igazi-karacsonyi-csoda

https://csalad.hu/csaladban-elni/hajojegy-
arabol-epult-a-szigetszentmiklosi-mozi

https://csalad.hu/csaladban-elni/hogyan-lesz-valakibol-
mintaanyos

https://csalad.hu/csaladban-elni/a-nagyapanak-egyedi-
szerepe-van-egy-csalad-eleteben

https://csalad.hu/csaladban-elni/amikor-a-felelem-
orokletes-generaciok-kozotti-traumaatvitel

https://csalad.hu/csaladban-elni/egyetemi-eveket-kertem-a-60-szuletesnapomra
https://csalad.hu/csaladban-elni/nyugdijaskent-uj-hobbira-talaltam
https://csalad.hu/csaladban-elni/ez-a-vilag-legszebb-foglalkozasa-porondon-a-ket-kristof
https://csalad.hu/csaladban-elni/idoutazas-a-generaciok-kozott
https://csalad.hu/csaladban-elni/az-egyutt-zeneles-orome-es-az-igazi-karacsonyi-csoda
https://csalad.hu/csaladban-elni/hajojegy-arabol-epult-a-szigetszentmiklosi-mozi
https://csalad.hu/csaladban-elni/hogyan-lesz-valakibol-mintaanyos
https://csalad.hu/csaladban-elni/a-nagyapanak-egyedi-szerepe-van-egy-csalad-eleteben
https://csalad.hu/csaladban-elni/amikor-a-felelem-orokletes-generaciok-kozotti-traumaatvitel


A Családbarát Magyarország Központ által 
működtetett csalad.hu oldalon több, az 
időskorúaknak is szóló, egészséggel, 
életmóddal, egészséges táplálkozással, 
prevencióval kapcsolatos témát dolgozunk fel. 

Ehhez több szakmai szervezettel alakítottunk ki 
együttműködést, így az Innovatív 
Gyógyszergyártók Egyesületével és a Magyar 
Dietetikusok Országos Szövetségével is.

A fenti témakörökben néhány cikk a csalad.hu oldalról.

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége

https://csalad.hu/csaladban-elni/fejfajosra-ehetjuk-magunkat
https://csalad.hu/csaladban-elni/mekkora-lett-ez-a-gyerek
https://csalad.hu/csaladban-elni/mivel-edesitsunk-ha-kerulnenk-a-cukrot

Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete 

https://csalad.hu/csaladban-elni/gyogy-gyaloglas
https://csalad.hu/csaladban-elni/papa-mama-torna

https://csalad.hu/csaladban-elni/fejfajosra-ehetjuk-magunkat
https://csalad.hu/csaladban-elni/mekkora-lett-ez-a-gyerek
https://csalad.hu/csaladban-elni/mivel-edesitsunk-ha-kerulnenk-a-cukrot
https://csalad.hu/csaladban-elni/gyogy-gyaloglas
https://csalad.hu/csaladban-elni/papa-mama-torna
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