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 Schwarz tartományi tanácsos asszony előszava  

 

A lakosság átlagos várható élettartamának növekedése a gazdasági és egészségpolitikai fejlődés eredménye, és 

örömre ad okot. Ugyanakkor társadalmunk és gazdaságunk számára kihívást is jelent. Olyan utakat kell 

találnunk, amelyek lehetővé teszik az aktív időskort, azaz biztosítják az idősebbek egészségének megőrzését és 

tevékeny részvételüket a társadalmi életben. Az idősebbek olyan szükségletekkel, tudással és szakismeretekkel 

rendelkeznek, amelyekből az egész társadalom profitálhat.    

Az „Active Ageing“  európai uniós projekt az érintettekkel és a felelősökkel egyeztetve, különböző regionális 

intézkedésekkel fontos kezdeményezést indított útjára, hogy idősebb korban is biztosítani lehessen az 

integrációt és a függetlenséget. Ezzel a projekt hosszú távú célja előtt szeretnénk egyengetni az utat. Ez a cél 

egybeesik az idősebb lakosok leghőbb vágyával: hogy viszonylag sokáig maradhassanak szociális és regionális 

környezetükben. Ahogy az Egészségügyi Világszervezet is hirdeti, az idős korban is biztosított életminőség, 

egészség és a társadalmi életben való részvétel nem luxusnak számít, hanem égető szükség van rá.       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Schwarz, szociális ügyekért, oktatásért és családért felelős tartományi tanácsos   
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Szervezett helyi segítségnyújtás idősebbek számára a mindennapokban  

 
A Bécsi Egyetem egyik véleménykutatásából kiderült, hogy a schneeberglandi kistérségben az emberek leghőbb 

vágya, hogy az adott helyen, a megszokott társadalmi környezetben, a legszívesebben saját házukban 

öregedjenek meg. Ez jelenti az időskori életminőséget. Időskorban azonban egyre ritkábban lehet számítani a 

család segítségére, ami idő és pénz kérdése.  

Az „active ageing“ projektben ilyen feltételek mellett indult útjára a „mobil segítségnyújtás“ kezdeményezés, 

amely az idősebbeknek a mindennapi gondok megoldásában segít olyan esetekben, amikor a családtagok nem 

tudnak beugrani. Ez a jószomszédi börze immár Schneebergland négy településén – Grünbach, Hohe Wand, 

Schrattenbach és Würflach – működik. A helyi önkéntes segítők közül beugrik valaki, ha csöpög a vízcsap, ha 

villanykörtét kell cserélni, ha hivatalos ügyek intézésében kell segíteni, ha virágot kell öntözni vagy sétálni kell 

vinni a kutyát. Itt több szempontból is tevékeny időskorról van szó: idősek segítenek időseknek, az érintettek 

tovább maradhatnak saját otthonukban, a régióban pedig javul a társadalmi összetartás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Josef Laferl polgármester, a Schneeberglandi Közös Régió elnöke  
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Előszó  
 

Az „Active Ageing“ a demográfiai változások fényében települési, gazdasági és társadalmi témával foglalkozó 

osztrák-magyar projekt. A projekt területe a schneeberglandi és a keszthelyi kistérséget öleli fel.  

A lényeges döntéshozókkal és intézményekkel közösen regionális stratégiákat és koncepciókat dolgozunk ki, 

hogy megfelelően reagálhassunk az elkövetkező évek kihívásaira – mint például a várható élettartam 

növekedése, a fiatal és kereső lakosok elvándorlása a periferikus régiókból vagy a hagyományos helyi 

ellátóintézmények bezárása.   

A projekt egyik lényegi eleme a „mobil segítségnyújtás – aktív idősek“ koncepció kidolgozása és megvalósítása, 

ami azt jelenti, hogy idősek segítenek időseknek. 

Míg az idősek egyik része (röviddel) nyugdíjazása után hatékonynak, fittnek és szabadnak érzi magát, addig 

másokat betegségük vagy gyenge egészségi állapotuk korlátoz.  

A „mobil segítségnyújtás – aktív idősek“ ezt a két csoportot kapcsolja össze egymással.  

Egyrészt az elkötelezett idősek hasonlóan gondolkodó társaikkal végezhetnek aktív tevékenységet, és 

szakismeretüket önkéntes alapon rendelkezésre bocsáthatják. Másrészt pedig azok, akik néhány dolgot már 

nem tudnak egyedül ellátni a háztartásban, bürokráciamentesen és gyorsan kapnak helyi segítséget.  

A kezdeményezés kezdete óta immár számos idős lakos talált egymásra, és ezt az ötletet már át is ültetik a 

gyakorlatba. Így Hohe Wand, Höflein, Würflach, Schrattenbach, Gutenstein és Grünbach településeken már 

szert is tettek az első tapasztalatokra. 

A projektvezetés köszönetet mond ezeknek az elkötelezett embereknek, hiszen lényegesen hozzájárulnak 

ahhoz, hogy az idősebbek lehetőleg minél tovább élhessenek megszokott környezetükben. Emellett munkájuk 

értékesen kiegészíti a szociális és kereskedelmi kínálatot.  

 

Ha segítünk valakinek, az dupla örömet jelent!  

Tartson Ön is velünk!  
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1. Hogyan működik a „mobil segítségnyújtás – aktív idősek“?  
 

Az idősek életük során már szereztek jó néhány tapasztalatot, továbbfejlesztették szakismereteiket is 

készségeiket, és a legkülönbözőbb területeken tettek szert ismeretekre. Az idősek tapasztaltak és olyan életet 

élnek, amelyre már nem jellemző a szakmai követelmények teljesítése. Idejüket – a keresőtevékenység 

időszaka után – másképp kell beosztaniuk. Az idősek ma tevékenyebbek, és jóval sokoldalúbb életet élnek, mint 

korábban.  

Másrészt viszont az idősek közül sokak számára adódnak olyan helyzetek, amelyekkel nem tudnak könnyen 

egyedül megbirkózni.  

A „mobil segítségnyújtás – aktív idősek“ célja, hogy e téren egyensúlyt teremtsen, mert pont ezt a két 

csoportot kapcsolja össze egymással: a segítségre szorulókat és a segítséget nyújtókat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A helyi segítségnyújtás jellege       

Az aktív helyi segítségnyújtás szellemében az idősek kölcsönösen segítenek egymásnak a mindennapi élet 

kisebb dolgaiban. Semmiképp sem vállalnak engedélyköteles munkát vagy hosszabb távú idősgondozást. A 

helyi gazdasági szereplőkkel, valamint a regionális szociális szervezetekkel való együttműködésre törekednek, 

mert a „mobil segítségnyújtás – aktív idősek“ ezen szervezetek és vállalkozások hasznos kiegészítéseként 

értendő.     
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Társadalmi munkában végzett, önkéntes tevékenység      

Az önkéntesek szakismereteiknek és beállítottságuknak megfelelően maguk döntik el, mely területen 

szeretnének tevékenykedni. Saját maguk határozzák meg azt is, mennyi időt akarnak szánni az önkéntes 

munkára – hogy hetente egyszer vagy akár többször, vagy csupán évente egyszer szakítanak-e időt, ez csakis az 

önkéntes döntése.        

Elviekben senkit sem lehet kötelezni a segítségnyújtásra – ha valaki úgy érzi, hogy éppen nem alkalmas neki, 

akkor nyugodt lelkiismerettel nemet is lehet mondani!       

Az adok-kapok természetesen egybe is eshet:          

Maier néni eljár bevásárolni a szomszédasszonyának, és naponta felolvas neki az újságból. A tavaszi és az őszi 

kerti munka viszont már nehezére esik – ebben pedig Huber úr segít Maier néninek. Egyszer ő nyújt segítséget, 

egyszer pedig ő kap segítséget a mobil segítségnyújtás hálózatából.        

 

A segítségnyújtás fajtáinak palettája       

Az önkéntesek által felajánlott segítség fajtájától függ, hogy milyen segítséget lehet igénybe venni, ezért ez 

településenként eltérő. A segítséget nyújtó idősek szakismeretének a palettájából adódnak a segítség  

lehetséges fajtái.        

Általánban olyan tevékenységekről van szó, amelyeket az idősek korábban magától értetődő módon egyedül el 

tudtak végezni, élemedett korban azonban látszólag leküzdhetetlen akadályt jelentenek:        

 villanykörtecsere      

 eldugult lefolyó kitisztítása      

 a legutóbbi születésnapra kapott kép felakasztása a falra       

 heves havazások utáni bevásárlás       

 a formanyomtatvány kitöltése, ha valaki áramszolgáltatót szeretne váltani       

 

A mobil segítők a kis gondokat oldják meg.        

A „mobil segítségnyújtás – aktív idősek“ ily módon hasznosan kiegészíti a meglévő szociális hálót és a 

kereskedelmi kínálatokat, valamint segít az idős embereknek abban, hogy lehetőleg minél tovább megszokott 

környezetükben élhessék önálló életüket.        

 

Még több példa a segítségnyújtásra:     

 a telefonban kicserélni az akkut, a távirányítóban az elemet stb.    

 sürgős segítség, ha csöpög a vízcsap      

 bútorokat átrendezni, polcot feltenni stb.      
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 kis területen lenyírni a füvet vagy virágot locsolni       

 használati utasítások, formanyomtatványok fordítása      

 elkísérni valakit a hivatalba vagy az orvoshoz      

 felolvasás és segítségnyújtás a levelezésben       

 a kutyát kivinni sétálni, ha a segítségre szoruló egészségi állapota épp nem teszi ezt lehetővé       

 odafigyelés, kártyázás stb.     

 ….  
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Alois 

Alois unokái már rég felnőttek, és messze laknak tőle. Szép idők voltak, amikor 

még a gyerekbicikliket bütykölhette, és szívesen „kezelésbe venné“ más családok 

biciklijét is.      

 

 

 

 

Ilse     

Bruno Ilse mindene. Együtt akart megöregedni a kutyájával, de most be kell vallania 

magának, hogy mozgás tekintetében a tízéves Bruno lényegesen jobb formában van, 

mint ő a maga 85 évével. Ezért keres valakit, aki Brunóval naponta egyszer elmegy egy 

kört sétálni.         

 

 

 

Gustl     

Gustl kerekes székben ül, miután leesett a pincébe vezető lépcsőn. Segítség 

nélkül nem tud elmenni orvoshoz. Milyen jó, hogy Friederike időt tud szakítani 

arra, hogy elkísérje.     

 

 

 

 

 

Hannelore     

Hannelore megpróbált megbarátkozni a számítógéppel, de nem járt igazán 

sikerrel. Szerencsére ott van Franz, aki nyugdíjas éveiben sokat foglalkozik a 

számítógéppel, és jól kiismeri magát a hivatali ügyintézésben. Együtt jó 

csapatot alkotnak.       
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Azok a települések, ahol működik a „mobil segítségnyújtás – aktív idősek“ kezdeményezés     

A „mobil segítségnyújtás – aktív idősek“ ötlete Schneeberglandban termékeny talajra talált. A szakismeretüket 

kamatoztatni kívánó, aktív idősek közül egyre többen tevékenykednek az alábbi településeken:    

Hohe Wand – Franz Gratzer (0699 1373 39 58)   

Schrattenbach – Ilse Haumer (0664 3700 820)    

Würflach – Herta Brunner (0664 4307 334)    

Grünbach - Kerstin Posch (02637 2200 13)    

Gutenstein - Appolonia Berger (0676 9500 888)  

Az eddigi tapasztalatok örvendetesek: a segítségre szükség van, az önkéntességet élvezik, és mind a 

segítőknek, mind a segítségre szorulóknak örömet okoz.    

 

Ön is létre szeretne hozni egy csapatot a saját településén?   

- Úgy gondolja, hogy a „mobil segítségnyújtás“ értékes kezdeményezés, amelyet az Ön településén is 

meg kellene valósítani?    

- Ön további elkötelezett személyeket is be tud lelkesíteni, hogy az ötletet valósítsák meg Önnel együtt?  

- Tudni szeretné, hogyan is működik mindez?    

- Itt olvashat néhány tippet, amely segít a „mobil segítségnyújtás“ létrehozásában:    

A legfontosabb általános információkat az alapítómappa tartalmazza, amely a schneeberglandi kistérségben a 

kérdésekért, tapasztapatcseréért és hálózatépítésért felelős központi irodában kapható. Fáradjon be ezért a  

mappáért az irodába, vagy küldesse meg címére.      

Kistérségi Menedzsmentiroda/Büro Kleinregionsmanagement   DI Martina Sanz  

Schneebergland közös térsége     

2753 Markt Piesting, Marktplatz 1     

Tel.: 0676/81220347     

region@schneebergland.com 

  

mailto:region@schneebergland.com
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Dokumentumok     

Az alapító- és információs mappa tartalmazza valamennyi dokumentumot (brosúra, a mobil segítségnyújtás 

formanyomtatványai, a biztosításhoz szükséges formanyomtatványok, mintaszövegek a honlaphoz és a községi 

újsághoz), amelyek a helyi „mobil segítségnyújtás“ létrehozásához szükségesek.     

Ha már kezében tartja ezeket a dokumentumokat, akkor tegye meg településén az első konkrét lépéseket:    

1. Egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot településének polgármesterével,  és beszéljék meg, hol van 

szükség segítségnyújtásra:    

 A „mobil segítségnyújtás“ szolgáltatásnak telefonon és személyesen is elérhetőnek kell lennie, 

ezért tisztázni kell az (ingyenes) mobiltelefon, a koordinációs találkozókhoz és az ügyfélfogadáshoz 

szükséges helyiségek kérdését, az adminisztrációs dokumentumok lefűzését stb.    

 A kezdeményezés népszerűsítése a község honlapján, a községi újságban, az önkormányzatnál 

kifüggesztett táblán stb.                                   

 mind az önkéntesekre vonatkozóan    

 mind pedig a segítségre szorulóknak szóló információk tekintetében     

 A helyi „mobil segítségnyújtás“ közzétételének támogatása rendezvény, ünnepség vagy valami 

hasonló formájában    

 Kezdeti segítség oly módon, hogy a község vállalja a koordinációt (amennyiben igénylik)    

2. A helyi szociális szolgáltatókkal, mesteremberekkel stb. való kapcsolatfelvétel és egyeztetés, hogy 

tisztázzák az egyes tevékenységi területek kijelölését és az egymás munkáját kölcsönösen kiegészítő 

együttműködést    

3. Önkéntesek keresése szájhagyomány útján az ismerősök körében, egyesületekben, törzsasztaloknál, 

rendezvényeken stb.    

4. Önkéntesek keresése a médiák segítségével     

 a regionális médiákkal való kapcsolatfelvétel, valamint szöveg és fényképek rendelkezésre 

bocsátása    

 szórólapok terjesztése (helyi üzletekben, mint pl. pékségben, trafikban, helyi szolgáltatónál, 

bankban stb. kitenni, miután egyeztettünk az üzemeltetőkkel)    

 a település honlapja, községi újság    

 a kistérség honlapja (kistérségi menedzsmentiroda)    

5. A csapat létrehozása     
 A munkatársak adatait tartalmazó formanyomtatvány a lényeges információk nyilvántartására  

6. A segítségre szorulók adatai    

 „Adatlap segítégre szorulók számára“ c. formanyomtatvány    

7. A segítségnyújtási esetek dokumentációja    

 A segítségnyújtás dokumentációját szolgáló formanyomtatvány    

8. Dokumentáció    

 A saját nyilvántartáshoz és a statisztikai kiértékeléshez a segítségnyújtás eseteinek dokumentálása 

céljából tanácsos kitölteni a dokumentáció elnevezésű formanyomtatványt   
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Biztosítás kötése     

A mobil segítségnyújtás önkéntes munkatársai számára a Schneeberglandi Közös Térség Egyesület felelősség-, 

jogvédelmi és csoportos balesetbiztosítást kötött az alábbi terjedelemben:     

 

Felelősségbiztosítás     

Mit fedez a biztosítás: A biztosítás az egyesületi tevékenységből (alapszabályzat szerinti tevékenységből)  

származó jogos kártérítési igények teljesítésére és a jogtalan kártérítési igények kivédésére terjed ki.    

Biztosítási összeg: A biztosítási összeg együtt érvényes olyan személyi sérülésre, dologi és vagyoni kárra, amely 

biztosított személyi vagy dologi kárra vezethető vissza (biztosítási átalányösszeg).    

 

A biztosítási átalányösszeg: 3.000.000,00 euró    

 

Jogvédelmi biztosítás      

Mit fedez a biztosítás: A tagok és a tisztségviselők számára kártérítési, büntetőjogi védelem és 

gépjárművezetői jogvédelelem van érvényben (az alapszabályzat szerinti tevékenység teljesítése közbeni 

gépjármű-használat esetén). Az egyesület elnökét káresetenként 220 euró erejéig a biztosító által kijelölt jogi 

képviselő által nyújtott tanácsadói jogvédelem illeti meg.    

Biztosítási összeg/a kár összege:   37.500,00 euró    

 

Balesetbiztosítás       

Mit fedez a biztosítás: valamennyi tag balesetét, amely az alapszabályzat szerinti egyesületi tevékenységük 

során következik be.      

Biztosítási összeg:   

Végleges rokkantság esetén:          50.000 euró 

Halál esetén:          15.000 euró  

Orvosi költségek és a plasztikai műtét költségei:           5.000 euró 
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Ön is szeretne önkéntesként dolgozni?     

Így működik a mobil segítségnyújtás az Ön számára, ha szakismeretét fel szeretné másoknak ajánlani:       

 Saját településén lépjen kapcsolatban a „mobil segítségnyújtás – aktív idősek“ kezdeményezés 

koordinátorával, és beszéljen meg vele egy tájékoztató beszélgetést, hogy megismerje a 

keretfeltételeket.          

 Gondolja át, milyen szolgáltatást szeretne nyújtani, és mennyi időt tud szánni rá.         

 Ha valakinek szüksége van az Ön segítségére, akkor a koordinátor szól Önnek és megbeszélik a 

munkát.       

 Önkéntes tevékenységről van szó. Ha segítségnyújtás költségekkel vagy készkiadással jár, akkor a 

segítségét igénybe vevő ezeket személy megtéríti Önnek.        

 Mindenki szeretettel várja!       

 

 

Önnek segítségre van szüksége? 

Így működik a mobil segítségnyújtás az Ön számára, ha a mindennapokban segítséget szeretne igénybe venni:      

 Településén lépjen kapcsolatba a „mobil segítségnyújtás – aktív idősek“ kezdeményezéssel!      

 Mondja el telefonon milyen segítségre van szüksége vagy mi a probléma!      

 A „mobil segítségnyújtás – aktív idősek“ küld Önhöz egy olyan személyt, aki alkalmas a probléma 

megoldására.     

 A segítséget önkéntesek nyújtják. Az esetleges költségeket és készkiadásokat Önnek meg kell térítenie.    

 Településén a „mobil segítségnyújtás – aktív idősek“ koordinátora bármely kérdés esetén szívesen áll 

rendelkezésére.      

 Szeretettel várják!        
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2. A „mobil segítségnyújtás“ háttere     

2.1. A schneeberglandi kistérség     

A schneeberglandi kistérség 2007 óta létezik, és 18 települést foglal magában, melyek a következők: Bad 

Fischau-Brunn, Grünbach, Gutenstein, Höflein, Hohe Wand, Markt Piesting, Miesenbach, Muggendorf, Pernitz, 

Puchberg, Rohr im Gebirge, Schrattenbach, St. Egyden, Waidmannsfeld, Waldegg, Willendorf, Würflach, 

Winzendorf-Muthmannsdorf. Összesen 28 ezren laknak itt 552 km²-en.     

Ezek a települések alkotják az EU által elismert „Dél-Alsó-Ausztria“ LEADER-régión belüli három kistérség 

egyikét. A kistérség támogatja a gazdasági és regionális fejlesztést, és hozzájárul a regionális erőforrások 

erősítéséhez. A fő hangsúly a kultúra–történelem–hagyományok, gazdaság, mezőgazdaság, területrendezés–

közlekedés–infrastruktúra, ökológia–megújuló energia, egészség–szociális ügyek, turizmus területein van. 

(Forrás: http://www.region-schneebergland.at/ueberuns.html)     

 

Demográfiai változások        

Demográfiai szempontból Európában teljesen új időszak előtt állunk. A demográfiai szerkezet változása azt 

eredményezi, hogy ma sok régióban több idős ember él, mint fiatal – ez a jelenség figyelhető meg a 

schneeberglandi régióban is. A települések és régiók életképességének egyik kulcsfontosságú tényezője, hogy 

mennyire alakítják aktívan ezt demográfiai változást.      

Ennek kapcsán az önkéntesség a társadalmi összefogást lényegesen erősítő, esszenciális tényezőnek számít.     

A schneeberglandi régióban már most is számos lakos vállal a legkülönbözőbb területeken önkéntes 

tevékenységet. Az önkéntesség szempontjából jelentős potenciál rejlik a mostani és a jövőbeli nyugdíjasokban, 

akik kiváló végzettséggel, sok tapasztalattal és jelentős képeségekkel fejezték vagy fejezik be szakmai 

pályafutásukat. Közülük sokan készek arra, hogy szabadidejükben hasznos önkéntes munkát végezzenek. A 

jövőben az időseknek közvetlenül nyújtott segítség az egyik ilyen terület, ahol hasznosíthatják magukat. A 

korral nő a külső segítség iránti igény a kisebb háztartási teendők elvégzésében vagy a hivatali ügyek 

intézésében.      

Ily módon már az elmúlt években létrejöttek olyan kezdeményezések, amelyek keretében az emberek a jó 

szomszédok közti helyi segítségnyújtás szellemében figyelnek egymásra, és kölcsönösen támogatják egymást.     

Az „Active Ageing“ projekt keretében célzottan szólítottuk meg ezeket az aktív időseket, és felkértük őket, hogy 

tudásuknak, szakismereteiknek megfelelően segítsenek olyan idős társaiknak, akik bizonyos dolgokat már nem 

tudnak olyan könnyedén ellátni.      

 

 

 

http://www.region-schneebergland.at/ueberuns.html
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2.2. A „mobil segítségnyújtás“ alapkoncepciója  

 

Az Ausztriában, Németországban és Svájcban is kutatott „idősek segítenek időseknek“ jól bevált projektek 

elemzéséből kiderült, hogy az alábbi lényegi elemeket kell figyelembe venni a megvalósítás során:     

 

Célkitűzés      

Az idősek által időseknek nyújtott mobil segítség célja, hogy személyi és/vagy műszaki ügyekben támogatást 

nyújtsanak és közvetítsenek ki. Ezzel közvetlenül hozzá szeretnének járulni a kisebb mindennapi gondok 

megoldásához, és ezzel növelni szeretnék az idősebbek életminőségét és életörömét.     

 

Az önkéntesség és a kompetencia alapelve      

A legtöbb mobil segítségnyújtás során a közreműködők önkéntes alapon tevékenykednek, és nem kapnak 

javadalmazást a nyújtott segítségért.      

Az önkéntes munkatársak nem állnak korlátlan mértékben rendelkezésre, hanem megadják, mely 

szolgáltatásokat és munkákat akarják elvégezni, és milyen mértékben akarnak tevékenykedni. Ha valakinek 

segítségre van szüksége, akkor értesítik a segítőt, aki elvállalhatja vagy visszautasíthatja a feladatot.      

Az önkéntes segítők vállalják, hogy rájuk bízott feladatot legjobb tudásuk szerint végzik el. Ha nincs meg a 

szükséges szaktudásuk, akkor nem szabad segítséget nyújtaniuk. Általában ki kell zárni bármiféle orvosi vagy 

ápolási jellegű szolgáltatást, valamint azokat, amelyek természetüknél vagy terjedelmüknél fogva kisiparos 

hozzáértését igénylik.       

Amennyiben a nyújtandó segítség anyagköltséggel jár, úgy azt a segítséget igénylő fedezi. A keletkező 

készkiadásokat vagy ráfordításokat általában megtérítik az önkéntesnek.      

 

A segítők motivációja      

A mobi segélyszolgálatoknál többféle motivációja is van az önkéntességnek, van akiket az a vágy vezérel, hogy 

valami jót tegyenek embertársaikkal, van akik pedig örülnek, hogy még szükség van rájuk. Mindegyikükben 

közös az, hogy örömmel segítenek, és szeretnek a többi idősnek örömet okozni. Számos önkéntest az a 

szempont motivál, hogy egy szervezetben közösen dolgozhatnak, közösen nevetnek, és csapatmunkát 

végeznek.    

„Szeretek emberek között lenni. Mivel hobbim a kertészkedés, néha segítek a rászorulóknak. Jó csapatunk van, 

sokat nevetünk.“ Egon Matt, Hard     
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A szolgáltatások palettája  

A mobil segítségnyújtás keretében felajánlott és elvégzett tevékenységek pozitív helyi, jószomszédi 

segítségnyújtásként jellemezhetők.     

Műszaki jellegű segítségről van szó, mint például kisebb asztalosmunkáról, ha beragad az ajtó, a szekrényfiók 

vagy az ablak, ha nyikorog az ajtó vagy egy képet fel kell tenni a falra. Továbbá olyan munkákról, mint például a 

fűtőtestek légtelenítése vagy az új tévé esetében a távirányító működésének elmagyarázása, illetve személyi 

segítség, mint például kérelmek kitöltése vagy egyszerűen csak közös időtöltés, mert idősödő korban a nap igen 

magányos és nyomasztó lehet.     

A segítségnyújtás palettája rendszerint a segítők szakismereteihez és készségeihez igazodik, a határokat 

azonban egyértelműen megszabja a gazdasági tevékenységekről szóló törvény és a település vagy a régió más 

szociális létesítményeinek a kínálata.      

 

Elhatárolás a gazdasági tevékenységektől     

Valamennyi nyújtott szolgáltatást meg kell különböztetni az engedéllyel végzendő tevékenységektől, és egyik 

szolgáltatás sem lép túl egy jól működő családban, a kölcsönös segítés szellemében nyújtott szolgáltatáson.     

A regionális gazdasági vállalkozásokkal való együttműködés hasznos kiegészítésnek bizonyul, hogy 

egyértelműen kizárjuk a konkurencia gondolatát.       

Szociális szolgáltatókkal való együttműködés     

A szociális szolgáltatók a háztartásban nyújtott segítségtől egészen az önkéntes látogatásokig széles palettán 

kínálják szolgáltatásaikat. A schneeberglandi kistérségben a NÖ Hilfswerk, a Volkshilfe, a Caritas, a Vöröskereszt 

a szociális szolgáltatások fix részét képezik.      

A „mobil segítségnyújtás“ kezdeményezés megvalósításakor fontos, hogy szorosan együttműködjenek ezekkel a 

létesítményekkel.    

 

Szervezeti keret     

A mobil segítségnyújtást igen gyakran valamely közhasznú egyesület keretében önálló jogi személyiségként 

szervezik meg. Ebben az esetben tagok azok a személyek is, aki felajánlják segítségüket, és azok is, akik azt 

igénybe veszik. Minden tag (csekély) éves tagdíjat fizet, és ezzel létre is jött egy kötelező érvényű keret, 

amelyen belül adni és kapni is lehet.    

A mobil segítségnyújtás önálló egyesületbe való beágyazásával a tagok leteszik a fenntartható megvalósítás 

alapkövét is. Az egyesület nyilvánosan a mobil segítségnyújtás fenntartójaként szerepel. Az egyesületi 

struktúrák alapján világos illetékességi körök és döntési mechanizmusok is adottak.    

Az egyesületen keresztül támogatási forrásokra is lehet pályázni, és a segítséget nyújtók számára kedvező 

biztosítást is lehet kötni.    
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Valamely szociális létesítménybe vagy köztestületbe való tagozódás      

Néhány esetben hasonló gondolkodású segítők önkéntes tömörüléseként találkozunk a mobil 

segítségnyújtással. Erre példa a rankweili idősbörze: itt az önkéntesek egy kontaktcsoportban tömörültek, 

anélkül, hogy egyesületet alapítottak volna. A kontakcsoport a szociális központban a rankweili közmunkáért 

felelős MITANANAD-irodához tagozódott be. Itt a többi mobil segélyintézményhez hasonlóan dolgoznak, bár az 

önkéntesség elve kevésbé áll az előtérben, valamint a segítők és a segítségre szorulók nem tömörültek egy 

fedél alatt. Rankweilban a segítők óráként 9 órát számolnak el közvetlenül a segítségre szorulóknak.     

 

Dokumentáció       

A jó dokumentáció mind a segítők, mind a támogást nyújtók számára hathatós segítséget és motivációt jelent. 

Ezért kell minden segítségnyújtást jól, de ugyanakkor egyszerűen dokumentálni. Így például jól bevált az a 

gyakorlat, hogy mindkét érdekelt kitölt egy rövid beszámolót, amely minden esetben tartalmazza a szolgáltatás 

teljesítését, helyszínét, dátumát és időpontját. A beszámolókat központilag kell adminisztrálni és kiértékelni, 

aminek köszönhetően minőségbiztosítási intézkedéseket is lehet foganatosítani. A segítségnyújtás során 

bekövetkezett baleseteket és dologi károkat nemcsak dokumentálni kell, hanem az egyesületnek vagy a felelős 

személynek és a biztosítónak haladéktalanul be is kell jelenteni.     

 

Pénzügyek      

A pénzügyi forrásokra az alábbi ráfordítások fedezéséhez van szükség:     

 alapinfrastruktúra: iroda, számítástechnikai felszerelés, mobiltelefon     

 honlap, tájékoztató anyagok     

 rendezvények     

 biztosítás     

A források előteremtése:     

 az önkormányzat/a régió általi támogatás a helyiségek hosszú távú rendelkezésre bocsátásával 

(esetleg számítástechnikai felszereléssel stb.)     

 szponzorok: számítástechnikai felszerelés és karbantartás, honlapszerkesztés, nyomdaköltségek 

átvállalása, grafikai munkálatok stb.      

 az állam, a tartomány és a helyi önkormányzatok általi támogatások     

 tagdíjak     
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Biztosítás  

A segítők és a segítségre szorulók védelmére (csoportos) felelősségbiztosítást kell kötni. Ezzel minden érintett 

rendelkezik azzal a biztonsággal, hogy a biztosító baleset vagy egyéb esemény bekövetkezésekor is fedezi a 

kockázatot. Vorarlbergben a tartományi kormány tárgyalásának köszönhetően az önkéntesek számára nagyon 

kedvező csoportos biztosítás megkötésére nyílt mód.      

 

Szükséges keretfeltételek      

A „mobil segítségnyújtás“ létrehozásához és működtetéséhez elengedhetetlen az elérhetőség – mind 

telefonon, mind fizikailag.     

Ezért a legtöbb esetben rendszeres, megbízható nyitva tartással irodát működtetnek. A gyakorlat azt mutatja, 

hogy a személyes kapcsolat lehetőségét hetente egyszer 3–4 óra terjedelemben teremtik meg. A tanácsadást 

önkéntesek végzik. Egyes esetekben fix iroda nélkül is dolgoznak – ilyen esetben azonban a koordinációhoz és 

az adminisztrációhoz szükség van helyiségre.      

Számítástechnikai alapfelszerelés a segítők és a segítségre szorulók adminisztrációjához, valamint a munkák 

dokumentációjához és a honlap frissítéséhez.     

A megbízható elérhetőséghez elengedhetetlen egy központi telefonszám. Ez esetben jó célt szolgál egy  

mobiltelefon, amelyet mindig továbbadnak annak a munkatársnak, akit épp a koordinációra osztottak be.      

Létre kell hozni a kereslet és kínálat központját. Amennyiben a mobil segítségnyújtás egyesületi formában 

szerveződött, úgy kizárólag tagokat közvetítenek ki. A központot vagy csak a segítségre szoruló és a segítő közti 

első kapcsolat kiközvetítéséhez lehet igénybe venni, vagy minden segítség iránti kereslet esetén. A 

gyakorlatban a központon keresztüli általános közvetítés vált be, amivel a segítők rendelkezésre állására is 

könnyebben figyelemmel lehet lenni.     

Alapvető tájékoztató anyag, amelyet a mobil segítségnyújtás szolgáltatásainak ismertetésére és 

népszerűsítésére használnak.     

Közönségkapcsolati munka      

A siker egyik lényeges tényezője a közönségkapcsolati munka. Az önkormányzattal/önkormányzatokkal való 

szoros együttműködésnek és a községi újság tudósításainak köszönhetően sikerül elérni a célcsoportot, 

ugyanakkor hangsúlyozni lehet a felajánlott segítség komoly és megbízható jellegét is.     

A regionális médiákban megjelenő tudósítás lényegesen hozzájárul a kezdeményezés népszerűsítéséhez, és 

folyamatosan törekedni kell a médiákban való megjelenésre.        

A gyakorlat azt mutatja, hogy a „mobil segítségnyújtás“ bevezetett létesítményei esetében a regionális 

médiákban és a községi újságban közzétett felhívás igen jó célt szolgál a segítők keresésében. Másrészt pedig az 

ajánlat ismertsége is hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott segítséget mennyire veszik igénybe.       
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Jól bevált gyakorlati példák     

A német nyelvterületen folytatott utánajárás eredményeként az idősek által időseknek nyújtott mobil 

segítségnyújtás számos modelljére bukkantunk, amelyeket az alábbiakban mutatunk be:      

Ausztria      

Mobile HILFSWERKstätte Hilfswerk Laxenburg (Mobil SEGÉLYműhely Laxenburgi Segélyszervezet): 

(http://www.hilfswerk.at/niederoesterreich/hilfswerk-laxenburg/die-mobile-hilfswerkstaette)  

A segélyszervezet önkéntes munkatársai nyugdíjasok, akik tapasztalattal rendelkeznek a kézügyességet igénylő 

munkákban, és szabadidejükben javadalmazás nélkül dolgoznak a mobil HILFSWERKstättének.     

Csekély költséghozzájárulás fejében megpróbálják ismét működőképessé tenni a meghibásodott berendezési 

tárgyakat és háztartási eszközöket.    

Milyen segítséget is nyújtunk Önnek?      

 Kicseréljük a villanykörtét.  

 Felakasztjuk a képeket.    

 Felszerüljük az egyszerűbb tartóelemeket.     

 Elmagyarázzuk a használati utasításokat.     

 Felállítjuk a bútorokat.     

 Valamint sima önsegélyező tevékenységeket is nyújtunk, amelyeket egy laikus el tud végezni a 

háztartásban.      

Önkéntes alapon segítünk. Ön csupán 4 euró költséghozzájárulást fizet.      

Amennyiben nem sikerül megjavítani valamit, vagy a felelősség miatt a javítás nem végezhető el, szívesen 

adunk Önnek tanácsot, hogy kihez fordulhat.      

 

AGYL Aktiv - dir und mir zuliebe (AGYL Aktív – a te érdekedben és az én érdekemben) 

Az „AGYL AKTIV - dir und mir zuliebe“ kezdeményezéssel a találkozások platformját kínáljuk: felajánlom azt, 

amihez értek, amit szívesen csinálok, és amire többieknek szükségük van – és elfogadom azt, amihez mások jól 

értenek, amit szívesen csinálnak, és amire nekem szükségem van.      

Ennek a platformnak az a célja, hogy koordinálják az aktív helyi segítségnyújtással kapcsolatos keresletet és 

kínálatot és az önkéntes alapú kölcsönös cserét. Mindenki rendelkezésre bocsátja tehetségét, tudását, azt, amit 

szívügyének tekint, amit szívesen adna tovább. Mindazt, amit kiteljesedést jelent számára, aminek értelme van 

és ami örömet okoz. Ennek fejében e platform kínálatából kiválaszthatja azt, amire saját magának, jó 

közérzetéhez, segítségként van szüksége. A Ferrum házban minden csütörtökön az AGYL DONNERSTAG 

keretében kerülhet sor a cserére.       

Arbeitskreis Haus des Lebens (az élet háza munkaközössége); E-mail: office@agyl.at       

http://www.agyl.at/content.php?pageId=5370 

mailto:office@agyl.at
http://www.agyl.at/content.php?pageId=5370
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Nachbarschafts-Service (Szomszédsági Szolgálat)    

Ez a szolgáltatóiroda a szociális központ egyik további lényegi eleme. Itt elsősorban számos nehéz tevékenység 

esetén segítenek a helyi segítség kiközvetítésében.    

Ez a fűnyírástól, a tüzifa behordásától, a fametszéstől, a bevásárlástól, a hivatalos ügyintézésben nyújtott 

segítségtől, a korrepetálástól, a bébicsősz-szolgálattól és a pótnagyitól kezdve egészen a gépjárműutasként való 

közös utazásig terjed.   

„SERVUS Sozialzentrum Würnitz“ egyesület, Kirchengasse 1, 2112 Würnitz, Tel. 02263/76046; 

servus@sozialzentrum-wuernitz.at; www.sozialzentrum-wuernitz.at 

 

Blaue Engel (Kék Angyalok) 

(http://kurier.at/chronik/niederoesterreich/weinviertel/blaue-engel-starten-neu/755.810) 

Közhasznú egyesület, amelyet a háztartásban előforduló hibák javítására küld munkatársakat, tagok számára 

nyújt szolgáltatást (a jelentés szerint kb. 8000 tag); terület: Bécs, Alsó-Ausztria, Észak-Burgenland, a tagdíj 

évente 99 euró – ez az összeg fedezi az összes kiszállást és útiköltséget, az esetleges anyagköltségket pluszban 

kell fizetni.     

Az egyesület alapjául az autósklub elve szolgál.      

Nem sikerült tisztázni, hogy ez az egyesület még létezik-e és aktív-e – az utánajárásból kiderült, hogy az 

egyesület pénzgazdálkodása legalább egyszer csődbe juttatta az egyesületet.       

 

Az időseknek szóló vorlarlbergi börzék        

A tartomány időseknek szóló börzéi az adott településeken működő szociális háló hasznos kiegészítéseként 

értendők, és önkéntességi alapon és a kölcsönös segítségnyújtás alapján működnek. Az időseknek szóló börzék 

jogilag olyan közhasznú egyesületek, amelyeknek mind a segítők, mind a segítséget igénybe vevők tagjai. 

Nagyjából összefoglalva az alábbi témakörökben nyújtanak segítséget:        

Ember, társadalmi együttélés, kert, bürokrácia, állatok, javítási munkálatok, állatok, utazás autóval, ház, 

projektek és hasonlók. Legtöbbször mind a kisipari vállalkozásokkal, mind a szociális szervezetekkel törekednek 

az együttműködésre. Az időseknek szóló börzéken állandó takarítást és ápolást, illetve iparűzési engedélyhez 

vagy más engedélyhez kötött munkákat nem közvetítenek ki. Egy-egy ilyen börze egyesületi tagjaira széles körű 

biztosítási csomagot kötnek.        

Ezen túlmenő projektek  

Néhány időseknek szóló börze ezen túlmenően is érdekes projekteket kínál. Bregenzben például agilis felolvasó 

nagymamák és nagypapák ismertetik meg a kicsiket az olvasás örömével. A wolfurti börze tagjai ezermester- 

iskolát működtetnek, a lauterachiak pedig az időskori lakhatási projekt fenntartói.       

 

Seniorenbörse Wolfurt (időseknek szóló wolfurti börze)     

http://www.sozialzentrum-wuernitz.at/
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Az időseknek szóló wolfurti börze egyesületi keretek közt működik és segélyező szolgáltatásokat közvetít a 

tagok között. Az egyesület e fő cél mellett támogatja a nemzedékek közötti megértést, és e célból különböző 

projektekben vesz részt (pl. ezermester-iskola, pártfogók iskolai felolvasásokhoz, munkanélküli fiatalok 

kiközvetítése, valamint a tagok közti kommunikáció ösztönzése különböző rendezvényeknek köszönhetően).  

Az idősek börzéjének az irodáját, valamint a számítástechnikát és a mobiltelefont az önkormányzat bocsátja 

rendelkezésre.       

Helyszín: wolfurti egyesületi ház     

Az iroda nyitvatartási ideje: minden csütörtökön 9:00-től  11:30-ig (kivéve ünnepnapokon) – ebben az időben 

mindig jelen van két elnökségi tag, hogy megválaszolja a személyes kérdéseket.     

Az iroda nyitvatartási idején kívül a kapcsolattartás telefonon történik: +43 (0)699 16 84 04 15  

Minden segítségnyújtásról dokumentáció készül: 2012-ben 2000-t dokumentáltak.        

 

Seniorenbörse-Dornbirn (időseknek szóló dornbirni börze)    

Az időseknek szóló dornbirni börzét önkéntes alapon működtetik, és 2011. november 22-én Donrbirn város 

kezdeményezésére alakult meg.      

Az egyesület céljait alapszabályzat rögzíti. Az alapszabályzat a célkitűzéshez igazodik: „Idősek térítésmentesen 

segítenek időseknek“.      

Központ és koordinációs iroda idősek számára.      

Dornbirn példája (http://www.seniorenboerse-dornbirn.at/)  

Az időseknek szóló börze önkéntes alapon vezetett kezdeményezés, amely kisebb szolgáltatásokat közvetít ki. 

Tudás, erő, tehetség és idő cserél kölcsönösen gazdát.      

Itt az idősek elmondhatják, milyen segítségre van szükségük. A segíteni vágyó idősek megadják, milyen 

tevékenységeket tudnak másoknak felajánlani. A börze munkatársai aztán összehozzák a keresletet a kínálattal, 

és ingyen kiközvetítik. A tevékenységek elvégzése aztán a kiközvetített partnerek feladata. Ahhoz, hogy ezt a 

szolgáltatást igénybe lehessen venni, egyesületi tagnak kell lenni. Az éves tagsági díj 12 euró, a tagokra az 

egyesület felelősségbiztosítást köt.      

Nyitvatartási idő: hétfőnként 08.30-tól 11.30-ig, telefon: 0650 595 2686 és 0650 595 2687 

(http://www.seniorenboerse-dornbirn.at/der-verein/versicherungsschutz/index.html) 

 

Seniorenbörse Region Bludenz (időseknek szóló börze Bludenz régiójában)     

Az időseknek szóló börze egyesületként, régiók felett működik, és 2010 júliusa óta áll fenn. Bludenz, Nüziders, 

Bürs és Lorüns községek vesznek részt.      

Az idősek háztartásonként 10 euró tagdíj fejében vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Az időseknek szóló börze a 

betegápoló egyesülettel és a MOHI-val alkot irodaközösséget, és a SeneCura Laurentiuspark Szociális 

Központban található. Hétfő-péntek: 9:00-től 11:00 óráig, 0699 17222040.    

Seniorenbörse Rankweil (időseknek szóló rankweili börze)     

http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinshaus_Wolfurt
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2005-ben egy hat tagból álló kontaktcsoport megalapításával jött létre, a fuchshausi szociális központban a 

rankweili közmunkáért felelős MITANANAD-irodához tagozódott be. Nincs tagság, a segítőket egy jegyzékben 

vezetik, és kontaktcsoporton keresztül közvetítik ki őket. A segítségért óránként 9 eurót számolnak el.     

A vorarlbergi idősbörzék áttekintését a függelék tartalmazza.      
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Németország     

Senioren Service der Stadt Coburg (Coburg város időseknek szóló szolgálata) 

Az időseknek szóló szolgálat célja, hogy segítségre szoruló időseknek személyes és műszaki dolgokban 

segítséget közvetítsen ki, és a megfelelő szolgáltatást aktív önkéntesek végezzék el. A szolgálat a coburgi idősek 

mindennapi kisebb problémáinak a megoldásában segít. A projekt Coburg város „tapasztalati tudás 

kezdeményezések számára“ című tenfolyamát vezető önkéntes seniortréner kezdeményezése. 5 euró kiszállási 

átalánydíj + esetleges anyagköltség. A szolgáltatásról/az önkéntesek és a segítségre szorulók közti elszámolásról 

szóló dokumentáció egy „jegyzőkönyvlapon“ készül.     

Anti Rost – Senioren helfen Senioren, Münster (Anti Rost – idősek segítenek időseknek, Münster)    

Ha fáj az ember háta, vagy a lábai nem bírják már el, akkor ez gyakran azt jelenti, hogy az egyedülálló 

nyugdíjasoknak már a háztartásban szükséges kisebb javítások is nagy kihívást jelentenek. Münsterben ezért 

megalakult az Anti Rost Egyesület – az időseknek önkéntes alapon nyújt segítséget a kisebb javításokban és a 

háztartás jellegű szolgáltatásokban.     

Kiszállásonkénti hozzájárulás: 5 euró       

http://media.wmtv-online.de/ http://www.youtube.com/watch?v=l-_9vtb7Pwg Lokalzeit Aachen: Senioren 

helfen Senioren (23.05.2011)      

http://www.youtube.com/watch?v=vGD-dYVdqdU 

Önkéntes szervízszolgáltatás az evangélikus egyházi községben     

http://www.youtube.com/watch?v=diIhcfav2po 

Aktive Senioren (aktív idősek)     

A sieburgi aktív idősek Siegburgban segítenek idősebb és valamilyen fogyatékossággal élő lakosoknak, és e 

kezdeményezés létrehozásával saját maguk időskori ellátásáról is aktívan gondoskodnak. Ötven 55 és 86 év 

közötti aktív idős lakos nyújt rendszeresen segítséget önkéntes alapon és ingyen az alábbi területeken: 

bevásárlás, személyszállítási szolgáltatás, kérvény benyújtása a hivataloknál, levelezés, tanácsadás időseknek 

(pl. súlyos fogyatékosság, ápolás, ételkiszállítás), látogatás, beszélgetés, kerekesszéken megtett utak, az idős 

ezermesterek javítási szolgálata, memóriatréning, számítógépes és internetes tanfolyam, magányos idősek 

számára ismerkedési lehetőség csoportban, nordic walking, játékest, ápolásra szorulóknak vidotelefonálás.

  

http://www.youtube.com/watch?v=iNmitnWH0ns 

  

http://www.youtube.com/watch?v=iNmitnWH0ns
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Svájc      

Senioren für Senioren Reinach BL (Idősek az idősekért Reinach BL-kanton)     

Az egyesület önsegélyező szervezetként működik – idősek segítenek időseknek: „Spontán segítséget nyújtunk, 

amely arra irányul, hogy idősebb társainknak segítsünk abban, hogy minél tovább maradhassanak megszokott 

környezetükben.“      

http://www.seniorenhelfensenioren.ch/site/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=61 

 

  

http://www.seniorenhelfensenioren.ch/site/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=61
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Függelék – az időseknek szóló vorarlbergi börzék áttekintése  

 
Forrás: Lakossági irodák és időseknek szóló börzék Vorarlbergben. A Vorarlbergi Tartományi Korvány 
Hivatalának a jövő kérdéseiért felelős irodája.      
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FÜGGELÉK      

 

Mobil segítségnyújtás    

Település …………….. 

Adatlap segítségre szorulók számára     

Családnév: …………………………………....…………….. Tudományos fokozat: ……………………….. 

Utónév: …………………………………………………………………………..…………….. 

Születési ideje: …………………………………………………………………………………… 

Utca: ……………………………………………………………...…………………………….. 

Irányítószám/település: ……………………….....................................................………………………….. 

Telefon/mobiltelefon: …………………………………. E-mail: ………………….……….……………. 

Igénybe veendő segítség:  

 Ezermester-segítség & kisebb javítási munkálatok        

 Látogatás, kíséret (orvos, hivatalok stb.)  

 Bevásárlás    

 Lakásfelügyelet (távollét – pl. kórházi tartózkodás, szabadság – esetén)  

 Sürgős esetben háziállat-felügyelet        

 Egyebek:         

Megjegyzés: ...…………………………………………………………..…………………... 

Tudomásul veszem, hogy segítséget sürgősségi és egyedi esetekben bocsátanak rendelkezésre. A nagyobb 

mértékű, hosszú távú támogatások vagy szolgátatások esetében a szociális szervezetek és gazdasági vállalkozások 

vehetők igénybe. Ezzel kapcsolatban a mobil segítségnyújtásban közreműködők szívesen nyújtanak tájékoztatást.  

A mobil segítségnyújtás keretében nyújtott valamennyi szolgáltatás önkéntes alapon történik.     

A segítségnyújtás területét érintő minden dolgot diszkréten kell kezelni.       

 

Kelt: ..........................…….................                    Aláírás: ……………………………….…. 
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Mobil segítségnyújtás  

Település …………….  

Szolgáltatólap  

Segítő 

Neve: …………………………………………………………………………………………. 

Címe: ……………………………………………………………………………………….. 

E-mail:………………………………………………Tel.:……………………………………… 

A segítséget igénybe vevő  

Neve: …………………………………………………………………………………………. 

Címe:……………………………………………………………………………………….. 

E-mail:…………………………………………………Tel.:……………………………………. 

Segítségnyújtás  

Kategória 

 Ezermester-segítség & kisebb javítási munkálatok      

 Látogatás, kíséret (orvos, hivatalok stb.)       

 Bevásárlás          

 Lakásfelügyelet (távollét – pl. kórházi tartózkodás, szabadság – esetén)   

 Sürgős esetben háziállat-felügyelet       

 Egyebek:…………………………..        

A konkrétan nyújtott segítség rövid ismertetése 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Segítségnyújtás (dátum)…………….-án/én ..................…-tól/-től………………….-ig 

Aláírás 

…………………………………………………......    …………………………………………………… 

segítő        a segítséget igénybe vevő  
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Ügyintéző 

Mag. Manuela Hahn 

E-mail 

manuela.hahn@vero.at 
 

DOLOGI KÁR BEJELENTÉSE     
(pl. tűz, betörés, vezetékes víz, üvegtörés, jogvédelem stb.)      
 

 

A szerződő:     

 

 

 
 

A kár bekövetkezésének 

időpontja/helyszíne:    

 

 
 
 

A kár oka:       
 
 
 
 
 

 
  

A sérült dolog:  

 

 
 

 
 
 

Az összeg mértéke/kifizetése  

(IBAN, BIC) 

 
 

 
 

Hatósági bejelentés:     

 

Rendőrőrs: 
A esetfelvétel száma:  
 

 
 

Bejelentés dátuma:.................................../ által: ........................................... 
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BALESETI BEJELENTŐ 
 

 

A biztosítási kötvény száma:        Kárszám:       

 

Biztosított 
Biztosított személy 

Neve:       Neve:       

Születési 

időpontja: 

      Születési 

időpontja: 

      

Utca, házszám:        Utca, házszám:       

Irányítószám, 

település:  

      Irányítószám, 

település:   

      

Telefon:         Telefon:         

Fax:         Foglalkozása:          

E-mail:       Mióta van 

biztosítva?   

      

Foglalkozása:          

Mióta van 

biztosítva?    

      

 

A biztosított személynek járó biztosítási összeg    

Végleges rokkantság 

esetén:     

      euró   A gyógyulás költségei:          euró   

Halál esetén:          euró   Napidíj:          euró   

Kórházi költségek:           euró     

 

1a Adatok a baleset bekövetkezésével kapcsolatban  

 A  baleset helyszíne:       A baleset időpontja / óra,       
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perc:   

 Mikor történt a 

baleset?    

  Munkavégzés közben.    Munkába tartva/munkából hazafelé tartva 

útközben.    

   Szolgálati úton.    Szabadidőben.   

 

1b A baleset ismertetése (kérjük, pontosan ismertesse a helyszínt, a balesethez vezető események folyamatát és annak 

okát):    
(Adott esetben használjon pótlapot!)     

       

 

2a Van tanú?     

  Nincs.  Igen, kérjük, adja meg nevét és címét:     

      

 

2b Hol tartózkodott a tanú?     

       

 

3 
A balesetet felvette a rendőrség?     

  Nem.  Igen, az alábbi rendőri szerv:    

Jegyzőkönyv száma:       

 

4a A biztosított személy valamilyen jármű vezetője vagy utasa volt? (pl.: szgk, motorkerékpár, légi jármű, légi sporteszköz, csónak)   

  Nem.   Igen, utasa volt.  Igen, vezetője volt.    

 A jármű típusa:        

 Rendszáma:        
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4b A jármű vezetője rendelkezett vezetői engedéllyel?     

  Nem.  Igen, kérjük, adja meg a járművezető nevét és címét:     

      

 

´4c A vezető a szükséges engedély birtokában volt?     

  Nem.  Igen (Amennyiben a biztosított személy volt a vezető, kérjük mellékelje a vezetői engedély másolatát!)  

 
Kérjük, csak érvényes „utas-balesetbiztosítás“ esetén töltse ki:     

 
A jármű ülőhelyeinek száma a vezetőülést is beleértve:           

 Az utasok száma a baleset időpontjában a járművezetőt is 

beleértve:     
      

 

5 A biztosított személy fogyasztott a baleset előtti 12 órában szeszes italt/kábítószert/gyógyszert?     

  Nem.  Igen, kérjük, adja meg, mit, mennyit és mikor:    

      

 Vettek vérmintát?     Nem,  Igen, eredménye:       

 

6 Milyen következményei voltak a balesetnek? (a sérülések jellege és mértéke)    

       

 

7 
Az orvosi kezelés kezdetének dátuma:          

 Az első kezelést végző orvos neve és címe:          

 A legutóbbi kezelést végző orvos neve és címe:       

 A gyógykezelés várható időtartama (-ig):          

 
Milyen fokú munkaképtelenség áll fenn/állt fenn, illetve áll fenn előreláthatólag?     

 
Mettől?

Mettől 
      Meddig?       

Hány 

százalék-

ban? 

      % 
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 Mettől?       Meddig?       

Hány 

százalék-

ban? 

      % 

 Kérjük, nyújtsa be a diagnózist tartalmazó orvosi igazolásokat! 

 Teljes gyógyulás várható?      Nem.  Igen.    

 

8 
A biztosított személyt teljes egészében fekvőbetegként kezelték? (Kérjük, nyújtsa be a kórházi tartózkodásról szóló igazolásokat!)  

  Nem.  Igen.       -tól/-től       - ig    

A kórház teljes címe:       

 

9 Halálos kimenetel esetén  

 Mikor és hol következett be a halál?          

 Melyik orvos állapította meg a halál beálltát?        

 A halál oka?           

 

10 Volt vagy van a biztosított személynek valamilyen betegsége vagy fogyatékossága?     

  Nem.  Igen, kérjük, adja meg, melyek, és hogy ezek veszélyeztetik-e az egészségi állapotot.       

      

 
Melyik orvos kezelte az említett betegséget?  

 
Neve és címe:       

 
Neve és címe:        

 

11 A biztosított személy rendszeresen szed gyógyszert?  

  Nem.  Igen, milyet és miért:    

      

 

12 Kap a biztosított személy nyugdíjat?  
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  Nem.  Igen,       óta.     

A nyugdíjfolyósító intézet neve és címe:       

 

13 Volt a biztosított személynek olyan balesete, amely több mint háromnapos munkaképtelenséget vagy kórházi 

tartózkodást vagy maradandó károsodást eredményezett?  

  Nem.  Igen, mikor:       

A sérülés jellege:       

 Kapott a biztosított személy rokkantsági ellátást?      

  Nem.  Igen, melyik társaságtól:       

Mikor:         

Ügyiratszám:       

Címe:       

 

14 Van a biztosított személynek további baleset-, utas-balesetbiztosítása, baleseti biztosítással kiegészített életbiztosítása 

vagy csoportos balesetbiztosítása? (pl. a munkaadó, hitelkártya-szervezetek, egyesületek stb. révén)       

  Nincs.  Igen. 

 1. társaság           Utca, házszám:          

 A szerződés száma:           Irányítószám/település:       

 
Biztosítási összeg 

rokkantság esetén: 
      

Biztosítási összeg halál 

esetén: 
      

 2. társaság           Utca, házszám:        

 A szerződés száma:          Irányítószám/település:       

 
Biztosítási összeg 

rokkantság esetén:    
      

Biztosítási összeg halál 

esetén:    
      

 Adott esetben használjon pótlapot!  

 

15 Jelentette a balesetet törvényi balesetbiztosítónak?  

  Nem.  Igen, melyiknek:       

Ügyiratszám:       Címe:       

 

16 Melyik biztosító társaságnál van biztosítva a biztosított személy? 
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 Neve:          

 
Utca, 

házszám:     
      

Irányítószám

/település: 
      

 

17 A biztosítási ellátás átutalásához szükséges adatok     

 IBAN:          Bankintézet:        

 BIC:          
Számlatulaj-

donos:     
      

 

Magyarázatok és információk – kérjük, okvetlenül olvassa el figyelmesen és adott esetben egészítse ki!      

Nyilatkozat a titoktartási kötelezettség alóli felmentésről      

Tudatában vagyok, hogy a biztosító teljesítési kötelezettsége megítéléséhez felülvizsgálja a jogigény indoklásaként megadott 
indoklásomat vagy az általam benyújtott dokumentumokat (pl. tanúsítványokat, igazolásokat) vagy egy kórház, illetve 
gyógyító szakma illetékeseinek általam kért információit. E célból az általam benyújtott dokumentumokban szereplő vagy a 
gyógykezelésben résztvevő kórházak gyógyító szakmáinak képviselőit felmentem titoktartási kötelezettségük alól. A 
halálom esetén fennálló jogigény teljesítésének felülvizsgálata érdekében szintén felmentem őket a titoktartási 
kötelezettség alól. 

Ez a titoktartási kötelezettség alóli felmentés érvényes azokra a hatóságokra, arra a társadalombiztosítási intézetre, továbbá 

más baleset, - balamint beteg- vagy életbiztosító azon munkatársaira, akiket az érvényes biztosítások alapján meg lehet 

kérdezni.          

Ezt a nyilatkozatot                                                                                         (családi név, utónév) az általam törvényesen 

képviselt személy nevében teszem, aki e nyilatkozat jelentőségét nem tudja megítélni (pl. kiskorúak esetében).    

Fontos információ      

A szándékosan vagy súlyos gondatlanságból a valóságnak nem megfelelően, illetve hiányosan megadott adatok a Legfelsőbb 

Bíróság ítélete szerint akkor is a biztosítási jogigény elvesztését erdményezhetik, ha a biztosítottnak ezáltal nem keletkezik kára. 

Aláírásommal nyomatékosan igazolom, hogy fenti adataim helyesek és hiánytalanok.     

Tudomásul veszem, hogy e balesetbejelentő tartalmáért akkor is felelős vagyok, ha nem saját magam töltöttem ki.      

 

Kelt: A biztosított személy (vagy hozzátartozó/képviselő aláírása) A szerződő aláírása  
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DIÓHÉJBAN az Active Ageing-projektről      
 

A projekt futamideje: 2013 januárjától 2014 decemberéig  

Projektgazda (vezető partner): Industrievierteli Regionális Szövetség – projektmenedzsment/Regionalverband 

Industrieviertel-Projektmanagement 

Projektpartnerek: 

 Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 

 Bécsi Egyetem, Földrajzi és Regionális Kutatóintézet/Universität Wien, Institut für Geographie und 
Regionalforschung 

 Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 

 Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 

 VALCUM Nyugat-Balaton Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

Hatásterület: 

 Schneebergland közös térsége  

 Keszthelyi kistérség  

Támogatás: Az Active Ageing-projekt az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 

2007–2013, az alsó-ausztriai tartomány idősek referatúrájának, az Industrievierteli Regionális Szövetség és 

Magyarország támogatásával valósul meg.  

 

További információ:  

Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement 

Mag. Dr. Ingeborg Derkits 

2801 Katzelsdorf, Schlossstraße 1 

Tel.: +43 2622 27156 

E.mail: projekte@industrieviertel.at 

www.industrieviertel.at     

 
Az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program: http://www.at-hu.net  

 

  

mailto:projekte@industrieviertel.at
http://www.industrieviertel.at/
http://www.at-hu.net/
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