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Ajánlatkérés 

 
Intézményi együttműködés idősbarát és gondoskodó közösségek támogatására c. Interreg AT- 

HU 2014-2020 projektben megvalósuló tevékenységhez (ATHU123 Co-AGE) 

 

1. Projekt rövid ismertetése: 

 

Az osztrák-magyar határrégió kistelepüléses vidékein párhuzamosan jelentkezik az elöregedő 

lakosság és vidékről városokba költözők problematikája. A fiatalabb generációk aktív 

munkavállalása nem teszi lehetővé az otthonlétet, az idősek gondozását korábban ellátó, 

hagyományos nagycsaládos modell visszaszorulóban van. Eközben az emelkedő várható 

élettartam miatt egyre szélesebb kört érintenek az idősgondozással kapcsolatos mindennapi 

kihívások. Annak érdekében, hogy a régió időseinek életminősége ne csökkenjen drasztikusan, 

a szociális ellátórendszer átgondolására, átfogó új kezdeményezésekre van szükség. 

A Co-AGE projekt célja, hogy a fenti kihívásokra egy, az igényeket központba állító, 

kölcsönösségen alapuló, fenntartható és egyben integráló megoldást nyújtson, amely javuló 

életminőséget biztosít a határrégió időseinek és hozzátartozóiknak egyaránt. Ez a megoldás az 

önkéntes szerepvállaláson alapuló gondoskodó közösségek kialakítása és határon átnyúló 

hálózatba szervezése. 

E cél elérése érdekében a helyi igények és adottságok figyelembevételével és a releváns aktőrök 

bevonásával kialakításra kerül a gondoskodó közösségek létrehozását célzó stratégia és 

módszertan. Ezt követően a gondoskodó közösségek koordinációját ellátó bizalmi munkatársak 

képzésével erősödik a szociális és egészségügyi területen aktív helyi/regionális intézmények és 

a különböző helyi képviseletek/civilek kapacitásai, valamint egy bilaterális modell a határon 

átnyúló önkéntes munkavégzés szervezeti keretfeltételeit mutatja be. 

A hálózatosodáshoz elengedhetetlen lakossági részvétel erősítése, különösen a határvidék 

időseinek mobilizálása közösségi média megoldások, szakmai és kommunikációs 

tevékenységek támogatásával történik. 

 
 

2. Az ajánlatkérés tárgya: 

 

A Soproni Evangélikus Egyházközség (9400 Sopron, Színház utca 27.) részére az Interreg 

Co-Age ATHU – 123 kódszámú „Intézményi együttműködés idősbarát és gondoskodó 

közösségek támogatására” című pályázathoz kapcsolódó „Sikertényezők az időskori 

együttélés érdekében” című tanulmány megírása három nyelven (DE-HU-EN) 

 
Figyelembe véve a hálózatosodás lehetőségét, kidolgozott megoldások írásos bemutatása 

(helyzetértékelés, példák esettenulmányokkal való alátámasztása, stb.) a Co-AGE projekt 

első időszakában felmerült, a projekt partnerek által azonosított öt kihívásra. (ld. 

3.1.pont) 

 

3. Követelmények 
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3.1. Kívánt szakmai tartalom: 

 

 A tanulmányban szerepeljen egy körkép, mely bemutatja az időgondozás jelenlegi 

helyzetét (kik a szolgáltatok, illetve résztvevő szerveztek, hogyan működnek és milyen 

tapasztalataik vannak) mindkét oldalon, kiemelve Sopron, Szombathely térségét, valamint 

Burgenland és Steiermark régiókat (pl. PESTEL-elemzés). 

 Részletesen mutassa be az önkéntességet és a már működő önkéntes szolgálatokat mindkét 

oldalon. 

 A tanulmány mutasson be határon átnyúló megoldásokat a felmerült 5 kihívásra 

vonatkozóan. 

A Co-AGE partnerség által azonosított öt kihívás a következő: 

- munkaerőhiány az idősgondozásban 

- kevés elkötelezett önkéntes/ önkéntesek toborzási lehetősége 

járványok, krízishelyzetek okozta kihívások (pl. COVID -19) 

- információhiány a lakosság körében, ötlet-/forráshiány a problémák 

megoldására 

- civil és szakmai szervezetek közötti kooperáció felépítése 

 
 

 Vázolja fel a lehetséges szinergiákat már futó, hasonló témájú projektekkel (szinergia- 

projektek rövid bemutatása; a projektekben megvalósultak sikertényezői, erősségük, 

esetleges hiányosságok és fejlesztési lehetőségek, veszélyek – pl. SWOT-elemzés). 

 A Co-AGE projekt egy határon átnyúló együttműködés keretében valósul meg, ezért a 

szerző a tanulmányban vegye figyelembe az osztrák-magyar oldal hasonlóságait és 

különbségeit, illetve fontos, hogy a leírt gyakorlatok mindkét oldalon fellelhetők vagy 

adaptálhatók legyenek (szintén kiemelve Sopron, Szombathely térségét, valamint 

Burgenland és Steiermark régiókat). 

 
3.2. Egyéb követelmények: 

 A tanulmány a szélesebb körben való megismerése érdekében három nyelven készüljön el 

(DE-HU-EN), külön dokumentumokban, 

 az ajánlatkérő által meghatározott formátumban: 
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Microsoft Word dokumentum, A4 fomrátum, 

o Arial 11-es betűméret, 1,15-ös sortáv, 

o Fedlap, mely tartalmazza az ajánlatkérő által biztosított szükséges 

információkat (pl. projekt címe, rövidített elnevezése, szükséges arculati 

elemek), 

o Tartalomjegyzék, 

o Ábrák jegyzéke, 

o Vezetői összefoglaló, 

o Bevezetés 

o Módszertani leírás 

o A tanulmány egyes fejezetei, 

o Következtetések és javaslatok, 

o Összefoglalás, 

o Irodalomjegyzék 

o Mellékletek (amennyiben releváns) 

 

 A tanulmány írója vállalja a három nyelven való megjelenés érdekében szakfordító és 

anyanyelvi lektor közreműködését (Kérjük, az ajánlatban tüntesse fel a fordítás és nyelvi 

lektorálás költségeit is!). 

 
3.3. Egyéb rendelkezesek: 

Az Ajánlatkérő jogában áll a tanulmányt nem elfogadottnak tekinteni, amennyiben 

 a tanulmány esetében plágium gyanúja merül fel, . 

 amennyiben az író által átadott tanulmány nem felel meg a 3.1. és 3.2 pontok alatt 

felsoroltak bármelyikének. 

Ebben az esetben teljesítési igazolás nem állítható ki, és így a tanulmány nem kerül 

elfogadásra. 

 
4. Terjedelm: minimum 60 oldal, A4-es formátum 

 
 

5. Leadási határidők: 
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a. Tanulmány leadása magyar nyelven (Ajánlatkérő számára elektronikus formában 

megküldve) az Ajánlatkérővel történő egyeztetés céljából: 2020. november 24. 

17.00 óra (Ajánlatkérő visszajelzést küld a tanulmány szerzőjének a magyar nyelvű 

tanulmánnyal kapcsolatban 2020.november 27., 18.00 óráig) 

b. Magyar nyelvű tanulmány véglegesítése (Ajánlatkérő számára elektronikus 

formában megküldve, az Ajánlatkérővel történő egyeztetés céljából még a fordítás 

előtt): 2020.november 30. 8.00 óráig 

c. Ajánlatkérő visszajelzést küld a tanulmány szerzőjének a magyar nyelvű 

tanulmánnyal kapcsolatban 2020. december 1., 18.00 óráig. 

d. A tanulmány leadása magyar, német és angol nyelven, nyelvi lektorálás után, külön 

Word-dokumentumokban, elektronikus formában az Ajánlatkérő számára: 2020. 

december 15., 16.00 óra. 

 
6. Az ajánlat pénzneme: Forint 

 
7. Elvárások az ajánlattevővel szemben: 

 

Gyakorlat az idősgondozás területén 

Időskori kihívások megoldási modelljeinek ismerete 

A tanulmánykészítés általános ismérveinek ismerete 

 

8. A szerződés meghatározása, aminek megkötése érdekében ajánlatot kérünk: 

 

Megbízási szerződés 

 
 

9. A szerződés időtartama : 

 

A szerződés időtartama: 2020.november 10. – 2020. december 20. 

 

10. Az ajánlatok bírálati szempontja: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 

11. Az ajánlat kötelező tartalmi elemei: 

 

- Az   ajánlathoz   csatolni   szükséges   az Ajánlattevő bemutatását/ Szakmai 

önéletrajzát 

- Az ajánlathoz csatolni kell a kitöltött felolvasó lapot. 
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10. Az ajánlatküldés menete: 

 

Az ajánlatot e-mailben, személyesen vagy postai úton kérjük eljuttatni. 

Email esetén: interreg.sopron@gmail.com címre 
 

Személyesen: 9400 Sopron, Színház utca 27., Hutkainé Burián Zsófia vagy Krisch András 

számára 

 

Postai úton: Postázás esetén, a borítékon kérjük feltüntetni a „Sikertényezők az időskori 

együttélés érdekében” című tanulmány megírása három nyelven (DE-HU-EN) címet. A 

borítékot a Soproni Evangélikus Egyházközség (9400 Sopron, Színház utca 27.) részére kell 

címezni. A borítékon kérjük feltüntetni: „AJÁNLAT, NEM FELBONTANI!” 

 

Az ajánlat benyújtásának/postára adás határideje: 2020. november 5. 12.00 óra 

 

A beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő átvizsgálja és minősíti. A szerződést a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó pályázóval kívánja megkötni. 

 

Eredményhirdetés a bontást követő munkanapon, írásban történik. 

 

8.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2020. november 10. 

 

9.) Az ajánlatkérés megküldésének napja: 2020. október 29. 

 
 

Sopron, 2020. október 29. 
 

 
 

mailto:interreg.sopron@gmail.com
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FELOLVASÓLAP 

 
 

A Soproni Evangélikus Egyházközség Interreg Co-Age ATHU – 123 kódszámú „Intézményi 

együttműködés idősbarát és gondoskodó közösségek támogatására” című pályázathoz 

kapcsolódó „Sikertényezők az időskori együttélés érdekében” című tanulmány megírása 

három nyelven (DE-HU-EN) tárgyú ajánlatkéréshez. 

 

 

Ajánlattevő neve: 
 

Ajánlattevő címe: 
 

Ajánlattevő képviselője: 
 

Ajánlattevő telefonszáma: 
 

Ajánlattevő e-mail címe 
 

Bruttó ajánlati ár: 
 

 

 

 

 

2020. …… napján. 
 

 

 

 

………………………….. 

Cégszerű aláírás 


