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   A szociális szakmára való felkészítésben a 
hangsúly a mai napig az időskorúak 
ellátásán van. 

 

Kitűnő könyvek állnak rendelkezésre 

 Szabó Lajos: A szociális esetmunka 
kialakulása és elméleti hátterei  

 Boga Bálint: Pillantás a Dombról  

 Krémer Balázs: Mi a kétségbeejtő abban, 
hogy tovább élünk 

 



 

 Azonban az időskor értelmezésében 

paradigmaváltás zajlik Sárközy Erika 

tanulmánya alapján (Miskolc, 2015. 05. 21.) 

 Tovább élünk – alapkérdéssé vált a 

„hogyan élünk tovább?” 

 Egészségesen, aktívan, amíg csak lehet      

 Betegen? Ellátottként? 

 

Paradigmaváltás  



 Családon belüli aktivitás  

 Hobbinak élés 

 Utazás  

 Amiről a Cédrus program szól: az 

elsősorban az idősödő és időskorúak 

munkavilága. 

 

Aktivitás típusai 



 A Cédrus program, a munkaerőpiacról 
életkor és gyakran kompetenciahiányok 
miatt kiszoruló, de hasznosítható 
tudásvagyonnal rendelkező szakemberek 
szervezése és önszerveződése szakmai 
és társadalmi feladatokra, atipikus 
munkavégzésre, tudásuk hasznosulására, 
életminőségük javítására.  

 A program új kutatási irányokban 
tanulmányozza a célcsoportot és kutatja a 
nemzetközi megoldásokat. 

Cédrus program  

(Erasmus Intézet.  Andrássy Egyetem)  



 A program célcsoportja: a szenior korosztály 50 

év feletti szakképzett, diplomás tagjai 

 Feltételezésünk szerint a szenior korú 

szakemberek, szakértők, új társadalmi 

megoldásokkal, nemzetközi minták 

kipróbálásával modellértékű szerepet 

vállalhatnak a társadalmi problémák, a 

szociális problémák enyhítésében, ezáltal a 

másodlagos célcsoport elsődleges 

támogatójává válhatnak. 

A program célcsoportja  



 szerepvállalás a társadalmi problémák 
enyhítésében  

 új típusú aktivitások, atipikus 
munkavégzések, team munkák, 
vállalkozás-segítés 

 digitális jelenlét-kompetencia a 
mindennapi élethez és aktivitáshoz 

 tudás alapú öngondoskodás (Lifelong 
learning, új karrier-és időskor tervezés), 

 ELTE Harmadik Kor Egyeteme (2012) 

 

A program prioritásai 



 Az inaktív szenior korú 

szakemberek  motiválása produktivitásra, 

vállalkozásra, 

 Közéleti szerepek feltárása a társadalmi- 

és a lakókörnyezetben 

 Kutatások, hazai és nemzetközi modellek 

bevezetése 

 A digitális kultúra terjesztése, 

A Cédrus pilot program főbb 

tevékenységei  



 

 Releváns információk és szolgáltatások 
közvetítése, 

 A munkaerő piaci és a korosztályi igényekre 
gyorsan reagáló képzések fejlesztése, 

 Tutor, mentor és az önkéntes mozgalom 
terjesztése, bővítése. 

 Generációk közötti együttműködés 
. 

 
                                    

                                       

. 



 Az atipikus, avagy rugalmas munka- és 

szervezeti kultúra népszerűsítése, 

 Növekszik a vállalkozási kedv és a 

felnőttképzésben való részvétel. 

 Minták születnek időskor tervezésre, új 

közéleti magatartásokra,  

 Változik a az idősödés folyamatait kísérő 

közgondolkodás, 

 

Várható hatás 



 Csökkennek a korosztályban az izoláltság 

okozta pszichoszomatikus megbetegedések 

és a depressziós tünetek. 

 A digitális technika életvitelszerű használata 

megsokszorozza az aktivitáshoz szükséges 

tudások, információk elérését és mindenfajta 

érdeklődés és kíváncsiság széleskörű 

kínálatát nyújtja.  



 A Cédrus-Net regionális és lokális 

kapcsolódásokat hoz létre, a Cédrus koncepció 

terjesztésére, és a módszertani kutatásokhoz. 

 A Cédrus NET virtuális közösség, de tagjai 

személyesen is kapcsolódnak egymáshoz: 

programokon keresztül, valamint lokális 

szervezetekben, egyesületekben, klubokban, 

kutatóhelyeken. 

 Budapest XIII., XII. kerület pilot programja. 

 



Köszönöm a figyelmet! 


