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Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával 

a házi gondozás területén projekt (TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001) 

 

Ajánlattételi felhívás 
 

Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: 

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel: 06-1 212 4595. Email: merek@merek.hu  

Képviseli: Kogon Mihály igazgató 

 

Tárgya: A rehabilitáció gyakorlatának fejlesztési lehetőségei 

Magyarországon c. tanulmány készítése 

 

Háttér: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. december 10-én kiemelt 

pályázati felhívást tett közzé a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

(TIOP) keretében Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai 

eszközök biztosításával a házi gondozás területén c. kiemelt projektre. A kiemelt 

projekt olyan országos szolgáltatás (támogató technológiák kölcsönzési 

rendszere) kialakítását tűzi célul, amelynek kiszolgáló hátterét az ország hat 

konvergencia-régiójában létrehozandó logisztikai bázisok képezik. A Mozgássérült 

Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) 2013. július 01-i határidővel a 

projektet elindította, a szerződés megkötésére szeptember 09-én került sor. A 

projekt megvalósításához a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítok 

munkáját segítendő, a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztését elősegítő 

nemzetközi és hazai szakpolitikai stratégiák átfogó ismeretével rendelkező 

szakembert keresünk tanulmány és elemzés elkészítése céljából.  
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Jelen felhívás keretében a fogyatékos embereket támogató rendszereket, a 

komplex rehabilitációs szolgáltatásokat ismerő, illetve ezek fejlesztése 

szempontjából releváns hazai és uniós szintű szakpolitikai stratégiákban jártas 

szakemberektől várunk ajánlatokat az alábbi szolgáltatásra: 

Minimum 1,5 szerzői íves tanulmány elkészítése „A rehabilitáció 
gyakorlatának fejlesztési lehetőségei Magyarországon” témakörben. A 
tanulmány célja, hogy összegezze azokat a nemzetközi és hazai szakpolitikai 
célokat, törekvéseket, amelyekhez a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztései – 
és ezen belül a MEREK által már megvalósított, illetve megvalósítani tervezett 
projektek, ill. tevékenységek - kapcsolódhatnak.  

A tanulmány a fent nevezett projekt keretében kerül hasznosításra.  

A tanulmányban érintendő területek: 

1. A rehabilitáció szerepének, jelentőségének változása Magyarországon az 
elmúlt években, többek között a pénzbeli rokkantsági ellátások 
átalakításával, a munkáltatókra vonatkozó előírások szigorításával 
(rehabilitációs hozzájárulás, 5%-os létszámkvóta) és az egészségügyi 
rendszer változásaival összefüggésben. 

2. A rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó intézkedések 
tervezete a 2014-20-as időszakra vonatkozó hazai fejlesztési tervekben 
(potenciális támogatási lehetőségek). 

3. Trendek és fejlesztési irányok a fogyatékos személyeket támogató 
rendszerek alakításában (pénzbeli ellátások, személyes szolgáltatások, 
komplex rehabilitáció, foglalkoztatási célú támogatási rendszerek 
reformjainak fő irányai az OECD országokban, ezen belül a rehabilitációs 
szolgáltatások jelentősége, a rehabilitáció szerepének változása az utóbbi 
10 évben, a szociális, a munkaerő-piaci és az egészségügyi szolgáltatások 
és támogatások kapcsolódásai).  

4. A rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése szempontjából releváns uniós 
szintű szakpolitikai stratégiák és célok a 2014-20-as időszakban 
(szakpolitikai kapcsolódások és támogatási lehetőségek). 
 
 

Feladat elvégzésének legkésőbbi határideje: 2014. április 30. Előteljesítést 

ugyanakkor elfogadunk.  

 

Feltételek az ajánlattevőre vonatkozóan: 

 Megfelelő tapasztalatokkal és szaktudással rendelkezik a munka 

elvégzéséhez  
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 Vállalja, hogy a megbízó számára, kontaktszemély útján biztosítja a 

rendszeres konzultáció lehetőségét a munka elvégzése során, mind 

telefonon, mind elektronikus formában. 

 Az ajánlattevő nem áll csőd, vagy felszámolási eljárás alatt, amelyről a 

szerződés aláírásakor nyilatkozatot kell tennie. 

 

 

Az ajánlatok benyújtásának módja: ajánlatot tenni az ajánlati ár (bruttó Ft), 

valamint a teljesítést végző szakember szakmai önéletrajzának megküldésével 

lehet Kogon Mihály szakmai vezető részére (papíralapon vagy e-mailen: 

kogon.mihaly@merek.hu).  

Ajánlattételi határidő: 2014. 02. 18. 15:00 óra (A határidő az ajánlat 

beérkezésére vonatkozik!) 

 

 

Budapest, 2014. február 10. 

Zikkert Antal projektvezető 

zikkert.antal@merek.hu 


