„Családbarát Kórházi Osztály 2018”
Pályázati űrlap
I. Pályázó Kórházi Osztály adatai

Kórház neve*
Kórházi osztály neve*
Levelezési cím
Kórház honlapja
Igazgató neve
Tulajdonviszony
állami/ egyházi / egyéb
Alkalmazottak száma (2017. dec. 31.)
Kórházban működő osztályok száma
Kórházban működő gyermek és felnőtt
osztályok száma

GYERMEK:
FELNŐTT:

Email
Telefon
Pályázó osztály osztályvezetőjének neve
Kapcsolattartó neve
- beosztása
- email
- telefon
*Kérem, ide írja be az intézmény és a kórházi osztály nevét
II. A pályázatról és a nyereményről:
Jelen pályázattal családbarát kórházi osztályok jó gyakorlatait kívánjuk kiemelni, de a cím hozzásegítheti az egész
intézményt ahhoz, hogy a későbbiekben Családbarát Kórház-díjban részesülhessen az alábbiak szerint:
Családbarát Kórház 2019-díj:
 A Családbarát Kórház –díj pályázat első alkalommal 2019- évben kerül meghirdetésre.
 A díj elnyerésének feltétele a kórházi díjra beadott pályázat mellett összesen legalább három kórházi osztály
családbarát minősítése adott évre és az azt megelőző évre vonatkozóan.
 A díj Kopp Judit szobrából készített bronzöntvény.
- A díjjal együtt egy tábla és egy matrica jár a díjazott részére.
- A díjra, táblára és matricára felkerülő felirat: „Családbarát Kórház”, valamint az adományozás éve.

Családbarát Kórházi Osztály 2018-díj:
 A Családbarát Kórházi Osztály –cím pályázat 2018-ban első alkalommal kerül meghirdetésre.
 A pályázatnak két része van, az első fejezet a kórházi osztály, mint gyógyító-szolgáltató, a második fejezet a
kórházi osztály, mint munkahely család- és emberbarát működését vizsgálja
 A cím egy tábla, melyet az osztály folyosóján, várójában vagy egyéb jól látható helyen lehet kihelyezni.
- A tábla mellett egy matrica jár a címet nyert osztály részére
- A táblára és a matricára felkerülő felirat: „Családbarát Kórházi Osztály”, valamint az adományozás éve.
A címet elnyert kórházi osztályok használhatják a kapott logót, oklevelet kommunikációjukban levelezésükben, kitehetik
váróikban, folyosókon...
A díj és a cím alapítóinak, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomnak és a Magyar Kórházszövetségnek fontos
célkitűzése, hogy a már meglévő jó gyakorlatokat minél szélesebb körben meg tudja mutatni, ezért széles nyilvánosságot
biztosítunk az általunk megismert és hitelesnek talált szervezetek számára, hogy jó gyakorlataikat bemutathassák.

A Családbarát Kórházi Osztály 2018-címeket a Magyar Kórházszövetség 2018-as konferenciáján adjuk át.
III. Formai követelmények és értékelési szempontok
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A pályázatnak két része van, az első fejezet a kórházi osztály, mint gyógyító-szolgáltató, a második fejezet a
kórházi osztály, mint munkahely család- és emberbarát működését vizsgálja.
A pályázat elsősorban a családbarát szemlélet szervezetet, döntéseket, napi elétet átható voltát (beágyazottságát)
vizsgálja, nem az anyagi ráfordításokat helyezi fókuszba.
A következő kérdésekre kérjük, rövid szöveges választ adjanak néhány mondatban, szóközök nélkül maximum
2000 karakter terjedelemben (1.-6. és 8.-12. kérdések).
A 15. kérdés kifejtését szóközök nélkül 2500 karakter terjedelemben kérjük (kérdésnél külön jelölve).
A kérdéseknél felsorolt példák abban segítenek, hogy milyen jellegű intézkedésekre gondolunk, nem elvárás ezek
megléte és nagy örömmel látunk ott nem szereplő más hasonló jellegű kezdeményezéseket is.
A leírtakat kérjük lehetőség szerint minél több konkrétummal, adattal alátámasztani.
Ha vannak olyan kérdések, melyekre nem tudnak részletes megfelelést, jelezzék, hogy terveznek-e ezen a
területen fejlesztéseket.
Amennyiben bizonyos típusú intézkedés Önöknél nem értelmezhető, ezt jelezzék adott kérdésnél.
A képeket kérjük, hogy csatolva küldjék darabonként (akár tömörítve) (8. és 14. kérdés).
A 16. kérdés opcionális, nem kötelező videó beküldése. Ezeket a pályaműveket külön kezeljük és értékeljük.
Az űrlap kérdéseire válaszolva a kötelező elemekkel 120 pont érhető el.
Az értékelést a kérdésekre adott válaszok alapján végezzük a megadott súlyozás szerint.

A pályázatok elbírálásának szempontjai között a zsűri kiemelten értékeli:
●
●
●
●
●
●
●
●

A családbarát intézkedések hatását a kórházi osztály dolgozóira, betegeire, ápoltjaira.
A meglévő intézkedések alkalmazásának beágyazottságát a mindennapi gyakorlatba.
A tervezett fejlesztések mértékét, innovatív tartalmát, örömmel látunk külföldről átvett jó gyakorlatokat is, ezt
érdemes külön jelezni a pályázatban.
Értékeljük a komplex, több elemet egy stratégia mentén ötvöző megoldásokat.
Keressük az egyedi és költséghatékony megoldásokat, jellegzetes, újszerű intézkedéseket.
Figyelembe vesszük a családbarát intézkedések szerves fejlődését, mennyire vert, verhet gyökeret a szemlélet a
szervezeti kultúrában.
Fontos, hogy a vázolt vezetői stratégia és a hozott és tervezett intézkedések egymással harmóniában álljanak.
Nézzük, hogy a vezetői elképzelések mennyire állnak kapcsolatban a kollégák/betegek valós igényeivel,
élethelyzetével, van-e ebben információáramlás. Végső soron ezen múlhat az intézkedések hatékonysága.

A pályázó a pályázaton való részvételi szándékának jelzésével elfogadja a jelen pályázati feltételeket.
A rendelkezésre bocsátott intézményi adatokat az alapító szervezetek, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, a
Kórházszövetség és a kijelölt zsűri tagjai bizalmasan kezelik, harmadik személynek nem adják át.
A pályázati űrlappal kapcsolatos kérdéseiket várjuk a következő e-mail címre: balansz@haromkiralyfi.hu

IV. Kérdések:
1.

Mutassa be az osztály családbarát stratégiáját a vezetők ars poeticáját, fő célkitűzését ezen a területen!
Térjen ki a családbarát szolgáltatói és munkáltatói vezetői vízióra egyaránt!

max. 10p

Válaszát ide írja!

1. fejezet: Családbarát gyógyító szolgáltató
2.

Mutassa be az osztály segítő kapcsolatrendszerét! Vannak-e élő kapcsolataik alapítványokkal,
civilekkel, önkéntesekkel, szociális munkással, egyházakkal a betegek számára programok, segítő
szolgáltatások szervezésére?

max. 10p

(példák:
gyermekosztályon házi feladat készítés; torna; játék, ének;
felnőtt betegeknél torna; játék; esetleg kisebb ügyintézés; beszélgetés; stb….)
Válaszát ide írja!
3.

Vannak-e rekreációs lehetőségek, a külvilággal való kapcsolattartást elősegítő lehetőségek a
betegek számára?

max. 10p

(példák:
zenehallgatás; könyvek; fodrász; mozgó posta;
internet sziget;
rendszeres, szervezett gyermekmegőrzés látogatási időben különösen, ahol a beteget gyermekek nem
látogathatják - akár civilekkel együttműködésben lsd. 2. kérdés;
anya- és apabarát megoldások gyermekosztályok esetében stb...)
Válaszát ide írja!
4.

Hogyan érvényesül a család- és emberbarát szemlélet a betegek tájékoztatása, a feléjük történő
kommunikáció területén? Kérjük, írjon le konkrét esetet, konkrét működő gyakorlatot!
(példák:
házirend látogatókra vonatkozó rendelkezései életszerűek, figyelembe veszik a látogatók munka idejét,
lehetőségeit;
betegségekről szóbeli tájékoztatás és kérdezés lehetőségének megteremtése - pl. chat szoba
meghatározott időben, fogadószoba, ahol a beteg hozzátartozóival zavartalanul lehet beszélni,
kommunikációs tréning vagy panelek gyűjteménye a betegekkel és hozzátartozókkal való kommunikáció
segítésére;
nyílt nap az osztályon ...stb.)

max. 10p

Válaszát ide írja!
5.

Ajánlás betegtől, aki a kedvezményezettje volt a családbarát szemléletből adódó működésnek
(esetleírást tartalmazzon).

max. 5p

Válaszát ide írja!
6.

Milyen jövőre vonatkozó terveik, céljaik vannak a családbarát gyógyító-szolgáltatóként?

max. 5p

Válaszát ide írja!
7.

Csatoltan küldjenek fotókat (4-6 db) a családbarát szolgáltatói gyakorlatokról!

max. 5p

2. fejezet: Családbarát munkahely
8.

Ismertesse milyen szokásai, gyakorlatai vannak az osztálynak, melyek a kollégák testi-lelki jól-létét
támogatják!
(példák:
rekreációs szoba; fodrász; mozgó posta;
internet sziget;
rendszeres, szervezett gyermekmegőrzés iskolai, óvodai szünetekben - akár partnerekkel
együttműködésben;
anya- és apabarát megoldások stb...)

max. 10p

Válaszát ide írja!
9.

Hogyan viszonyul az osztály a kisgyermekes munkavállalókhoz, a gyermekek vállalásához?
Vannak-e konkrét példák, gyakorlatok ezen a területen?
(példák:
hosszú távollétről visszatérők re-integrálását segítve, szülői szerepekre felkészítő program;
érzékenyítő program vezetőknek, kollégáknak, bölcsőde, óvoda fenntartása stb…)

max. 10p

Válaszát ide írja!
10
.

Milyen a kollégák munka-magánélet egyensúlyát támogató szokások, lehetőségek élnek az
osztályon?
(példák:
rugalmas, alkalmazkodó munkaszervezés;
munka-magánélet egyensúlyt támogató előadások, képzések - akár együttműködésben partnerekkel,
pro bono partnerségekben - melyek a szülői szerepek, az időbeosztás, a mentális egészség
megtartását segítik a kollégáknál stb...)

Válaszát ide írja!

max. 10p

11.

Milyen hagyományai vannak a csoportnak a munkatársak és családjaik jobb megismerése
érdekében?
(példák:
munkatársak és családjuk számára szervezett közös mozi, színház, kirándulás, grillezés,;
ünnepekről való megemlékezés családi körben;
kollégák gyermekeknek rajzpályázat;
kollégák gyermekeinek nyílt nap stb…)

max. 10p

Válaszát ide írja!
12.

Ajánlás kollégától, aki a kedvezményezettje volt a családbarát szemléletből adódó működésnek
(esetleírást tartalmazzon).

max. 5p

Válaszát ide írja!
13.

Milyen jövőre vonatkozó terveik, céljaik vannak a családbarát munkáltatóként?

max. 5p

Válaszát ide írja!
14.

15.

Csatoltan küldjenek fotókat (4-6 db) az intézmény életéből, családbarát munkáltató gyakorlatáról!

Legalább egy családbarát intézkedést részletesebben is mutasson be, ami jelenleg is jól működik, jók
róla a munkatársi/betegektől érkező visszajelzések a következő szempontok szerint:
- Milyen intézkedésről van szó, mikor és miért vezették be?
- Hogyan segíti a kollégákat, betegeket vagy hozzátartozókat, miért hatékony családbarát eszköz?
- Eredmények, tanulságok, további tervek.

max. 5p

max. 10p

Ennél a kérdésnél a terjedelem maximum 2500 karakter.
A kifejtett intézkedés akár az 1. akár a 2. fejezethez tartozó jó-gyakorlat lehet.
Válaszát ide írja!

16.

Küldjenek egy kisfilmet (min. 1perc – max. 2perc) a intézményi életéből, családbarát gyakorlatokról, a fenti
intézkedésekről (youtube linket kérjük elküldeni)!
Ez a 15. kérdés nem kötelező, azaz a válasz hiánya nem kizáró ok.
A pályázatra beérkező kisfilmeket külön értékeljük, a legjobbak bemutatásra kerülnek.

Link:

FONTOS:
Az e-mailben megküldött fotók és a feltöltött kisvideók szerzői joga a pályázóé.
A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom és a Magyar Kórházszövetség a pályázat benyújtásával felhasználási jogot
szerez a kisvideók és fotók változatlan formában történő bemutatására a pályázat eredmény hirdetésekor vagy más esetben,
ami a tevékenységéhez kapcsolódik. A pályázó vállalja, hogy szerzői joggal védett tartalmat kizárólag jogszerűen használja
fel.

