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Új korszak az idősgondozásban 
„Öltözzünk” civilbe! 



„A szülői szeretet valutája csak a gyermeki szeretet 
valutájával egyenlíthető, ami nem váltható át sem 
öregek otthonára, sem luxuskörülmények közt 
biztosított magányélményre, szeretetre csak szeretet 
felelhet, s ha nem teszi, a gyermek karrierestül 
megbukott, mint ember.” 
 
Szabó Magda 
 



A társadalom szerkezete megváltozott 



Ahol már elkezdődött (Hilfswerk Österreich)  

 1947 az első „téglák” 

 

 1978 „mobilgondozás” bevezetése 

 

 1989-től együttműködés a piaci szereplőkkel 
 Elő-takarékossági biztosítás (biztosítók) 

 Nyugdíjas otthonok építése (építőipar) 

 Mobil-ápolók (autóipar) 

 Értékesítési hálózat (egészségügyi pontok) 
 

 2011 adatok: 

 8.402 dolgozó 

 35.697 öreg-, betegember ellátása 

 7.648 gyermek felügyelet (Tagesmüttern) 

 8.010 gyermek óvodai felügyelete 

 225,94 Millió Euro bevétel 
 

 

  

 
 



Mobile Hilfe (mobilgondozás)  

A mobilgondozás olyan lehetőséget biztosít idős, esetleg beteg 

emberek számára, hogy mindennapos életüket otthonukban, saját 

környezetükben élhessék, mégis mindig odafigyelhessenek rájuk. 





Reaktív 
gondozás 

VARIO 
MEDCARE,  

a mobil 
egészségŐr 

 



Reaktív gondozást nyújtó partnereink 

Ambient Assisted Living (AAL), otthoni egészséggondozás 
megalapítása Magyarországon   

Önkormányzati 
Pécs és kistérsége 

Egyházi 
Baptisták 

Mobilgondozási 
szolgáltatások 

Országos 
Távfelügyelet 

Ez itt 
az Ön 

 helye az  
ökoszisztémában 

Non-profit 
Zala megyei 
Vöröskereszt 



Piaci lehetőségek Magyarországon 

Hasonló demográfiai és társadalmi minta a régiós országok 
többségében. 

10 millió 

600 ezer 

2,6 millió 
2 millió 

2 millió 

Lakosság Háztartás

Lakosság 

Középkorú

Nyugdíjas

Lakosság

10 M 

4 M 
PROAKTÍV 
 
 

3,2 M 
REAKTÍV 
 
VARIO 
MEDCARE 



Partneri együttműködési ajánlat 

 Készülék forgalmazók (viszonteladók, saját táska kialakítása, stb.) 

 

 Otthonápolási szolgáltatók (közös szolgáltatási csomag, készenléti szolgálat) 

 

 Biztosítók (közös biztosítási csomag kialakítása) 

 

 Távfelügyeleti szolgáltatók (portfólió bővítés, idősfelügyelet) 

 

 Készülékár támogatás, akár 0 Ft-ért a készülék 

 Kedvezményes díjcsomagok a felhasználóknak 

 

Hosszú-távú együttműködés 

Közös értékesítési csatornák (mobilgondozas.hu, facebook, nyugdíjas szövetségek) 

Egységes megjelenés (Mobilgondozás) 

Globális marketing kommunikáció (www.mobilgondozas.hu) 

„Brókeri” együttműködés (leadeket biztosítunk) 

 

http://www.mobilgondozas.hu/


Köszönjük a figyelmet! 
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