Beszámoló az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 kódszámú, „DATA: Digitális
autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” című projekt
előrehaladásáról
2019. április 29.
Rövid összefoglalás:
Az idei évben az eddig elmúlt hónapokban igyekeztünk az előző évben adminisztrációs okokból
felgyülemlett csúszást kezelni. A közbeszerző cég elégtelen teljesítése miatt szerződésüket
felmondtuk, új közbeszerzési szakértővel szerződtünk. Versenyújranyitás segítségével
kiválasztottuk a céget, amely a projekt központi elemét jelentő feladatot, az applikáció
fejlesztését végzi. A projektmenedzser személye megváltozott. Az információs pontok
(helpdesk) munkatársai felvételre kerültek, folyamatosan rekrutálják a projektben a jövőben
résztvevő érintetteket. A kötelező nyilvánosság részeként a DATA projektnek aloldalt
létesítettünk az AOSZ honlapján.
Személyi változások:
A pályázat beadása során megjelölt Csáki Anikó nem vállalta a projekt pénzügyi vezetését,
ezért a megvalósításban 2018. január 1-től Lukács Ádám a pénzügyi vezető.
A pályázatban megjelölt Vargáné dr. Molnár Márta szakmai vezető 2018. január 1-től került
alkalmazásra, 2018.március 18-ával kérte a megbízási jogviszonyának megszüntetését, így
2018. március 19-vel Horhi Anett kerül alkalmazásra szakmai vezetőként. 2019. január 1-től
Győrfy Anikó helyett dr. Arató Krisztina lett a projektmenedzser. A változtatást az Irányító
Hatóság elfogadta.
Következő időszakra szóló tevékenységek:
 Költségvetés módosítása.
 Mivel az új közbeszerzési szakértő álláspontja szerint az applikáció-fejlesztésen kívül a
projektben nincs további közbeszerzés-köteles beszerzés, a projekt keretében
vásárolható eszközöket (tabletek, mobiltelefonok) egyszerűen, saját igényeink szerinti
ütemezésben tudjuk megvásárolni. Az ütemezést elkészítjük, amennyiben az Irányító
Hatóság a közbeszerzési tervet jóváhagyja – ez jelenleg folyamatban van.
 Meg kell tervezni az applikáció-fejlesztés első üteme végén tervezett képzések tartalmát
és menetrendjét
 Az Autizmus Alapítvány kiemelt szolgáltatási pont ügyfél fogadó helyiségének
kialakítására vonatkozó tervezési feladatokat el kell végezni, valamint ennek alapján le
kell bonyolítani a változtatásokat.
 A képzési, kommunikációs tevékenységek és rendezvények megtervezése, szakmai
tartalmának kidolgozása.
Indikátorok teljesülése:
2018.10.31-i határidővel szükséges volt a projektbe 120 fő fogyatékossággal élő személyt
bevonni. Jelenleg 325 fő regisztrált a projektbe, mely számmal elértük a projekt végére bevonni
kívánt létszámot.
Kommunikációs tevékenységek:
A terveknek megfelelően elkészült a projekt kommunikációs terve, a projekt indításakor
sajtóközlemény került kiadásra, folyamatos fejlesztéssel használható állapotban van a projekt
honlapja: data.aosz.hu. A projekt aktuális eseményeiről DATA hírlevél formájában

tájékozódhatnak az érdeklődő személyek. A felmerülő kérdések a datainfo@esoember.hu email
címen keresztül kerülnek megválaszolásra.
Elkészültek a C típusú táblák minden szolgáltatási pont számára és a roll-upok.
Rendezvények:
Projekten kívül 10 vidéki és egy budapesti helyszíni projekt tájékoztató rendezvény valósult
meg március 26. és május eleje között. 2019. december 1-jén az AOSZ 30 éves születésnapjára
szervezett rendezvényen is beszámoltunk a projekt előrehaladásáról. További eseményeket az
idei év végére, az applikáció első változatának elkészültére tervezünk.
Kockázatok:
Az applikáció fejlesztés beszerzésének csúszása jelentette eddig a projekt legfőbb kockázatát.
Amennyiben a következő napokban a szerződést a nyertes ajánlattevővel megkötjük, immár a
szerződés teljesítésének esetleges csúszása jelenti a legnagyobb kockázatot. Mivel a szerződés
szerint a csúszás kötbérköteles, a kockázat nem jelentős. További kockázatot jelent az Autizmus
Alapítvány kiemelt szolgáltatási pont ügyfél fogadó helyiségének kialakításához szükséges
megfelelő építési vállalkozó kiválasztása.

