
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 
 

Kedves Olvasónk! 
 

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat márciusi Hírlevelét 

ajánljuk figyelmébe. 

Ebben a számban segítséget nyújtunk - az „EFOP-2.2.2. Intézményi ellátásról a 

közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely 

kiváltás” elnevezésű program keretében 2017. március 31-i beadási határidővel 

pályázók részére - a kiváltási folyamat megvalósításához szükséges Szakmai Terv 

elkészítéséhez. 

Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül 

bizalommal fordulhatnak hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

 

 

 

Információs nap az EFOP-2.2.2-17 számú felhíváshoz 

kapcsolódóan 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai 

Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős 

Államtitkársága 2017. március 9-én információs 

napot szervez az EFOP-2.2.2-17 számú, 

Intézményi ellátásról a közösségi alapú 

szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – 

intézményi férőhely kiváltás című felhíváshoz 

kapcsolódóan. A rendezvény céljáról ezen a 

linken olvashat bővebben. 

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 
 

Aktualitások 

http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-ifkt/fszk-szakmai-tamogatasa-a-tervezeshez/
http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-ifkt/fszk-szakmai-tamogatasa-a-tervezeshez/
mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
https://www.palyazat.gov.hu/informcis-nap-az-efop-222-17-szm-felhvshoz-kapcsoldan
https://www.palyazat.gov.hu/informcis-nap-az-efop-222-17-szm-felhvshoz-kapcsoldan


 

Pályázói adatszolgáltatás 

Az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérési 

folyamat minél sikeresebb végrehajtása érdekében az EFOP-2.2.2. 

pályázati program megvalósítói számára a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) szakmai-

módszertani támogatást nyújt.  

A pályázati felhívásban foglaltak szerint az EFOP-2.2.2. pályázatot tervező 

intézményeknek kötelező együttműködési megállapodást kötniük az 

FSZK-val, melynek feltétele az elvégzett regisztráció és adatszolgáltatás. 

A regisztráció során megadott e-mail címre érkező adatszolgáltató 

táblázatot mihamarabb, de legkésőbb 2017. március 17-ig kitöltve 

szükséges visszaküldeni a kivaltas.halozat@fszk.hu címre. 

Folyamatos a jelentkezés az IFKT tematikus tájékoztató 

napokra 

2017. január 26-án megjelent az „Intézményi ellátásról a 

közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése” című 

EFOP-2.2.2.-17 kódszámú pályázati felhívás. A pályázat 

megtervezéséhez, a benyújtáshoz szükséges Szakmai Terv 

elkészítéséhez az intézmények szakmai-módszertani 

támogatást kapnak. A tervezési folyamatban az FSZK kiemelt 

projektje (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú 

TÁRS PROJEKT - Szociális intézményi férőhely kiváltási 

szakmai koordinációs műhely kialakítása) nyújt segítséget. A február végén induló 

tematikus tájékoztató napok keretein belül az intézmények tervezésben 

közreműködő szakemberei megismerhetik az Intézmény Férőhely Kiváltási Terv 

(IFKT) módszertani anyagot, ami segítséget nyújt az EFOP-2.2.2.-17 kódszámú 

pályázat Szakmai Tervének összeállításához. Az IFKT tematikus napokra a 

jelentkezés folyamatos az erre kialakított regisztrációs felületen, ahol a választható 

tématerületekről és a tájékoztató napok részletes programjáról is olvashatnak. 

 

 

 

Friss települési, intézményi és szociális szolgáltatási 

adatok  

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) részét képező „Helyzetfeltárás” 

szempontrendszere alapján – melyre a pályázati dokumentáció Szakmai Tervének 

több pontja is épül – a TÁRS projekt Kutatási munkacsoportja összegyűjtötte a 

legfontosabb települési, intézményi és szociális szolgáltatási adatokat, melyeket – 

amennyiben kérik – az Önök rendelkezésére bocsátanak.   

Szakmai hírek 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-ifkt/tematikus-tajekoztato-napok-regisztracio/


 

 

A táblák, illetve diagramok tartalmazzák a 

rendelkezésre álló legfrissebb, nyilvánosan elérhető 

adatokat, amelyek a Központi Statisztikai Hivatal 

(KSH), valamint az Országos Területfejlesztési és 

Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) oldalán 

keresztül hozzáférhetőek (adatforrásaink a KSH T-

STAR, valamint a TEIR rendszeren keresztül BM, 

ANTSZ, és GeoX Kft.). 

Adatigénylési kéréseikkel, illetőleg kérdéseikkel a 

TÁRS projekt Kutatási munkacsoportjához 

fordulhatnak a kivaltas.kutatas@fszk.hu e-mail címen! 

Elkészült a támogatott lakhatásban (TL) kialakításra kerülő 

házak tervezési szempontrendszere 

A TÁRS projekt által nyújtott rehabilitációs szakmérnöki 

támogatás első lépéseként a projekt rehabilitációs 

szakmérnök munkatársai elkészítették azt a 

szempontrendszert, amely a kiváltási folyamat során 

épülő TL házak tervezéséhez, kivitelezéséhez ad konkrét, 

gyakorlati útmutatást az intézményi férőhely kiváltásban 

érintett pályázóknak. Erről itt olvashat bővebben. Az 

elkészült szempontrendszerhez kapcsolódó kérdéseket a rehabilitációs 

szakmérnökök a kivaltas.mernokok@fszk.hu e-mail címen várják a pályázati 

felhívásra regisztrált intézményektől.  

A rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás igénybevételéről 2017. március 13-án 

KONZULTÁCIÓS NAPOT is tart az FSZK, melyre várják az intézményi férőhely 

kiváltásra pályázó fenntartók, intézmények képviselőit, munkatársait, az 

érdekvédelmi szervezetek képviselőit. Az eseményre itt tud regisztrálni. 

Együttgondolkodás a foglalkoztatásról módszertani 

kiadványok segítségével 

Az intézményi férőhely kiváltás foglalkoztatási 

komponensének szakmai támogatása érdekében 

elkészültek az FSZK TÁRS projekt Foglalkoztatási 

munkacsoportjának kiadványai. „Az intézményi férőhely 

kiváltás foglalkoztatási komponensének általános 

folyamata” című módszertani füzet legfőbb célja, hogy 

segítséget nyújtson az IFKT tervezést – majd a 

megvalósítást és működtetést – végző vezetők és 

szakemberek számára. A kiadvány itt tölthető le.  

mailto:kivaltas.kutatas@fszk.hu
http://fszk.hu/hir/a-tamogatott-lakhatasban-tl-kialakitasra-kerulo-hazak-tervezesi-szempontrendszere-es-konzultacios-nap-rehabilitacios-szakmernoki-tanacsadas-igenybevetelerol/
mailto:kivaltas.mernokok@fszk.hu
https://goo.gl/forms/cpZgMDYktkkRRwyj2
http://fszk.hu/hir/gondolkodjunk-egyutt-a-foglalkoztatasrol/
http://fszk.hu/kiadvany/az-intezmenyi-ferohely-kivaltas-foglalkoztatasi-komponensenek-altalanos-folyamata/


 

 

Továbbá elkészült a foglalkozási rehabilitáció intézményrendszerét bemutató 

tematikus füzet is, mely bemutatja az intézményrendszer szereplőit és praktikus 

ismereteket nyújt az eligazodáshoz. Kérdések és válaszok segítik a megértést, illetve 

kiegészítő hasznos tudnivalók is olvashatók az anyagban, mely innen tölthető le. 

Felhívás súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek 

támogatott lakhatási modellprogramjában való részvételre  
 

 

Az FSZK „Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek támogatott 

lakhatási modellprogramja” címmel külön programelemet indít a TÁRS projekt 

keretében. A modellprogram szorosan kapcsolódik a kiváltásban résztvevő 

intézményekhez, hiszen közvetlen célja, hogy folyamatos szakmai 

háttértámogatást biztosítson a pályázó intézmények számára, illetve ezzel 

elősegítse a súlyosan, halmozottan fogyatékos kliensei részére a támogatott 

lakhatás és a kapcsolódó szolgáltatási gyűrű kialakítását.  

 

Az FSZK keresi azt az intézményt, amely a jövőben részt venne a modellprogram 

megvalósításában, valamint a kapcsolódó módszertan adaptálásában és 

kipróbálásában. A modellprogramban résztvevő intézmény számára jelentős, a teljes 

kiváltási folyamatot végigkísérő szakmai háttértámogatást, a dolgozók képzését és 

szakmai felkészítését, valamint a modellprogram szakmai kommunikációját biztosítja 

az FSZK. A jelentkezés feltétele, hogy az intézmény induljon a kiváltási pályázatok 

valamelyikén. Bővebb információkat itt talál a programról. 

 

 
 

 
 
 

2017. március - 3. szám 
 

Ön a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása című 

(azonosítószám: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) projekt Hírlevelét olvassa.  

Amennyiben nem kíván több Hírlevelet kapni, kérjük, itt jelezze felénk! 
 

 

 

 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért  
Közhasznú Nonprofit Kft.  

Cím: H-1071 Budapest, Damjanich utca 4. 
Tel.: 06 1 450 3230 •  Fax: 06 1 450 3235 
Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014 
www.fszk.hu 
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