
HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

Kedves Olvasónk! 

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat májusi Hírlevelét ajánljuk 

figyelmébe. 

Ebben a számban megtalálja tájékoztató füzetünket a TÁRS Projektről, olvashat a májusi IFKT 

tematikus tájékoztató napok tapasztalatairól, hasznos segédleteket adunk közre a 

közfoglalkoztatásról és a szolgáltatás-tervezésről, és nem utolsó sorban örömmel tudatjuk, hogy 

nyitórendezvényével hivatalosan is útjára indult a Kiváltási Folyamatot Támogató Országos 

Szakmai Hálózat. 

Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül bizalommal 

fordulhatnak hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

TÁRS Projekt Hálózati Nyitórendezvény 

2017. május 24-én került megrendezésre a TÁRS 

Projekt ünnepélyes Hálózati Nyitórendezvénye, mellyel 

útjára indult a Kiváltási Folyamatot Támogató Országos 

Szakmai Hálózat. A rendezvényen a Hálózat tagjain túl, a 

kiváltási folyamatban résztvevő összes szereplő 

képviseltette magát, beleértve a döntéshozókat, az 

intézményfenntartókat, az érdekvédelem szereplőit. 

Részletes beszámolónkat itt olvashatja.  

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 
 

Aktualitások 
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Sikeresen lezajlottak a májusi IFKT 

tematikus tájékoztató napok  

Az EFOP–2.2.5-17 illetve a VEKOP-6.3.2-17 kódszámú 

pályázati felhívások augusztus 31-ei beadási határidejéhez 

kapcsolódóan ismét megtartottuk az IFKT tematikus 

tájékoztató napokat az ország különböző területén működő, 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és 

fenntartói számára. A 2017. május 9. és május 25. között 

lezajlott tematikus tájékoztató napok keretein belül a férőhely 

kiváltási pályázatban érintett intézmények tervezésben 

közreműködő szakemberei megismerhették az Intézmény Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) 

módszertani útmutatót és annak területeit. Bővebb tájékoztatást itt adunk. A következő 

tematikus tájékoztató napokat várhatóan ősszel indítjuk. 

Tájékoztató kiadvány készült a TÁRS Projektről 

A TÁRS Projektről szóló rövid, közérthető kiadványban szó esik arról, 

hogy miért van szükség a szociális intézményi férőhelykiváltásra, mi a 

Támogatott Lakhatás, hogyan valósul meg hazánkban a kiváltási folyamat 

és ezt a folyamatot hogyan, milyen tevékenységek révén segíti az FSZK.  

A tájékoztató füzet célja, hogy a Kiváltási Folyamatot Támogató Országos 

Szakmai Hálózat tagjait, ezen belül is kifejezetten a kiváltást megvalósító 

intézményeket segítse a folyamatról történő kommunikációs 

tevékenységük során. A kiadvány innen tölthető le. A kiadvány nyomdai 

változatát a TÁRS Projekt intézményi koordinátor munkatársai juttatják el 

a kiváltásban résztvevő intézmények számára. 

Hogyan segíti a kiváltási folyamatot a TÁRS Projekt? 

Útjára indítunk egy cikksorozatot, melyben a TÁRS 

Projekt támogatási folyamatát mutatjuk be. Elsőként a 

Foglalkoztatási Munkacsoportot vesszük górcső alá, 

Bemutatkozó füzetet készítettek a kiváltásban részt vevő 

intézmények számára. Az érdeklődők ebből 

megtudhatják, mivel foglalkozik a munkacsoport, milyen 

módon tudja támogatni az intézményi munkatársak 

munkáját a kiváltás során, illetve melyek azok a – 

foglalkoztatás fejlesztésével kapcsolatos – kérdések, 

melyek megválaszolásában a munkacsoport az 

intézmények segítségére lehet. A bemutatkozó füzet itt található.  

Szakmai hírek 
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Új kiadvány a közfoglalkoztatásról 

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette újabb 

tájékoztató füzetét Közfoglalkoztatás címmel, mely röviden összefoglalja 

a közfoglalkoztatással kapcsolatos tudnivalókat, illetve azokat a 

lehetőségeket, amelyek az intézmények számára ebben a foglalkoztatási 

formában rejlenek. A kiadvány itt érhető el. 

 

Tervezési segédlet a támogatott lakhatás 

szolgáltatási elemeihez 

Az IFKT, valamint a hatályos, illetve a 2018. január 1-től 

hatályossá váló jogszabályok alapján tervezési segédanyag 

készült a TÁRS Projektben, mely az intézményi 

férőhelykiváltásban részt vevő intézmények számára nyújt 

segítséget a támogatott lakhatás szolgáltatás-tervezéshez. A tervezési segédlet letölthető innen. 

Megjelent a modellprogramok közbeszerzési felhívása 

Hosszú előkészítő munka után 2017. május 22-én megjelent 

a „TÁRS Projekt – Szociális intézményi férőhely kiváltási 

szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt 

projekthez kapcsolódóan modellprogramok megvalósítása 

tárgyú közbeszerzési felhívás két modellprogram 

megvalósítására, amely reagálni kíván a szociális 

ellátórendszer új kihívásaira, illetve annak fejlesztésére. A 

modellprogramokra olyan szakmai szervezetek 

jelentkezését várják, akik a kapcsolódó szakmai tervezést és támogatást a program teljes 

ideje alatt biztosítani tudják. Bővebb tájékoztatást itt kaphat. 

Foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos 

pályázati lehetőségek 

Három frissen megjelent – a megváltozott munkaképességű 

személyek foglalkoztatásával és foglalkozási rehabilitációjával 

kapcsolatos – pályázati lehetőségre hívjuk fel a figyelmüket. A 

pályázatokról bővebben itt tájékozódhat. 
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Az érdekvédelem kiemelt szerepe  

Az Érdekvédelmi Fórum és a TÁRS Projekt munkatársai 

egyaránt elkötelezettek abban, hogy a kiváltás elsődleges 

célcsoportjának (fogyatékos személyek, pszichoszociális 

fogyatékos személyek és szenvedélybetegek) képviselői a 

rendszeres tájékoztatás mellett aktívan bekapcsolódjanak a 

projekt tevékenységeibe, részeseivé váljanak a koncepciók 

alakításának, a szakmai anyagok kidolgozásának, a terepen 

történő szakmai feladatok megvalósításának. Ennek kiemelt 

tevékenysége a kiváltást megvalósító intézmények lakóinak segítése érdekvédelmi 

tanácsadással, mely tevékenységet az elkövetkezendő időszakban a FESZT fogja végezni 

érdekvédelmi hálózata által. A közös szakmai munkáról bővebben itt olvashat. 

 

Érdekvédelmi tanácsadó képzés indul a FESZT gondozásában 

Az Autisták Országos Szövetsége a Fogyatékos Emberek 

Szervezeteinek Tanácsa megbízásából 40 órás 

Érdekvédelmi Tanácsadó képzést hirdet. Az Érdekvédelmi 

Tanácsadó tevékenység a fogyatékossággal élő személyek 

számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi 

férőhelyek kiváltása során történő érdekvédelmi tanácsadás 

nyújtására készíti fel a jelentkezőt. Bővebb információ és 

jelentkézés a FESZT honlapján. 

Menedzsment ismeretek programsorozat 

Az FSZK a Civil Support Közhasznú Nonprofit Kft. 

közreműködésével megrendezi a Menedzsment ismeretek 

elnevezésű programsorozatát, melynek célja a civil 

szervezeteknek és társadalmi vállalkozásoknak a segítése a 

nagyobb pozitív társadalmi hatás és fenntartható működés 

elérése érdekében. A programsorozat első témája A sikeres 

adománygyűjtés gyakorlati példákkal címmel 2017. június 8-

án kerül megrendezésre. Jelentkezési határidő: 2017.június 

02, a részletekről tájékozódni és a képzésre jelentkezni a 

következő linken lehet. 

 

Hasznos információk 
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2017. május 31. – 5. 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 

AUTÓPLUSZ2017 pályázat 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére az FSZK Nonprofit 

Kft. feltételes pályázatot hirdet Személygépkocsi beszerzés 

támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére címmel 

(kód: AUTÓPLUSZ2017). A pályázati program célja, hogy támogassa 

a súlyosan mozgáskorlátozott személyek önálló életvitelét, közlekedési 

lehetőségeik javítását. Benyújtási határidő: 2017. június 15. A 

részletes pályázati kiírás itt olvasható. 

Önálló Életvitel Napja a Lámpás’92 

Alapítványnál  

Az Európai Önálló Életviteli Hálózat (ENIL) minden évben 

május 5-én ünnepli az Önálló Életvitel Európai Napját. 

Ez alkalomból az ÉFOÉSZ az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Karán rendezte meg Önérvényesítő konferenciáját, melynek részleteit itt 

találja. Mivel a  TÁRS Projekt munkatársainak is kifejezetten fontos ennek a napnak a 

megünneplése és fókuszba helyezése, ezért 2017. május 8-án a LÁMPÁS’ 92 Alapítvány 

Műhelyében tettek látogatást, ahol már TL-ben illetve lakóotthonban élőkkel beszélgettek az 

önálló életvitelről és a kiváltásról. Bővebb beszámoló erről a napról itt található.  

Más szervezetek júniusi rendezvényei 

 06.12-15. – „Élet a Földből” – 4 napos tréning 

 06.20 – „HÍD, amely a kultúra, a művészet és a sport segítségével épül az SHF 

személyek és a társadalom összes többi tagja között” – konferencia 
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