KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat októberi Hírlevelét
ajánljuk figyelmébe.
Ebben a számban a TÁRS projekt Szakmai Konzultációs Testületéről és az
Érdekvédelmi Fórumról olvashatnak, valamint hírt adunk arról is, hogy Szentesen és
Szakolyban folytatódtak a kutatások.
Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül
bizalommal fordulhatnak hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

Aktualitások

Megalakult a TÁRS projekt Szakmai Konzultációs Testülete
Az alakuló ülést követően, 2016. szeptember 28-án megalakult a
TÁRS Projekt Szakmai Konzultációs Testülete (SZKT). Az
SZKT célja, hogy biztosítsa a fejlesztési támogatások
összehangolását
az
EFOP-2.2.2.
pályázati
konstrukció
kedvezményezettjeivel történő eredményes működés érdekében,
megteremtse a kapcsolódást más operatív programok keretében
megvalósuló konstrukciókkal és hazai források felhasználásával,
továbbá tájékoztatást nyújtson a TÁRS projekt előrehaladásáról.

Érdekvédelmi Fórum indult
Az FSZK elkötelezett a fogyatékos emberek életminőségének javítása mellett,
melynek alapja a „Semmit rólunk, nélkülünk!” elv. Ezzel összhangban a TÁRS projekt
keretein belül Érdekvédelmi Fórum alakult, aminek első ülésére szeptember végén
került sor.

Szakmai hírek
Szentesen és Szakolyban folytatódott a kutatás
A TÁRS projekt kiemelt feladata a következő kiváltási körben
megvalósító intézmények számára szakmai támogató közeg
biztosítása. A szakmai munka megalapozásának érdekében a
TÁRS projekt Kutatás munkacsoportja kutatási tevékenységet
végez az első hazai megvalósítók körében a tapasztalatok
becsatornázása érdekében. Október hónapban az Aranysziget
Otthon Szentesi Otthon és a szakolyi Szent Lukács
Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló- Gondozó Otthon került meglátogatásra.
További részleteket az intézmény nevére klikkelve olvashat.

Hasznos információk
Rehabilitációs célú foglalkoztatás támogatása
A Kormány jövőre 34,3 milliárd forintot fordít a megváltozott
munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatására.
Álláspontjuk szerint „a megváltozott munkaképességű
embereknek munkát kell adni ahhoz, hogy valódi esélyük
legyen a társadalmi integrációra, hogy a szociális segélyek
helyett értékteremtő munkájuk, tudásuk, jövedelmük révén
függetlenek lehessenek”.

Társadalmi Riport 2016
Megjelent a Társadalmi Riport tanulmánykötet-sorozat legújabb, immáron
tizennegyedik
kötete,
melyben
szó
esik
a
magyarországi
intézménytelenítési folyamatról is.

Lépésről, lépésre tananyag
A KézenFogva Alapítvány elkészítette a Közös utakon
Európában
–
Az
intézményi
férőhelykiváltás
tapasztalatai
különböző
országokban,azaz
a
STEPS projekt szellemi termékeit.

Negyedik magyar fogyatékosságtudományi konferencia:
„Paradigmák örvényében”

A Negyedik Magyar Fogyatékosságtudományi Konferencia és
Kulturális Minifesztivál a Paradigmák Örvényében címet viseli és a
kultúra kontextusában mutatja be a fogyatékosságot, továbbá a
fogyatékossággal élő személyt 2016. november 21-én és 22-én.

SzocExpo 2016
A Szociális Szakma Szövetség idén is megrendezi a
SzocExpot. November 11-én, pénteken 10 órától 15 óráig a
Mátyás téri Kesztyűgyában, a többi között „A szociális munka
új kihívása: fogyatékos emberek támogatott lakhatása” című
témával várják az érdeklődőket.

2016. október – 2. 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!
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