
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 
 
 
 

Kedves Olvasónk! 
 
 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) 2016. április 1-jén megkezdte az intézményi 

férőhelyek kiváltását módszertanilag támogató TÁRS Projekt (kódszáma: EFOP-

1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) megvalósítását, melynek fő célkitűzése a szociális 

intézményi férőhely-kiváltás szakmai-módszertani hátterének biztosítása az ország 

egészében, annak különböző területén működő személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények számára. 

A TÁRS Projekt elindításával útjára indult a Kiváltási Folyamatot Támogató 

Országos Szakmai Hálózat, melynek első hírlevelét olvassa. 

Hálózati Hírlevelünkben 2016 szeptemberétől rendszeresen tájékoztatjuk a szakmai 

közönséget a TÁRS projekt aktualitásairól, szakmai fejlesztéseiről, eseményeiről és 

a kiváltáshoz kapcsolódó érdekességekről, hasznos információkról.  

Első számunkból megtudhatják, hogyan folytatódik az intézményi férőhely-kiváltási 

program, és sok más érdekesség mellett hírt adunk az Intézményi Férőhely Kiváltási 

Szakmai Koordinációs Műhelyről, valamint az Intézményi Férőhely Kiváltási Tervről. 

Szeretnénk elérhetőek lenni az Önök számára, így kialakítottuk Hálózati 

kommunikációs kapunkat, amin keresztül bizalommal fordulhatnak hozzánk a 

kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel! 

 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

 

 

 

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 
 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu


 

 

 

 

 

Tovább folytatódik az intézményi 

férőhely-kiváltási program 
 

„A fogyatékos személyeknek személyre szabott 

körülményekre és szolgáltatásokra van szükségük, nem pedig uniformizált 

ellátásokra és a perifériára helyezésre.” A Kormány prioritásként kezeli a szociális 

intézmények kiváltásának folytatását, így az elkövetkező években további 3500-4000 

férőhely kiváltása valósulhat meg. 

 

 

 

Aláírtuk Támogatási Szerződésünket 
 
2016. augusztus 31-én az EMMI EU Fejlesztések 

Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársággal 

egyetértésben az FSZK Nonprofit Kft. aláírta a TÁRS projekt 

Támogatási Szerződését. Ezzel egy időben honlapunkon 

elérhetővé tettük a projekt Megvalósíthatósági tanulmányát.  

 

 
 
 
 
 

Létrejött az Intézményi Férőhely Kiváltási Szakmai 

Koordinációs Műhely 

 
A szociális intézményi férőhelyek kiváltásának szakmai 

támogatása és koordinálása érekében az FSZK Nonprofit 

Kft. létrehozta az Intézményi Férőhely Kiváltási Szakmai 

Koordinációs Műhelyt. A Műhely egyik fő feladata a 

kiváltási folyamatban érintett intézmények folyamatos 

támogatása. 

  

 

Aktualitások 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2016-ban-tovabb-folytatodik-az-intezmenykivaltasi-program
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2016-ban-tovabb-folytatodik-az-intezmenykivaltasi-program
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2016-ban-tovabb-folytatodik-az-intezmenykivaltasi-program
http://fszk.hu/kiadvany/tars-projekt-megvalosithatosagi-tanulmany/
http://fszk.hu/hir/letrejott-az-intezmenyi-ferohely-kivaltasi-szakmai-koordinacios-muhely/
http://fszk.hu/hir/letrejott-az-intezmenyi-ferohely-kivaltasi-szakmai-koordinacios-muhely/


 

 

 

Új eszköz az intézményi férőhelyek kiváltási 

folyamatában 

 
A TÁRS projekt keretében készül az Intézményi Férőhely 

Kiváltási Terv (IFKT) módszertani útmutatója, mely az intézményi 

férőhely-kiváltás komplex tervezési folyamatának szakmai-

módszertani eszköze. Az IFKT gyakorlati segítséget nyújt a 

fogyatékos és szenvedélybeteg személyek új szolgáltatási 

rendszerének, a Támogatott Lakhatási szolgáltatás kialakításának 

tervezéséhez. 

 

 

, 

 

 

 

Berzencén jártunk 

 
A TÁRS projekt Kutatás Munkacsoportja 

meglátogatta a már kiváltott berzencei Szeretet 

Szociális Otthon Pszichiátriai részlegét. A 

látogatás célja, hogy az ott megszerzett 

tapasztalatok segítséget nyújtsanak a következő 

kiváltási körben résztvevő intézmények dolgozói 

számára módszertani szempontból, illetve a 

Támogatott Lakhatás jogi és szakpolitikai alapjait 

is megerősítse. Berzencei látogatásunkról 

bővebben itt olvashat. 

 

 

 

 

 

 

Szakmai hírek 

http://fszk.hu/intezmenyi-ferohely-kivaltasi-terv/
http://fszk.hu/intezmenyi-ferohely-kivaltasi-terv/
http://fszk.hu/hir/letrejott-az-intezmenyi-ferohely-kivaltasi-szakmai-koordinacios-muhely/
http://fszk.hu/hir/tars-projekt-berzencei-latogatas/


 

 

Dán-magyar együttműködés 
 
 

2016. augusztus 23. és 27. között, a PODIUM 

projekt keretében az FSZK Nonprofit Kft. 5 

munkatársának lehetősége adódott Dániába 

utazni, ahol egy tanulmányúttal és 

intézménylátogatásokkal egybekötött 

partnertalálkozón vettek részt. A látogatásról 

készült rövid összefoglaló cikk itt érhető el. 

 

 

 

 

Rehabilitációs szakmérnök felhívás 

 

AZ FSZK Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a „Szociális 

intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs 

műhely kialakítása – EFOP-1.9.1-VEKOP/15” azonosító 

számú TÁRS projektben rehabilitációs szakmérnök 

munkakör betöltésére. A részletes felhívás itt található. 

 

 

 

 

 
2016. szeptember – 1. 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 

http://fszk.hu/hir/kivaltas-mit-tanultunk-daniaban/
http://fszk.hu/rehabilitacios-szakmernok-felhivas/
mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu?subject=hírlevél%20leiratkozás
http://www.fszk.hu/

