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KIVÁLTÁSI MENETREND 1. 

Az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „Szociális intézményi férőhely kiváltási 

szakmai koordinációs műhely kialakítása” c. projekt (TÁRS projekt) célja, hogy szakmai hátteret 

biztosítson az ország különböző területén működő személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények számára a férőhely kiváltási folyamatban. A cél megvalósulását az Fogyatékos 

Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK) meglévő szervezetébe ágyazódó 

Intézményi Férőhely Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhely segíti, szorosan kapcsolódva a tervezett, 

szociális alapszolgáltatások fejlesztését és a férőhely kiváltást közvetlenül célzó Uniós társ-

finanszírozású pályázat(ok)hoz. 

A kiváltás tervezésének folyamata, az FSZK és a kiváltást tervező intézmények 

együttműködése 

1. Az intézmény (fenntartója) jelzi kiváltási szándékát az FSZK-nak (vagyis regisztrál az FSZK 

honlapján). 

2. Az intézmény és az FSZK együttműködési megállapodást köt a felkészülésre, a kiváltási 

folyamat megtervezésére. (A kiváltási pályázatot benyújtani szándékozók számára ez 

kötelező.) 

3. Az FSZK átadja az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertanát az intézménynek 

és csoportos formában felkészíti az intézményt a módszertan alkalmazására. Az IFKT 

alkalmazása kötelező a pályázók számára. 

4.  Az intézmény felkészül a kiváltásra, elkészíti az IFKT-t, aminek részeként: 

a. felméri kiköltöző lakók egyéni kiváltási szükségletét és személyre szóló egyéni 

kiváltási tervet készít, 

b. felméri az intézmény munkatársait, amelyek alapján intézményi humánerőforrás-

tervet készít, 

c. felméri a humán-szolgáltatási környezetet és elkészíti a szolgáltatási gyűrű -, valamint 

a szolgáltatásfejlesztési tervet (melynek része a foglalkoztatás is), 

d. felméri a potenciális ingatlanok körét és elkészíti az ingatlan portfólió tervét, 

e. felméri a külső (társadalmi) és belső (intézményi) kommunikációs folyamatokat és 

kommunikációs tervet készít, 

f. elkészíti a kiváltás teljes költségtervét, valamint fenntarthatósági számításokat végez. 

5. Az FSZK az IFKT alkalmazását, a szakmai terv megírását folyamatosan támogatja: 

a. intézményi koordinátort biztosít, aki része a kiváltást tervező, megvalósító intézményi 

szakmai teamnek, és kulcsszereplője az információ áramlásnak a pályázó és az 

FSZK szakértői teamje között. 

b. az IFKT alkalmazásához az intézmények számára folyamatosan tanácsadást biztosít 

egyéni és csoportos, személyes és on-line formában. 
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6. Az FSZK rehabilitációs szakmérnököt biztosit a kiváltási pályázat tervezése és megvalósítása 

során folyamatosan, az akadálymentesség szempontjainak szakszerű biztosítására. A 

pályázók számára az FSZK által alkalmazott rehabilitációs szakmérnökök hozzájáruló 

nyilatkozata kötelező a pályázat benyújtásához. 

7. Az FSZK biztosítja a kiköltöző lakók érdekvédelmét. Ennek megfelelően – partnerségben az 

országos érdekvédelmi szervezetekkel, ezek szövetségeivel – érdekvédelmi tanácsadókat 

biztosít folyamatosan a kiváltás tervezése és megvalósítása során, segíti a kiköltöző lakók 

önérdekérvényesítését, támogatja az intézményt a szolgáltatások demokratikus, a lakók 

részvételén alapuló döntéshozatali, irányítási formáinak kialakításában. 

8. Az intézmény biztosítja a megfelelő munkatársai részvételét a képzési, tanácsadási és egy éb 

szakmai találkozókon, továbbá finanszírozza utazási, étkezési és szállásköltségüket.  

9. Az intézmény mindezek alapján elkészíti a kiváltási pályázat szakmai tervét. 

10. A pályázó intézménynek a kiváltási szakmai tervét be kell nyújtania az Intézményi Férőhely 

Kiváltást Koordináló Országos Testületnek (IFKKOT), legkésőbb a pályázat beadási 

határideje előtt 10 munkanappal. (Az IFKKOT által kiadott írásos véleményt csatolni kell a 

pályázathoz.) 

11. Az FSZK nyilatkozik a kiváltás előkészítése során megvalósult együttműködésről, melynek 

része a pályázathoz kötődő felkészítésen való részvétel. (A kiadott írásos nyilatkozatot 

csatolni kell a pályázathoz.) 

12. Az intézmény benyújtja pályázatát. 

13. Az intézmény és az FSZK együttműködési megállapodást köt a kiváltás megvalósítására. (A 

kiváltási pályázat nyertesei számára a támogatási szerződéshez ez kötelező.) 
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