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KIVÁLTÁSI MENETREND 2. 

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 megvalósításának folyamata, az FSZK és a kiváltást megvalósító intézmények 

együttműködése 

1. Az intézmény (fenntartója) létrehozza a kiváltási projekt megvalósításáért felelős team-et, 

megkezdi a kiváltás megvalósítását. 

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

kiváltási pályázat keretében támogatott projektek számára ez kötelező, a támogatási 

szerződés megkötéséhez elengedhetetlen.) 

3. Az FSZK átadja az „Egységes szervezet átalakítási koncepció és végrehajtási protokoll”-t az 

intézménynek és csoportos formában felkészíti az intézményt a módszertan alkalmazására.  

4. Az FSZK kidolgozza a támogatott lakhatás (továbbiakban: TL) protokollját és a szolgáltatási 

gyűrű módszertanát, valamint a minőségirányítási rendszerleírást; támogatja ezek 

alkalmazását felkészítéssel, fórumokkal, tanácsadással. 

5. Az FSZK átadja az Egyéni Kiváltást és Felkészítést Támogató Szükségletfelmérő 

(továbbiakban: EKISz2), valamint az Egyéni Komplex Kiváltási Fejlesztési Terv (EKKiFeT) 

módszertanokat, felkészíti az intézmény munkatársait és folyamatos tanácsadást biztosít az 

alkalmazásához. 

6. Az intézmény az átadott módszertanok, ajánlások alapján valósítja meg a projektet.  

7. Az FSZK a kiváltás megvalósulását folyamatosan támogatja: 

a. intézményi koordinátort biztosít, aki része a kiváltást megvalósító projekt végrehajtási 

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

szakértői teamje között. 

b. a kiváltás megvalósításához, az FSZK által biztosított módszertanok alkalmazásához 

az intézmények számára folyamatosan tanácsadást biztosít egyéni és csoportos, 

személyes és on-line formában (szervezetfejlesztés, változáskezelés, szupervízió, 

szolgáltatás-szervezés, foglalkozási rehabilitáció, kommunikáció, közösségfejlesztés). 

8. Az FSZK támogatja a kiváltás folyamatához és a TL-hez kötődő foglalkoztatás és foglalkozási 

rehabilitációs szolgáltatások megvalósítását módszertani ajánlásokkal, valamint intézményi és 

területi szintű szakmai konzultációkkal. 
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9. Az FSZK rehabilitációs szakmérnököt biztosit a kiváltási pályázat megvalósítása során 

folyamatosan, az akadálymentesség szempontjainak szakszerű biztosítására. 

10. 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 és működtetésében. 

11. Az FSZK minősített képzési programokat dolgoz ki és biztosít az intézmények vezetőinek, a 

leendő TL esetfelelősöknek és a munkatársaknak. A képzés részeként folyamatos 

tanácsadással, konzultációval közvetetten segíti a kiköltöző lakók mentorállását, felkészítését. 

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

szakmai találkozókon, továbbá finanszírozza utazási, étkezési és szállásköltségüket.  

13. Az FSZK segíti az intézmények kommunikációját módszertani ajánlásokkal, konzultációval, 

(rövid) filmekkel, személyes jelenléttel, valamint biztosítja az országos kommunikációt. 

14. Az FSZK folyamatosan nyomon követi az intézményi változásokat, méri a lakók 

életminőségének a változását, a társadalmi környezet attitűdjét. 

15. Az intézmény elősegíti a nyomon követést, mérések megvalósulását, biztosítja a szükséges 

információk, személyek rendelkezésre állását. 

16. Az FSZK naprakész, informatív honlapot működtet, folyamatos szakmai egyeztetéseket, 

műhelymegbeszéléseket szervez. 

17. Az intézmény aktív tagja lesz az FSZK által működtetett hálózatnak. 

18. Az intézmény visszajelzést, értékelést ad (esetleg módosítási javaslatokkal) a 

módszertanokra. 

19. Az FSZK feldolgozza az intézményi észrevételeket, s azokat folyamatosan beépíti a 

módszertani anyagokba, képzésekbe. 

20. Az intézmény sikeresen megvalósítja a kiváltást, kiköltöznek a lakók, működteti (minimum a 

kötelező fenntartási időszak végéig) a kialakított támogatott lakhatás rendszerét. 
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