KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat áprilisi Hírlevelét ajánljuk
figyelmébe.
Ebben a számban hírt adunk többek között arról, hogy megszületett a hat, első körben kiváltott
intézmény – Bélapátfalva, Berzence, Kalocsa, Mérk, Szakoly és Szentes – kutatási tapasztalatait
összegző szakmai anyag; illetve elérhető a TÁRS Foglalkoztatási munkacsoportjának Fejlesztő
foglalkoztatás című kiadványa, mely egy újonnan induló kiadványsorozat első füzete.
Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül bizalommal
fordulhatnak hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

Aktualitások
Folytatódnak az IFKT tematikus tájékoztató napok
Májusban folytatódnak az IFKT tematikus tájékoztató napok,
melynek
keretében
az
intézmények
kiváltás-tervezésben
közreműködő szakemberei megismerhetik az Intézményi Férőhely
Kiváltási Terv (IFKT) módszertani útmutatót, ami segítséget nyújt a
kiváltási pályázatok Szakmai Tervének összeállításához. A konkrét
időpontokról honlapunkról és Rendkívüli Hírlevelünkből is
tájékozódhat. A korábbi időszakban lezajlott IFKT tematikus
tájékoztató napokról itt tájékozódhat.

Szakmai hírek
Megjelent az összegző tanulmány a támogatott
lakhatási szolgáltatásokról
Megszületett a hat, első körben kiváltott intézmény – Bélapátfalva,
Berzence, Kalocsa, Mérk, Szakoly és Szentes – kutatási tapasztalatait
összegző szakmai anyag. A tanulmányt a TÁRS projekt keretein belül az
FSZK munkatársai készítették. Az összefoglaló szakmai anyag a
Szociálpolitikai Szemle III. évfolyam 1-2. számában jelent meg, Támogatott
lakhatási szolgáltatások: Áttekintés az intézményi férőhelykiváltás során
létrejött
támogatott lakhatási szolgáltatások működésének első
tapasztalatairól címmel. A tanulmány itt tölthető le.

Tervezési szempontrendszer a TL-ek kialakításához
A TÁRS projekt keretein belül sikeresen lezajlott a szóló Rehabilitációs
Szakmérnöki Konzultációs Nap. A résztvevők megismerhették a projekt
által nyújtott rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás igénybevételének
módjait, illetve a támogatott lakhatásban (TL) kialakításra kerülő házak
egyetemes tervezés elveire épülő tervezési szempontrendszert. A
tervezési szempontrendszert a pályázók a hozzájuk tartozó, TÁRS
projekt
által
biztosított
intézményi
koordinátortól
vagy
az
Intézménytámogatási
Munkacsoporttól
is
kérhetik
a
kivaltas.intezmenytamogatas@fszk.hu e-mail-címen.

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával és
foglalkozási rehabilitációjával kapcsolatos pályázati lehetőségek
A TÁRS projekt (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 „A szociális
intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely
kialakítása”)
Foglalkoztatási
munkacsoportja
a
jövőben
tájékoztatást nyújt az intézmények számára a látóterébe kerülő – a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával és
foglalkozási
rehabilitációjával
kapcsolatos
–
pályázati
lehetőségekről. Részleteket és a most javasolt pályázati
lehetőségeket itt találja meg.

Újdonság: kiadvány fejlesztő foglalkoztatás témában
Fejlesztő foglalkoztatás címmel elkészült a TÁRS projekt
Foglalkoztatási munkacsoportjának legújabb kiadványa. A 2017-es év
jelentős változásokat hozott a foglalkozási rehabilitáció jog- és
intézményrendszerében. Ezek közül az egyik a szociális foglalkoztatás
rendszerének átalakulása – 2017 áprilisától –, melynek hatására ma már
fejlesztő foglalkoztatásról beszélhetünk. A Fejlesztő foglalkoztatás című
kiadvány ezen új foglalkoztatási formát és kialakításának menetét mutatja
be lépésről-lépésre.

A SZABADSÁG GYÓGYÍT
„A szabadság gyógyít” címmel az Ébredések Alapítvány
szervezésében megrendezésre került 2017. április 11-én a XIX.
Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés
Konferencia, melyen a korábbi évekhez hasonlóan a TÁRS
projekt munkatársai is részt vettek. A rendezvény egyik
fókuszterülete az önálló/támogatott életvitel és a támogatott lakhatás volt. Az egész napos
programsorozat folyamán számos előadás elhangzott a TÁRS projekthez szorosan kapcsolódó
intézményi férőhelykiváltás témában. A konferenciáról szóló beszámolót itt találja.

FOGLALKOZTATÁS 2016 – Duo Day
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2017
márciusában
kihirdette
a „Megváltozott
munkaképességű
személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok
támogatása” – FOGLALKOZTATÁS 2016 című pályázat nyerteseit.
A projektek megvalósítása megkezdődött: elindultak az
elhelyezkedést segítő szolgáltatások, illetve a jó gyakorlatok feltárása is. Idén többek között
lehetőség nyílik arra, hogy az ápoló-gondozó intézmények fogyatékos ellátottjai is
becsatlakozzanak a Duo Day programba, azaz a lakók egy-egy napot eltölthetnek a vágyott
munkahelyen és munkakörben. Erről bővebben itt tájékozódhat.

Hasznos információk
Rendezvényajánló
Az Európai Önálló Életviteli Hálózat (ENIL) minden évben május 5-én
ünnepli az Önálló Életvitel Európai Napját. Ebből az alkalomból az
ÉFOÉSZ idén csatlakozik a kampányhoz és várják az érdeklődőket
rendezvényükre. A részleteket itt olvashatja.

„Egy Dívány a Dunán” címmel 2017. május 23. és 26. között 14. alkalommal kerül
megrendezésre a Nemzetközi Pszichiátriai és Pszichoanalitikai Találkozó, ahol többek közt téma
lesz: „Aktuális gyógyítási tapasztalatok Olaszországban és Európában: intézménytelenítés,
kényszer, a pszichiáter büntetőjogi felelőssége”. A teljes programot itt találja.

Konferencia a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyekről
„Életünk értelme” – Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek
helyzete ma Magyarországon címmel konferenciát rendezett 2017.
március 22-én a XV. kerületben található Fejlesztő Gondozó Központ
és az intézménnyel kapcsolatban álló súlyosan, halmozottan
fogyatékos gyerekek és felnőttek szülei, melyhez az önkormányzat
biztosított helyszínt. A TÁRS és a MONTÁZS projekt célcsoportjai közé
tartoznak a súlyosan halmozottan fogyatékos emberek, ezért az FSZK
különösen fontosnak tartotta a részvételt a rendezvényen, melyről hírt
itt olvashat.

Előttünk álló események



05.08 – EMMI Információs nap az EFOP-2.2.5-17
számú felhívás kapcsán



05.09-25. – IFKT tematikus tájékoztató napok



05.24 – TÁRS PROJEKT Hálózati Nyitórendezvény

2017. április 27. – 4. 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

