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FESZT  TAGSZERVEZETEI 

AOSZ 

SINOSZ ÉTA 

MEOSZ 

SVOE 
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Autisták Országos Szövetsége (AOSZ)    

Down Egyesület 

Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége (ÉTA) 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége MEOSZ)   

Magyar Szervátültetettek Szövetsége (MSZSZ)  

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ)  

Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE) 

Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) 

MSZSZ 

Down Egy. 

MVGYOSZ 



A FESZT MEGALAKULÁSÁNAK 

SZÜKSÉGESSÉGE  

• 2004. Magyarország EU tag – az EU fogyatékosságügyi 
politikájának befolyásolása az Európai Fogyatékosságügyi 
Fórumbeli tagságunkon keresztül 

• Az EU jogok szakérteleméhez humán és anyagi források 
összevonása 

• Nagyobb társadalmi csoport érdekképviselete 

• Közös problémák érdekképviselete (nagy bentlakásos intézmények 
kiváltása, egyetemes tervezés, fogyatékos nők, gyerekek, 
foglalkoztatás). Az egyéni érdekvédelmi szempontokat felváltja a 
közös munka és az egyeztetés igénye. 

• A különbözőség egységének létrehozása  

• Egységként való fellépés - erősebb a hangja, inkább meghallgatják 

 



A KIVÁLTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

SZEMPONTJAI 

A fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ egyezmény 

(CRPD) - Önálló életvitel és a közösségbe való befogadás 

19. cikk 

 

A választás joga 

• Választás másokkal azonos alapon arról, hogy hol és kivel  
élünk együtt  

 

Közösségi szolgáltatások 

• Többségi szolgáltatások hozzáférhetővé tétele 

• Egyéni igényekhez igazodó szolgáltatások biztosítása  

 



A TÁMOGATOTT LAKHATÁS 

RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAI  

 

• Rövid távú cél: a fogyatékos ember visszanyeri vagy 
elnyeri a kontrolt a saját élete felett 

 

• Hosszú távú cél: helyi közösségek transzformációja  



TÁMOGATOTT LAKHATÁS 

A KIREKESZTÉSTŐL A BEFOGADÁSIG   



A KIVÁLTÁS ELŐTT ÉS UTÁN  

Előtte  

• szegregáció a lakhatásban 

(a helyi közösség perifériáján 

elkülönítve)  

 

• szegregáció és exklúzió a 

mainstream szolgáltatásokhoz 

hozzáférésben 

 

Utána 

• integráció a lakhatásban  

(ez még önmagában nem 

befogadás) 

 

• integráció a szolgáltatásokhoz 

hozzáférésben (befogadás csak, 

akkor, ha a mainstream 

szolgáltatások akadálymente- 

sítettek  és befogadóak 

 



A KIVÁLTÁS ELŐTT ÉS UTÁN  

Előtte  

• szegregáció vagy exklúzió a 
foglalkoztatásban 

 

 

 

 

• kirekesztés a politikai 
közösségből 

 

Utána 

• integráció a foglalkoztatásban 
(a befogadáshoz a 
munkarőpiaci foglalkoztatáshoz 
az egyén szükségleteihez 
igazított támogatások vannak 
(pl. job coach) 

 

• egyéb intézkedések nélkül 
(gondnokság helyett támogatott 
döntéshozatal) marad a 
politikai közösségből való 
kirekesztettség 

 



A KIVÁLTÁS CIVIL 

MONITORINGJÁNAK JOGI ALAPJA 

• CRPD 4(3) cikk - A jelen Egyezmény végrehajtására irányuló 

jogalkotás és politikák kidolgozása és végrehajtása során, 

továbbá a fogyatékossággal élő személyeket érintő kérdésekkel 

kapcsolatos más döntéshozatali eljárásokban a részes államok 

szorosan egyeztetnek, amelybe aktívan bevonják képviseleti 

szervezeteiken keresztül a fogyatékossággal élő személyeket, 

ideértve a fogyatékossággal élő gyermekeket is 

• CRPD 33(3) cikk - A civil társadalmat - különösen a 

fogyatékossággal élő személyeket és az őket képviselő 

szervezeteket - be kell vonni az ellenőrzési folyamatokba, és 

azokban teljes részvételüket biztosítani kell. 



RÉSZVÉTEL A KIVÁLTÁS 

FOLYAMATÁBAN 

• Részvétel a nagylétszámú bentlakásos intézmények 
kiváltásának szakmai munkájában 

• A kiváltás folyamatának nyomonkövetése 

• Érdekvédelmi tanácsadói hálózat működtetése 

• Együttműködések kialakítása 

• Díj létrehozása 

 



Fogyatékos Emberek Szervezeteinek 

Tanácsa 
13 

Országos Fogyatékosügyi Tanács 

feladata a teljes kiváltási folyamat nyomon követése 

Az OFT üléseinek legyen állandó napirendi pontja a kiváltással kapcsolatos beszámoló 

 

IFKKOT 

FESZT 1 delegáltja és az OFT 2 delegáltja az IFKKOT tagja 

 

Szakmai Konzultációs Testület 

eseti részvétel tanácskozási joggal 

 

Együttműködési megállapodás FSZK – FESZT 

ÉRDEKVÉDELMI FÓRUM 

 rendszeres tájékoztatás a kiemelt projekt aktuális állapotáról, a mérföldkövek teljesülésétről, a 

tervezett részmunkákról 

 Az Érdekvédelmi Fórum megvitatja azokat az észrevételeket, javaslatokat, melyek 

nem épültek be a munkacsoportokkal való munka során, vagy azt követően. 

 Összegzi az érdekvédelmi észrevételeket, javaslatokat 

 Visszajelez a megoldási lehetőségekről, illetékességekről 

 

A FESZT koordinátora egyeztet a szervezetekkel és összegzi az észrevételeket, javaslatokat 

 

Részvétel a munkacsoportokban 

 

Tervezés, előkészítés, szakmai dokumentációk előzetes véleményezése 

 



ÉRDEKVÉDELMI 

TANÁCSADÓI HÁLÓZAT  

• érdekvédelmi tanácsadói hálózat fenntartása 2021-ig 

• 40 órás minősített képzés – 20 fő érdekvédelmi tanácsadó 

• a kiváltási folyamat CRPD szerinti monitorozása az egyes 
intézményekben 

• a lakók szempontjainak érvényesítése a teljes folyamat 
során 

• tanácsadás a kialakuló ellátási formákban a szolgáltatások 
demokratikus, a lakók részvételén alapuló döntéshozatali, 
irányítási formák kialakításában 

• a kiváltási folyamatban részt vevő intézmények 
összekapcsolása a helyi érdekvédelmi szervezetekkel 

 

 

 

 



 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
KIALAKÍTÁSA 
 • Együttműködés a FESZT-en kívüli fogyatékos 

emberek szervezeteivel, intézményben élő 
fogyatékos személy(ek)kel  

• Együttműködés az EMMI-vel a civil monitoring 
továbbfejlesztésében  

• Együttműködés az FSZK-val a TÁRS projekt 
megvalósításában 

• Együttműködés az SZGYF-el (az eredményes 
érdekvédelmi tanácsadás nyújtásához) 

• Jelzőrendszert üzemeltető szervezetekkel  

 



DÍJ  LÉTREHOZÁSA 

 

 

• Díj létrehozása a kitagolás során kialakított jó 
gyakorlatok elismerésére 

• Fogyatékos emberek által jónak minősített 
gyakorlatokra  

• Szempont rendszer kidolgozása (kategóriák, 
elbírálási szempontok)  

• Díj átadás helyszínének megválasztása 



Köszönöm a figyelmet! 
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