KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
Megújult arculattal jelentkezik a Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat Hírlevele.
Júniusi számunkban olvashat az országszerte megrendezett szakmai találkozó sorozatunkról; folytatjuk a
TÁRS Projekt munkacsoportjainak bemutatását; és újabb hasznos kiadványokat adunk közre
foglalkoztatás, illetve abúzus témakörben.
Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül bizalommal fordulhatnak
hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

AKTUALITÁSOK
Eszmecsere a kiváltásról
– szakmai találkozók országszerte
Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje az
EFOP 2.2.2 Intézményi ellátásról a közösségi
alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése
– intézményi férőhely kiváltás pályázati
konstrukció kapcsán az intézményi oldalról
érkező kérdésekre, igényekre reagálva szakmai
találkozókat szervezett az ország több pontján, így Békéscsabán, Székesfehérváron, Miskolcon,
Debrecenben, Zalaegerszegen illetve Kaposváron, melynek tapasztalatairól következő
számunkban beszámolunk. A híradást itt olvashatja.
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SZAKMAI HÍREK
I. Kiváltási Kerekasztal Beszélgetés
Nagy érdeklődés kísérte 2017. június 22-én a Kiváltási Kerekasztal
Beszélgetést, melyet az FSZK Nonprofit Kft. szervezett a szociális
szakma és az érdekvédelmi szervezetek képviselőinek bevonásával, a
közelmúltban a gödi Topház Speciális Gyermekotthonban történt
eseményekhez kapcsolódóan. A messzire mutató, izgalmas és
egyben fontos kérdésfelvetések további megvitatására az FSZK az
elkövetkező időszakban a kerekasztal folytatását tervezi a találkozások tematizálásával és a kiváltásban
érintett szakmai szereplők minél szélesebb körű bevonásával. Az eseményről itt olvashat.

Hogyan segíti a kiváltási folyamatot a TÁRS Projekt?
Bemutatkozik a Kutatás Munkacsoport
Folytatódik cikksorozatunk, melyben a TÁRS Projekt támogatási
folyamatát mutatjuk be. Ezúttal a Kutatás Munkacsoportot
vesszük górcső alá. A bemutatkozó füzetből az érdeklődők
megtudhatják, mivel foglalkozik a munkacsoport, milyen módon
tudja támogatni az intézményi munkatársak munkáját a kiváltás
során, illetve melyek azok a – kutatási tevékenységgel
kapcsolatos – kérdések, melyek megválaszolásában a
munkacsoport az intézmények segítségére lehet. A bemutatkozó
füzet itt található.

Megjelent a foglalkoztatást segítő kiadványsorozatunk legújabb része
A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette az intézményben, illetve támogatott
lakhatásban élők foglalkoztatását és foglalkozási rehabilitációját
segítő kiadványsorozatának legújabb elemét Segédlet az
intézményi
férőhely
kiváltás
program
foglalkoztatási
komponensének költségvetés-tervezéséhez címmel. A füzet célja,
hogy a kiváltás során az egyéni és intézményi szinten megvalósuló
Segédlet
foglalkozási rehabilitáció feladataihoz, valamint a foglalkoztatás
fejlesztéséhez
kapcsolódó
tevékenységek
lehetséges
költségelemeire felhívja a pályázó intézmények figyelmét a projekt
minél hatékonyabb, eredményesebb megvalósítása érdekében. A
kiadvány itt érhető el.
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HASZNOS INFORMÁCIÓK
Befogadás műhely
A Közösségfejlesztők Egyesülete (KÖFE) 2017-ben is
folytatja a fogyatékos emberek társadalmi befogadásának
elősegítését célzó szakmai beszélgetéssorozatát, melyet a
kezdetektől üdvözöl és támogat a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. A Befogadás
műhely nevet viselő szakmai műhelymunkában ez alkalommal is részt vettek a kiváltási folyamat szakmaimódszertani háttértámogatását biztosító TÁRS Projekt (EFOP-1.9.1-VEKOP/15 Szociális intézményi
férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása) munkatársai. A sorozat legutóbbi alkalma a
közösségi lakhatás témakörére épült. Az Út az intézetből, lakóotthonon át, a támogatott lakhatásig címet
viselő workshopról bővebben itt olvashat.

ÚJ: Könnyen érthető tájékoztató kiadvány készült az
abúzus témájában
Fogyatékosság és bántalmazás címmel könnyen érthető tájékoztató kiadvány
készült az érintettek részére bántalmazás, illetve abúzus témájában. Témáját
tekintve hiánypótló, szerkezetét tekintve innovatív és úttörő; Magyarországon
eddig egyedülálló módon négy különböző könnyen érthető szinten íródott, így
a célcsoport valamennyi érintett tagja számára olvasható. A kiadvány
letölthető innen, illetve az intézmények számára nyomdai változatban is
elérhető az intézményi koordinátorokon keresztül.

2017. június 29. – 6. 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
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