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KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat júliusi Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.
Ebben a számban megosztjuk az országszerte hat helyszínen megrendezett szakmai találkozó sorozatunk
tapasztalatait; folytatjuk a TÁRS Projekt munkacsoportjainak bemutatását; és újabb hasznos kiadványokat
ajánlunk „fogyatékosság és abúzus” témakörben.
Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül bizalommal fordulhatnak
hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

AKTUALITÁSOK
Terítéken a kiváltás – beszámoló a szakmai találkozókról
2017 júniusában a kiváltás témája köré szerveződő
szakmai találkozókat tartott az FSZK Nonprofit Kft.
TÁRS Projektje, országszerte hat helyszínen.
A projekt munkatársai 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 igyekeztek reagálni a
rendezvénysorozattal. A beszámolót itt olvashatja.
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SZAKMAI HÍREK
Hogyan segíti a kiváltási folyamatot a TÁRS Projekt?
Szakmai kapcsolatok erősítését kezdeményezte a
Foglalkoztatási Munkacsoport
A TÁRS Projekt arra törekszik, hogy az általa nyújtott szakmai,
módszertani háttértámogatást a kiváltási folyamat megvalósítói
számára minél elérhetőbbé, emberközelibbé és gyakorlatiasabbá
tegye mind a tervezés-előkészítés, mind a megvalósítás
szakaszában. Emiatt kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a kiváltási
folyamat szereplőivel részletesen megismertessük a TÁRS
Projekt támogatási folyamatát. Ezért indítottuk útjára májusban a
munkacsoportok tevékenységét bemutató cikksorozatunkat.
Júliusban a Foglalkoztatási Munkacsoport levélben kereste meg az SZGYF megyei kirendeltségeinek
vezetőit, helyi szintű személyes találkozókat javasolva a bemutatkozás, a munkacsoport támogató
tevékenységének ismertetése, illetve a kiváltás megvalósítási szakaszában történő szakmai
együttműködés kialakítása céljából. E hónapban sor került az első egyeztetésre Szombathelyen, a Vas
Megyei Kirendeltségen, ahol dr. Huszár Lilla igazgató asszony fogadta az FSZK munkatársait, valamint az
érintett intézmények vezetői és intézményi koordinátora is részt vettek a találkozón. Augusztusban
folytatódnak a találkozók várhatóan a Baranya, illetve a Zala Megyei Kirendeltségek meglátogatásával.
A Foglalkoztatási Munkacsoport korábban megjelent bemutatkozó füzete innen tölthető le.

Bemutatkozik az Intézménytámogatási Munkacsoport
Folytatódik cikksorozatunk, melyben a TÁRS Projekt
támogatási folyamatát mutatjuk be. Ezúttal az
Intézménytámogatási Munkacsoport tevékenységét
ismerhetik meg. 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 –
intézménytámogatási
rendszerrel
és
eszközökkel
kapcsolatos – kérdések, melyek megválaszolásában a
munkacsoport az intézmények segítségére lehet. A bemutatkozó füzet itt található.
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HASZNOS INFORMÁCIÓK
ÚJ: Elkészült „Fogyatékosság és abúzus” tematikus weboldalunk
Az FSZK Nonprofit Kft. 2015-ben kiadta a Széchenyi 2020 „Nyolc
Pont” kiemelt projekt keretében a szolgáltatók számára készült
Fogyatékosság és abúzus című útmutatót, melynek célja, hogy
áttekintést nyújtson az abúzus fogalmáról, típusairól, arról, hogy mit
tehetünk abúzus esetén, és hova fordulhatunk segítségért. Ezt
követően, 2016 végén az FSZK támogatási szerződést írt alá az
Emberi Erőforrások Minisztériumával egy abúzus szakmai program
megvalósítására. E szakmai program eredményeként – többek között
– elkészült a kiadvány jelnyelvi változata, hangoskönyv
változata, és könnyen érthető változata. Az oldalon a
projekteredmények mellett megtalálhatóak az FSZK egyéb, korábbi tevékenységei, szellemi termékei is a
témában (kiadvány, fotósorozat). A weboldal elérhető a http://fszk.hu/abuzus/ címen.

KITEKINTÉS
Nem „csak” egy csepp
Alapítványi Bál Tabon

emberség

–

Jótékonysági esttel ünnepelte működésének 10 éves
jubileumát 2017.07.01-én a Somogy Megyei Dr. Takács
Imre Szociális Otthon Egy Csepp Emberség Alapítványa.
A rendezvény fontos célja, hogy mélyítse a kapcsolatot a
befogadó település (Tab) lakóival, hogy „valóban, emberként ismerkedhessünk meg egymással.” A jeles
alkalmon a TÁRS Projekt intézményi koordinátora is részt vett, akinek beszámolóját itt olvashatják.

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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