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2017. szeptember 21. 

 

 

   
 

 

Kedves Olvasónk!   

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat Rendkívüli Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.  

Amennyiben 

 Szakmai Terv benyújtását tervezi az EFOP–2.2.5-17 és/vagy VEKOP-6.3.2-17 pályázati 

konstrukciók valamelyikére; 

 az Ön intézménye is az EFOP-2.2.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra 

való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás című pályázat augusztusi nyertes pályázóinak 

egyike; 

 Ön, a szociális ellátás és a fogyatékosságügy területén tevékenykedő szakemberként nyitott arra, 

hogy az intézményi férőhely-kiváltási folyamat koordinálását elősegítő Intézményi férőhely-kiváltási 

(IFK) menedzser képzésben részt vegyen, 

akkor hírlevelünk Önnek szól! 

 

Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül bizalommal 

fordulhatnak hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 
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Ön a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása című  

(azonosítószám: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) projekt Rendkívüli 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 

 

 

Újra indulnak az IFKT tematikus tájékoztató napok  

Az EFOP–2.2.5-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú 

szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 

2023-ig, illetve a VEKOP-6.3.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú 

szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 

című pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan - a tervezéshez és a 

benyújtáshoz szükséges Szakmai Terv elkészítéséhez - az intézmények 

szakmai-módszertani támogatást kapnak. Az intézményi férőhely kiváltási 

terv összeállítását segítő és az egyes felmérési területekre ráépülő 

tematikus tájékoztató napokat október 11-től tartjuk Budapesten. További információ. 

A TÁRS Projekt szakemberei meglátogatják az EFOP-

2.2.2-17 kódszámú pályázati program nyerteseit 

2017. augusztus 28-án kihirdették az EFOP-2.2.2-17 kódszámú pályázati 

program nyerteseit. Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének keretein 

belül már a pályázati előkészítés időszakában is aktívan együttműködött 

az intézményekkel, az együttműködés azonban nem ért véget, hiszen a 

TÁRS Projekt a megvalósítás (és majdan a működtetés) szakaszában is 

folyamatos támogatást nyújt a projektmegvalósító intézményeknek. 2017 szeptemberében és októberében 

a TÁRS Projekt vezetői és munkacsoportjainak képviselői személyesen is meglátogatják az összes nyertes 

pályázót és a hozzájuk kapcsolódó megyei SZGYF kirendeltségeket. Ennek részleteiről itt olvashat. 

Intézményi férőhely-kiváltási (IFK) menedzser képzés kerül meghirdetésre 

Ezúton szeretnénk szíves figyelmükbe ajánlani az FSZK Nonprofit Kft. 

által, a „Path of Deinstitutionalization – Urgent Moves (PODIUM) 

Erasmus+ KA2-es, Európai Uniós finanszírozású projekt keretében 

kidolgozott, terveink szerint 2017 októberében elindításra kerülő 

„Intézményi férőhely-kiváltási (IFK) menedzser képzési programot”. 

További tájékoztatás itt található. 

  

 

 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu?subject=hírlevél%20leiratkozás
http://www.fszk.hu/
http://fszk.hu/hir/ujra-indulnak-az-ifkt-tematikus-tajekoztato-napok/
http://fszk.hu/hir/a-tars-projekt-szakemberei-meglatogatjak-az-efop-2-2-2-17-kodszamu-palyazati-program-nyerteseit/
http://mailchi.mp/0cdfd7ad190c/fszk-hrlevl?e=9d93cbf6a4

