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17. augusztus 31. – 8. szám 

 

 

   
 

Kedves Olvasónk!   

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

Ebben a számban hírt adunk az Intézményi Koordinátorok és az Érdekvédelmi Tanácsadók szakmai 

találkozójáról, a támogatott lakhatásban élők foglalkoztatását segítő újabb kiadványt adunk közre, és arról 

is tájékozódhatnak, hogy a TÁRS Projekt milyen új támogató tevékenységekkel bővül. 

Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül bizalommal fordulhatnak 

hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

 

Megkezdték a közös munkát az Intézményi Koordinátorok és az 

Érdekvédelmi Tanácsadók 

Augusztus elején közös szakmai találkozót tartottak az 

Intézményi Koordinátorok és a leendő Érdekvédelmi 

Tanácsadók. A találkozó alkalmával megismerkedtek 

egymással az azonos intézményi kört segítő 

szakemberek, továbbá lefektették a közös munka és 

együttműködés alapjait. Számos kiváltási folyamatban 

résztvevő intézményben már megtörtént az Érdekvédelmi 

Tanácsadók bemutatkozása.   

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

AKTUALITÁSOK 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu


  

 

2 

 

Hogyan segíti a kiváltási folyamatot a TÁRS 

Projekt? – Bemutatkozik a Szakmai Koordinációs 

Műhely 

Folytatódik cikksorozatunk, melyben a TÁRS Projekt támogatási 

folyamatát mutatjuk be. Ezúttal a Szakmai Koordinációs Műhely 

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 – minőségirányítási rendszerrel és 

érdekvédelmi 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 

Akkreditált foglalkoztatás címmel. A füzet összefoglalja az akkreditációval és 

akkreditált foglalkoztatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, valamint 

bemutatja az intézmények kapcsolódási lehetőségeit és konkrét feladatait. A 

kiadvány itt érhető el.  

A sorozat korábban megjelent részei: A foglalkoztatási rehabilitáció fogalomgyűjteménye, A 

foglalkoztatási rehabilitáció intézményrendszere,  Az intézményi férőhely kiváltás foglalkoztatási 

komponensének általános folyamata, Közfoglalkoztatás, Fejlesztő foglalkoztatás, Segédlet az 

intézményi férőhely kiváltás program foglalkoztatási komponensének költségvetés-tervezéséhez. 

 

QPK – minőségirányítás, protokoll, képzés 

A TÁRS Projekt keretein belül elindult a QPK támogató tevékenység kidolgozása, mely során 

az FSZK Nonprofit Kft. koordinálásával az intézményi férőhely kiváltási folyamatot támogató, 

hiánypótló tevékenységek megvalósítása vette kezdetét augusztusban: minőségirányítási 

rendszer kialakítása és adaptációja (Q), a Támogatott Lakhatás szolgáltatási protokoll és 

szolgáltatási gyűrű módszertanának kidolgozása (P), valamint a szociális intézményi férőhely 

kiváltáshoz kapcsolódó képzések kidolgozása és megvalósítása (K). A támogató tevékenység 

elemeiről bővebben itt tájékozódhat. 

SZAKMAI HÍREK 

HASZNOS INFORMÁCIÓK 

http://fszk.hu/hir/bemutatkozik-a-szakmai-koordinacios-muhely/
http://fszk.hu/hir/akkreditalt-foglalkoztatas-cimmel-megjelent-a-foglalkoztatast-segito-kiadvanysorozatunk-legujabb-resze/
http://fszk.hu/kiadvany/a-foglalkozasi-rehabilitacio-fogalomgyujtemenye/
http://fszk.hu/kiadvany/a-foglalkozasi-rehabilitacio-intezmenyrendszere/
http://fszk.hu/kiadvany/az-intezmenyi-ferohely-kivaltas-foglalkoztatasi-komponensenek-altalanos-folyamata/
http://fszk.hu/kiadvany/az-intezmenyi-ferohely-kivaltas-foglalkoztatasi-komponensenek-altalanos-folyamata/
http://fszk.hu/kiadvany/kozfoglalkoztatas/
http://fszk.hu/kiadvany/fejleszto-foglalkoztatas/
http://fszk.hu/kiadvany/segedlet-az-intezmenyi-ferohely-kivaltas-program-foglalkoztatasi-komponensenek-koltsegvetes-tervezesehez/
http://fszk.hu/qpk-minosegiranyitas-protokoll-kepzes/
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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 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 

 

 

HAMAROSAN: Segédanyag a szenvedélybeteg emberek részére 

készülő TL-ek tervezéséhez 

 Június folyamán a TÁRS Projekt Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportjának 

szakemberei látogatást tettek országszerte több, szenvedélybeteg emberek számára 

kialakított Támogatott Lakhatásban.  A tanulmányút fő célja a szenvedélybeteg emberek 

számára létrehozott TL-ek gyakorlati tapasztalatainak összegyűjtése, összegzése volt, 

hogy ezáltal hatékony támogatást nyújthassunk a kiváltásban résztvevő, 

szenvedélybeteg embereket ellátó intézmények számára. További információ. 

Megkezdődött a „Komplex kiváltási szükségletfelmérés” 

módszertanának és eszközrendszerének kidolgozása 

Az FSZK Nonrofit Kft. TÁRS Projektje a KézenFogva Alapítvány 

szakembereivel együttműködésben a korábbi kiváltási időszak tapasztalataira 

alapozva egy új felmérő és tervező eszköz kialakításán dolgoznak. A „Komplex 

kiváltási szükségletfelmérés” eszközrendszere a kiváltásra fókuszálva méri a 

szolgáltatást igénybevevő emberek önálló életvezetési készségeit, 

kompetenciáit, és ezeken keresztül a fejlesztési – támogatási lehetőségekre 

mutat rá. A módszertan kidolgozása és a megvalósítás augusztusban kezdődhetett meg, a folyamat során 

lakók érdekeinek képviseletét a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) munkatársai 

segítik. Minderről bővebben itt olvashat. 

Az ELTE innovatív kurzust indít a támogatott lakhatásról 

A most először meghirdetett „Támogatott lakhatás elmélete és gyakorlata” 

címet viselő kurzust szabadon választható tárgyként az ELTE bármelyik 

karáról felvehetik a hallgatók. A kurzus kidolgozásának keretét a PODIUM 

Erasmus+ KA2 adja, a stratégiai partnerségi projektben a felsőoktatási 

ágazatot a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Társadalomtudományi 

Kar együttműködésével az ELTE képviseli. További tájékoztatás itt található. 

 

 

 

KITEKINTÉS 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu?subject=hírlevél%20leiratkozás
http://www.fszk.hu/
http://fszk.hu/hamarosan-segedanyag-a-szenvedelybeteg-emberek-reszere-keszulo-tl-ek-tervezesehez/
http://www.kezenfogva.hu/
https://www.feszt.eu/
http://fszk.hu/megkezdodott-a-komplex-kivaltasi-szuksegletfelmeres-modszertananak-es-eszkozrendszerenek-kidolgozasa/
http://www.barczi.elte.hu/content/innovativ-kurzus-a-tamogatott-lakhatasrol.t.1205

