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2017. szeptember 29. – 9. szám 

 

 

   
 

Kedves Olvasónk!   

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

Ebben a számban folytatjuk a TÁRS Projekt munkacsoportjainak bemutatását, továbbra is ajánljuk 

figyelmébe az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) összeállítását segítő, októberben megrendezésre 

kerülő tematikus tájékoztató napokat, valamint hamarosan megjelenő kiadványainkat; emellett 

beszámolókat olvashat az intézmények nyári rendezvényeiről is. 

Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül bizalommal fordulhatnak 

hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

 

Újra indulnak az IFKT tematikus tájékoztató napok 

 Az EFOP–2.2.5-17, illetve a VEKOP-6.3.2-17 kódszámú pályázati 

felhívásokhoz kapcsolódóan – a tervezéshez és a benyújtáshoz 

szükséges Szakmai Terv elkészítéséhez, majd a módszertan 

alkalmazásához –  az intézmények szakmai-módszertani 

támogatást kapnak. Az intézményi férőhely kiváltási terv 

(IFKT) összeállítását segítő tematikus tájékoztató napokat 

október 11-től tartjuk Budapesten. Bővebb információ 

és jelentkezés itt.  

Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy Gyakran Ismételt Kérdések formájában megjelenítésre 

kerülnek az FSZK-honlapon azok a kérdések, amelyeket a férőhely kiváltás tervezésével, illetve 

az IFKT módszertan alkalmazásával kapcsolatosan a pályázatot benyújtó intézmények körében 

felmerülnek. Az szakemberek kérdéseiket az intézményi koordinátorokon keresztül teszik fel a 

TÁRS Projekt szekembereinek, illetve a módszertan kidolgozóinak, a KézenFogva Alapítvány 

munkatársainak. A GYIK frissítése folyamatos, kérjük, kísérjék figyelemmel!  

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

AKTUALITÁSOK 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://fszk.hu/hir/ujra-indulnak-az-ifkt-tematikus-tajekoztato-napok/
http://fszk.hu/hir/ujra-indulnak-az-ifkt-tematikus-tajekoztato-napok/
http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-ifkt/ifkt-gyakran-ismetelt-kerdesek/
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Hogyan segíti a kiváltási folyamatot a TÁRS 

Projekt? – Bemutatkozik a Hálózat Munkacsoport 

Folytatódik cikksorozatunk, melyben a TÁRS Projekt támogatási 

folyamatát mutatjuk be. Ezúttal a Hálózat 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 – információ- és 

tudásmegosztással, kommunikációval, szemléletváltást segítő képzésekkel és a Kiváltási Folyamatot 

Támogató Országos Szakmai Hálózattal kapcsolatos – kérdések, melyek megválaszolásában a 

munkacsoport az intézmények segítségére lehet. A bemutatkozó füzet itt található. 

Együttműködés, tudásmegosztás, tanulás 

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja a nyár 

folyamán interjút készített néhány fejlesztő foglalkoztatást 

működtető szervezettel. Az interjúkból készített szakmai 

anyagok – Jó gyakorlat sorozatcímmel – napokon belül 

elérhetőek lesznek az FSZK honlapján.   

A jó gyakorlatok feltárása folytatódik, hiszen az egyik 

leghatékonyabb tanulási forma lehet az együttműködésen alapuló, gyakorlati megközelítésű 

tudásmegosztás. Ezért a Foglalkoztatási Munkacsoport nyitottan várja azon intézmények, foglalkoztatók 

vagy szolgáltató szervezetek jelentkezését, amelyek úgy gondolják, hogy szeretnék megosztani tudásukat, 

tapasztalataikat és jó gyakorlataikat annak érdekében, hogy minél több fogyatékos ember kapjon 

lehetőséget a munkavállalásra és a fejlődésre. A jelentkezéseket a hálózati kommunikációs kapunkon 

keresztül várjuk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

Megalakult a Támogatott Lakhatás Munkacsoport 

Szeptember elején tartotta alakuló ülését a Támogatott 

Lakhatás Munkacsoport, melynek célja, hogy az FSZK 

Nonprofit Kft. vezetésével, az érdekképviseleti 

szervezetek, szakértők, szolgáltatók, szolgáltatások 

fenntartói, valamint a szakmapolitika képviselőinek 

bevonásával egy széles szakmai egyetértésen alapuló, 

magas színvonalú szolgáltatást garantáló TL protokoll és 

szolgáltatási gyűrű módszertan kerüljön kidolgozásra és elfogadásra. További cél, hogy a 

minőségi szolgáltatás nyújtás kereteinek kialakításával támogassa a már működő TL 

szolgáltatások szakmai folyamatainak felülvizsgálatát, TL protokollt megalapozó nemzetközi és 

hazai helyzetfeltáró kutatáson alapuló szakmai irányelveket fogadjon el. Bővebben itt tájékozódhat. 

SZAKMAI HÍREK 

http://fszk.hu/kiadvany/bemutatkozik-a-halozat-munkacsoport/
mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://fszk.hu/hir/megalakult-a-tamogatott-lakhatas-munkacsoport/
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HAMAROSAN: Módszertani segédanyagok 

Az ősz folyamán az intézményeket támogató, a kiváltási folyamat 

kommunikációját és az ehhez kapcsolódó egységes arculat kialakítását segítő 

módszertani segédanyagok megjelenése várható, melyek a következő 

tématerületeket ölelik föl: A kiváltási folyamat kommunikációs stratégiája, 

Válságkommunikációs terv, Kommunikációs módszertani segédanyag. A 

kommunikációs szakmai anyagokat 6 vidéki helyszínen, Egyeztető szakmai 

fórumok keretein belül adja át a TÁRS Projekt a kiváltás előtt álló intézmények 

számára. Elektronikus formában az FSZK honlapján is elérhetőek lesznek a 

módszertani segédanyagok. 

 

AJÁNLÓ: Könnyen érthető bibliai üzenetek 

Vedd és olvasd! Könnyen érthető bibliai üzenetek címmel hiánypótló könnyen 

érthető kiadvány készült az FSZK Nonprofit Kft. és a Debrecen Nagytemplomi 

Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés- Oktatást 

Végző Iskolája szakmai együttműködésével a Reformáció 500. évében. „A 

Biblia gazdag világát – s ez a legnehezebb – lefordították egyszerűen 

elmondható, megmutatható, megtanulható mondatokra. Elhárították az 

akadályt, mindenkinek járható az út, lehetővé vált az emberhez méltó 

közlekedés és miénk lehet a szeretet nyelve.”  A kiadvány az FSZK honlapján 

letölthető vagy online lapozható formátumban olvasható, illetve korlátozott 

számban papírformátumban is igényelhető hálózati kommunikációs kapunkon 

keresztül: kivaltas.halozat@fszk.hu 

„Együtt a közös jövőnkért” – JUNIÁLIS 

rendezvény Pásztoriban 

Júniusban családi napot rendezett a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Gondoskodás Szociális Központ.  Az elfogadás és 

befogadás jegyében az érdeklődők betekintést kaptak a lakók 

életébe, és tájékozódhattak az intézményi férőhely kiváltás 

helyi lehetőségeiről, és az intézmény terveiről. A rendezvényről 

Szabóné Németh Mária intézményvezető asszony írt beszámolót, 

melyet megtekinthet itt. 

KITEKINTÉS 

HASZNOS INFORMÁCIÓK 

http://fszk.hu/kiadvany/vedd-es-olvasd/
http://nyolc.fszk.hu/~bekefieva/index.html
mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://fszk.hu/egyutt-a-kozos-jovonkert-junialis-rendezveny-pasztoriban/
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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-1138 Budapest, Váci út 191. 

Tel.: 06 1 450 3230 •  Fax: 06 1 450 3235 

Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014 

www.fszk.hu 

 

 

 

Belecskai nyár – Kulturális találkozó a Mechwart 

András Otthonban 

Augusztusban színes kulturális rendezvény keretében ismerkedhettek 

meg a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény otthonainak lakóival a 

kiváltásban érintett környékbeli településeken élők. Emellett alakalmuk 

nyílt intézményi vezetőkkel való kötetlen beszélgetésre is, ahol 

föltehették a lakók mindennapjaival és jövőjével kapcsolatos kérdéseiket. 

A belecskai Mechwart András Otthonban tartott rendezvényen ott volt a 

TÁRS Projekt intézményi koordinátora is, akinek beszámolóját itt 

olvashatják. 

19. Erdei Barátság Tábor – Felkészítő tábor leendő 

TL lakóknak 

 Idén 19. alkalommal rendezte meg a berzencei székhelyű Somogy 

Megyei Szeretet Szociális Otthon és a tabi Somogy Megyei Dr. Takács 

Imre Szociális Otthon közös Erdei Barátság Táborát, mely 

hagyományosan egy átfogó rehabilitációs program részét képezi, 

ezúttal pedig a műhelymunka kimondottan a kiváltás előtt álló tabi 

intézmény lakóinak önálló életvitelre való felkészítését szolgálta. A 

helyszín ez alkalommal is a Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola volt, ahol a berzencei TL-lakók segítették 

társaikat a minőségi váltásban. A táborba a TÁRS Projekt több munkatársának alkalma nyílt betekinteni, 

intézményi koordinátorunk pedig interjút is készített a két intézményvezetővel, melyben sok szó esik a 

tábort életre hívó és fejlődésre ösztönző szellemiségről. A részleteket itt találják.  

Továbbá ezúton is szeretnénk megköszönni a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy 

Megyei Kirendeltségének, valamint a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon vezetőségének, 

dolgozóinak és a Támogatott Lakhatásban élő lakóinak, hogy hozzájárulásukkal és támogatásukkal a 

TÁRS Projekt munkatársainak alkalmuk nyílt megörökíteni a TL-lakók mindennapjait és gondolatait egy 

filmforgatás keretében. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu?subject=hírlevél%20leiratkozás
http://www.fszk.hu/
http://fszk.hu/belecskai-nyar-kulturalis-talalkozo-a-mechwart-andras-otthonban/
http://fszk.hu/belecskai-nyar-kulturalis-talalkozo-a-mechwart-andras-otthonban/
http://fszk.hu/tamogatott-lakhatasra-valo-lakofelkeszito-tabor-sziagyon/

