2017. október. 31. – 10. szám

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat októberi Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.
Ebben a számban befejezzük a TÁRS Projekt munkacsoportjainak bemutatását, egyben „Jó gyakorlatok”
címmel elkezdődik fejlesztő foglalkoztatással foglalkozó kiadványsorozatunk. Hírt adunk a pályázók
számára elérhető szakértői-tanácsadói támogatásról, és továbbra is ajánljuk figyelmükbe kommunikációt
segítő szakmai anyagainkat.
Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül bizalommal fordulhatnak
hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

AKTUALITÁSOK
HAMAROSAN: Kommunikációt segítő szakmai anyagok
Novemberben
a
kiváltási
folyamatban
résztvevő
intézmények
kommunikációját segítő – az IFKT „Az intézmény kommunikációja”
fejezetével együtt használható – kiadványcsalád újabb részeinek
megjelenése várható.
Októberi Rendkívüli Hírlevelünkben már közreadtuk A kiváltási
folyamat kommunikációs stratégiáját (letölthető innen); a
Válságkommunikációs terv, és a Kommunikációs módszertani
segédanyag pedig november első felében jelenik majd meg.
A kommunikációs szakmai anyagokat 6 vidéki helyszínen, Egyeztető
szakmai fórumok keretein belül adja át a TÁRS Projekt a kiváltás előtt
álló intézmények számára, illetve elektronikus formában is elérhetőek
lesznek az FSZK honlapján.
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SZAKMAI HÍREK
Hogyan segíti a kiváltási folyamatot a TÁRS Projekt?
Bemutatkozik a Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoport
Befejeződik cikksorozatunk, melyben a TÁRS Projekt támogatási
folyamatát mutatjuk be. Zárásként a Szolgáltatásfejlesztési
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 –
férőhelykiváltás megvalósítását támogató módszertanokkal és
képzésekkel kapcsolatos – kérdések, melyek megválaszolásában a
munkacsoport az intézmények segítségére lehet. A bemutatkozó
füzet itt található.

Jó gyakorlatok a fejlesztő foglalkoztatásban
Az FSZK Nonrpofit Kft. TÁRS Projektje által nyújtott szakmaimódszertani támogatás egyik kiemelkedően fontos része a
tudásmegosztás. Ennek egyik ága – az elsősorban – hazai követésre
méltó példák, jól működő megoldások és gyakorlatok feltérképezése.
A Foglalkoztatási Munkacsoport a nyár folyamán interjúkat készített
néhány fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezettel. Ezek közül
elsőként a Baptista Szeretetszolgálat pécsi Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézményének, illetve
Mécses Egyesület Napsugár Gondozási Központjának inspiráló példáit mutatjuk be. A „Jó gyakorlat”
sorozat hamarosan folytatódik, a kiadványok elérhetők és letölthetők az FSZK honlapjáról.

Szakértő-tanácsadók segítik a TÁRS Projektet és az intézményi
férőhelykiváltást megvalósító pályázókat
Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje több tanácsadói területen
biztosít szakértőket az intézményi férőhely kiváltási folyamat
során: 2017. október közepétől 19 szakértő-tanácsadó –
szervezetfejlesztési és szervezet-átalakítási, szupervízor, coach
és kommunikációs szakértő – kezdte meg munkáját. A szakértőtanácsadók a pályázói igényekhez és ütemezéshez igazodva
folyamatosan kapcsolódnak be a megvalósítás folyamatába, hogy
személyes jelenlétükkel, háttértámogatásukkal segítsék a kiváltással
kapcsolatos folyamatokat. További információkat itt olvashat.
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A
Támogatott
Lakhatás
szolgáltatásszervezés
hazai
tapasztalatainak feltárása

protokoll
és
és
nemzetközi

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének keretében elkezdődött a
Támogatott Lakhatás protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertanát
megalapozó hazai és nemzetközi helyzetfeltárás. Ennek során
októberben 5 fókuszcsoport került megszervezésre, ahol a
magyarországi gyakorlat került górcső alá, különböző célcsoportok bevonásával. A készülő dokumentum
véleményezésére 2018 tavaszától több fórumon is lehetősége lesz a széleskörű szakmai közönségnek.
Bővebb információ itt található.

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Elindult a kiváltás érdekvédelmi tanácsadása
Megkezdte működését a kiváltáshoz kapcsolódó érdekvédelmi
tanácsadói szolgáltatás. Az FSZK e tevékenységre szerződést
kötött a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsával
(FESZT; www.feszt.eu). Az érdekvédelem természetéből adódóan
a FESZT ezen tevékenységét az FSZK-val, illetve a TÁRS Projekttel egyeztetve, de részben függetlenül
végzi. Az érdekvédelmi tanácsadás célja, hogy a kiváltásban résztvevő intézmények számára folyamatos
támogatást biztosítsanak a lakók önrendelkező életviteléhez, egyenlő esélyű hozzáféréséhez és a lakókat
elfogadó társadalmi attitűd eléréséhez. Az érdekvédelmi tanácsadók a fogyatékosságügy területén jelentős
szakmai, érdekvédelmi tapasztalattal rendelkeznek. A cikket itt olvashatja.

KITEKINTÉS
 2017.11.16 – Az értelmileg akadályozott felnőttek kísérése: múlt, jelen, jövő – Tudományos
ülés Hatos Gyula tiszteletére (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)
 2017.11.21 – XX. „KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI, ADDIKTOLÓGIAI ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS”
konferencia: Kollektív trauma – közösségi gyógyulás (Ébredések Alapítvány)
 2017.11.28 – Ötödik
Fogyatékosságtudományi
Konferencia:
Poszthumanizmus
Fogyatékosság (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)
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
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