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Kedves Olvasónk!  

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat november-decemberi összevont Hírlevelét 

ajánljuk figyelmébe.  

Ebben a számban bemutatjuk a TÁRS Projekt legújabb kisfilmjeit, a kiváltási folyamatban résztvevő 

intézmények új működését támogató szervezeti-átalakítási szakmai anyagot adunk közre,  és folytatjuk a 

fejlesztő foglalkoztatás inspiráló példáit bemutató „Jó gyakorlatok” című kiadványsorozatunkat is. Emellett 

hírt adunk a Civil Szakmai Fórumok tapasztalatairól, valamint  beszámolókat olvashatnak az elmúlt időszak 

szakmai rendezvényeiről. 

Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül bizalommal fordulhatnak 

hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

Üzenetek Lakóknak Lakóktól a fa alá 

Karácsony közeledtével szokás ajándékot adni, azoknak az 

embereknek, akik fontosak számunkra. Az FSZK Nonprofit Kft. 

TÁRS Projektje is készült erre a szép ünnepi időszakra, méghozzá 

olyan kis üzeneteket szeretne átnyújtani az intézményi férőhely 

kiváltás folyamatában résztvevő Partnerei számára, melyekben a 

már Támogatott Lakhatásban élő lakók szólnak a leendő lakókhoz 

őszintén, nagy lelkesedéssel és segítő szándékkal. A Berzencén 

készült, 30 darab félperces kisfilm témáját tekintve a befogadásról 

és elfogadásról, a családias légkörről, az önállóságról, a 

kihívásokról, az együttélés örömeiről és a nyugodt, szeretetteljes, új célok elérésére alkalmas életvitelről 

szól a Támogatott Lakhatásban. A 2017 decembere és 2018 januárja során folyamatosan megjelenő 

üzenetfilmekért kérjük, kísérje figyelemmel az FSZK honlapján megjelenő TÁRS Híreket, illetve iratkozzon 

föl Kiváltás TÁRS YouTube csatornánkra. A legfrissebb kisfilmeket itt tekintheti meg.  

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

AKTUALITÁSOK 

2017. december 20. – 11-12. szám 
 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
https://www.youtube.com/channel/UCpIMfUE6Tf5sNOfyHKU50eQ?view_as=subscriber
http://fszk.hu/hir/uzenetek-lakoknak-lakoktol-a-fa-ala/
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Megjelent az Egységes szervezet-átalakítási koncepció 

és végrehajtási protokoll 

A TÁRS Projekt keretében elkészült az Egységes szervezet-átalakítási 

koncepció és végrehajtási protokoll című kiadvány, mely a kiváltási 

folyamatban résztvevő intézmények új működéséhez szükséges szervezeti 

változások megvalósításához nyújt segítséget, támogatva a jelenlegi és a 

tervezett működés közti átmenetet és az új szervezeti működés elindítását. A 

Protokoll letölthető itt. 

A TÁRS Projekt szakértői régiós műhelymunkákon 

segítik az intézményi férőhelykiváltást megvalósító 

pályázókat 

2017. október közepétől 19 szakértő-tanácsadó kezdte meg munkáját 

a TÁRS Projektben, akik 2017. november-decemberben a közvetlen 

intézményi szintű támogatás mellett országszerte 8 régiós 

műhelymunkán segítették az intézményi férőhely kiváltásban pályázó 

intézmények munkatársait. Az első szakmai régiós műhelyek szervezetfejlesztési és szervezet-átalakítási, 

illetve szupervízió és coaching témákban kerültek megrendezésre. További információt itt talál. 

A Kutatási munkacsoport legfrissebb induló kutatásai 

2017 őszén megkezdődött a munka az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje 

Kutatási Munkacsoportjának két nyertes közbeszerzési pályázatában is. A 

„fenntarthatósági (költséghatékonyság) elemzés és jogi inkonzisztenciák” 

vizsgálatára vonatkozó kutatásban a részben már működő illetve a létrehozni 

kívánt TL hálózat fenntarthatóságát, költségeit, kiadásait vizsgálják, illetve 

hasonlítják össze. A „komplex vizsgálatok a kiváltással érintett helyszíneken” 

megnevezésű kutatásban a lakossági attitűd vizsgálat mellett a kiváltással érintett, 

előre kiválasztott terepeken történik adatgyűjtés több érintett csoportban a kiváltás 

hatásait vizsgálva. A kutatásokról bővebben itt olvashat. 

Újabb jó gyakorlatok a fejlesztő foglalkoztatásban 

Az FSZK Nonrpofit Kft. TÁRS Projektjének  Foglalkoztatási Munkacsoportja 

a nyár folyamán interjúkat készített néhány fejlesztő foglalkoztatást 

működtető szervezettel a hazai követésre méltó példák, jól működő 

megoldások és gyakorlatok megosztása érdekében. Az ezekből készült 

leírásokból november-december folyamán újabb öt füzet jelent meg. A 

kiadványok itt érhetők el. A „Jó gyakorlat” sorozat 2018-ban is folytatódik, 

további inspiráló példákért kérjük kövessék a TÁRS Híreket. 

SZAKMAI HÍREK 

http://fszk.hu/hir/megjelent-az-egyseges-szervezet-atalakitasi-koncepcio-es-vegrehajtasi-protokoll/
http://fszk.hu/hir/megjelent-az-egyseges-szervezet-atalakitasi-koncepcio-es-vegrehajtasi-protokoll/
http://fszk.hu/hir/a-tars-projekt-szakertoi-regios-muhelymunkakon-segitik-az-intezmenyi-ferohelykivaltast-megvalosito-palyazokat/
http://fszk.hu/hir/a-kutatasi-munkacsoport-legfrissebb-indulo-kutatasai/
http://fszk.hu/hir/jo-gyakorlatok-a-fejleszto-foglalkoztatasban/
http://fszk.hu/hir/jo-gyakorlatok-a-fejleszto-foglalkoztatasban/
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A Civil Szakmai Fórumok általános 

eredményeinek, tapasztalatainak összefoglalása  

Az FSZK Nonprofit Kft. a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek 

Tanácsával (FESZT) közösen a „Semmit rólunk, nélkülünk!” elv 

szellemében, erősítve a fogyatékos személyek érdekvédelmi 

szervezeteivel való szoros együttműködést, 2017 őszén Civil 

Szakmai Műhelyeket szervezett az ország több településén 

(Szombathely, Kaposvár, Nyíregyháza, Tamási, Békéscsaba, 

Budapest). A rendezvénysorozat célja volt egyrészt a kiváltás 

célcsoportjait képviselő helyi érdekvédelmi szervezetek informáltságának javítása a kiváltási folyamat 

tekintetében, másrészt a TÁRS Projekt népszerűsítése, harmadrészt pedig a FESZT és vidéki 

tagszervezetei együttműködésének erősítése a jövőbeli érdekvédelmi munka előfeltételeinek 

megteremtése érdekében. A korábban ígértek szerint most megosztjuk a Fórumok általános eredményeit 

és tapasztalatait, melyeket itt olvashat.  

 

Intézményi férőhely kiváltási szakmai műhely 

Varsóban  

Az FSZK Nonprofit Kft. képviseletében Szentkatolnay Miklós, a 

TÁRS Projekt vezetője 2017. december 4-5-én Lengyelországban 

járt az ombudsman által szervezett intézményi férőhely kiváltási 

szakmai műhelyen. A Varsóban lebonyolított rendezvényen a 

lengyel közigazgatás képviselői, civil és érdekvédelmi szervezet delegáltjai vettek részt és hallgatták meg, 

hogy Magyarország hol tart az intézményi férőhely kiváltási folyamatban, milyen eredményeket ért el és 

milyen tervei vannak hazánknak a jelenlegi EU-s támogatási időszakban. A lengyel kollégák számára 

példaként állhat magyar megvalósítás, nagy nyitottságot mutattak, hiszen jelenleg kezdik tervezni a saját 

kiváltási stratégiájuk előkészítését. Munkatársunk kiemelte a szoros együttműködés jelentőségét az 

intézményeket fenntartó szervezettekkel, valamint az érintettek és érdekvédelmi szervezeteik bevonásának 

fontosságát. Bemutatásra került a kormány korábbi kiváltási stratégiája és az koncepció, valamint TÁRS 

Projekt szakmai tevékenységei. Utóbbiak közül nagy érdeklődésre tartott számot az Intézmény Férőhely 

Kiváltási Terv (IKFT) módszertana, mint a kiváltás tervezésének és megvalósításának alapdokumentuma. 

Az ápoló-gondozó otthontól a közösségi 

ellátásig a szenvedéybeteg ellátórendszerben  

2017. november 30. - december 2. között Siófokon került 

megrendezésre a Magyar Addiktológiai Társaság XI. Országos 

Kongresszusa. A kongresszuson első alkalommal vett részt az 

FSZK Nonprofit Kft. azzal a céllal, hogy bemutassa a szakma 

számára a magyarországi kiváltás folyamatát, s körüljárja azt a 

kérdést, hol lehet a Támogatott Lakhatás szolgáltatás helye a 

szenvedélybeteg ellátásban. A részletekről itt tájékozódhat. 

KITEKINTÉS 

http://fszk.hu/hir/a-civil-szakmai-forumok-altalanos-eredmenyeinek-tapasztalatainak-osszefoglalasa/
http://fszk.hu/hir/az-apolo-gondozo-otthontol-a-kozossegi-ellatasig-a-szenvedeybeteg-ellatorendszerben/


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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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Játszva tanulni és tanítani – Látogatás a Szegedi 

Tudományegyetemen 

A TÁRS Projekt munkatársai részt vettek a Szegedi Tudományegyetem 4. 

évfolyamos gyógypedagógus hallgatóinak Súlyosan-halmozottan 

fogyatékos (SHF) személyek gyógypedagógiája és a fejlesztő nevelés-

oktatás módszertana óráján, amelynek célja volt, hogy játszva tanuljunk 

közösen a szociálpolitikáról, ellátórendszerről, az intézményi férőhely-

kiváltásról és annak dilemmáiról, hozományairól. A beszámolót itt 

olvashatja. 

3. Humorfeszt Búcsúszentlászlón 

Immár harmadik alkalommal szervezte meg a Zala Megyei 

Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény a búcsúszentlászlói 

Humorfesztet, amelyre november 29-én került sor. Ódor 

Richárd intézményvezető így számol be az eseményről: Az 

idei év témája a szüret volt, de természetesen minden vidám 

jelenetet kitörő tapssal jutalmazott a publikum. Összesen 11 

színpadi produkciót láthattunk, amelyek értékelése nagy 

fejtörést okozott az öt fős zsűrinek, hiszen mindenki igyekezett 

a lehető legjobb előadást nyújtani. Természetesen minden 

csapat elismerő oklevelet és ajándékcsomagot kapott a nap végén. A legjobb női és a legjobb férfi alakítást 

nyújtó szereplőket pedig idén is a közönség szavazhatta meg. Versenyen kívüli produkciókat is láthattunk: 

búcsúszentlászlói, zalaapáti kollégák léptek fel, illetve idén először a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének munkatársai is szórakoztatták a nagyérdeműt egy vidám 

jelenettel. Összesen 6 intézmény képviselte magát a rendezvényen, amely idén is nagyon sikeres volt, 

hiszen jókedv, vidámság, önfeledt nevetés az egész napunkat. 

 

 

 

 

 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu?subject=hírlevél%20leiratkozás
http://www.fszk.hu/
http://fszk.hu/hir/jatszva-tanulni-es-tanitani-latogatas-a-szegedi-tudomanyegyetemen/
http://fszk.hu/hir/jatszva-tanulni-es-tanitani-latogatas-a-szegedi-tudomanyegyetemen/

