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KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat februári Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.
Ebben a számban bemutatjuk a TÁRS Projekt legújabb filmjeit, melyek betekintést adnak a Támogatott
Lakhatásban élő emberek hétköznapi, közösségi életébe. Ismételten ajánljuk „Jó gyakorlatok” című
fejlesztő foglalkoztatással foglalkozó kiadványsorozatunkat, valamint felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy
idén 20 éves a fogyatékos személyek jogairól szóló törvény (Fot.).
Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül bizalommal fordulhatnak
hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

AKTUALITÁSOK
Kikerekedik az élet
A TL lakók üzeneteit követően újabb filmekkel bővül a Kiváltás
TÁRS YouTube csatorna. A „TL lakók élete a
közösségben” című 10 részes kisfilm sorozattal az
FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje a széles
nyilvánosságot, kiemelten az intézményi férőhely
kiváltásban érintett, a jövőbeli befogadó települések
lakóit szólítja meg. A filmek célja, hogy segítse a
kiváltási folyamat megértését, továbbá a fogyatékos,
pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg emberek
megismerését. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a Támogatott Lakhatásban (TL) élő
emberek hétköznapi, közösségi életébe: a kisfilmekben többek között szó lesz a TL lakók
vásárlási szokásairól, egyéb szolgáltatások igénybevételéről, illetve a jószomszédi kapcsolatairól is.
A folyamatosan megjelenő filmekért kövesse nyomon a TÁRS Híreket, iratkozzon föl YouTube
csatornánkra vagy látogasson el az FSZK Nonprofit Kft. Facebook oldalára.
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SZAKMAI HÍREK
Ágazatközi együttműködés folytatása
A Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatási protokoll kidolgozásának
folyamata során életre hívott, ágazatokon átívelő egyeztetések
keretében február hónapban az egészségügyi és a szociális szféra
képviselői között tovább folytatódott a megoldáskeresés a szolgáltatási
gyűrű biztosítása érdekében az egészségügyi ellátással kapcsolatban
felmerülő problémákra. Bővebb információ 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 2017 során
interjúkat készített néhány fejlesztő foglalkoztatást működtető
szervezettel. A „Jó gyakorlat” sorozat 2018-ban is folytatódik.
Hamarosan a tatai Esőemberekért Egyesület inspiráló példáját
mutatjuk be, amelyből a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásával kapcsolatos jó
gyakorlatokat ismerhetnek meg az érdeklődők. Addig is ajánljuk figyelmükbe az eddig megjelent leírásokat,
amelyek elérhetők és letölthetők az FSZK honlapjáról.

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Vezetői munkakörök változásairól – Ismét módosult
az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.
7.) SZCSM rendelet 2018. februári változása több ponton is
érintette a szolgáltatók vezetői munkaköreinek szabályozását.
Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet az 1/2017. (II.14.) módosítás 2018. január 1-től hatályba lépett 2.
számú mellékletét módosította több területen (gyakorlatilag újra-definiálta azt, de alapstruktúráját
és tartalmát jelentős részben megtartotta), illetve ehhez kapcsolódóan a rendelet 3. számú
mellékletében az egyes munkakörökhöz kapcsolódó képesítési elvárásokat is módosította. A teljes
cikk a SzocOkos weboldalán olvasható.
Forrás: SzocOkos – tamogatoweb.hu
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KITEKINTÉS
20 éves a fogyatékos személyek jogairól szóló törvény
Idén 20 éve került elfogadásra a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény (Fot.), melynek elsődleges
célkitűzése
a
fogyatékos
személy
jogainak
biztosítása,
ezáltal
esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív
részvételének előmozdítása. Ebből az ünnepi alkalomból az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, 2018. február 16-án konferenciát rendezett. Erről bővebben itt
olvashat.

Színes programsorozattal ünnepelték az első
Magyar Parasport Napját
Színes programokkal ünnepelték meg 2018. február 22-én az első
Magyar Parasport Napját. Az eseménysorozat zárásaként
gálavacsorát tartottak a Magyar Paralimpiai Bizottság megalapításának huszadik évfordulója alkalmából.
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere beszédében kiemelte: a magyar parasportolók 1976 óta
144 érmet nyertek a paralimpiákon, és sikereikkel példát mutattak a fogyatékkal élő embereknek. A cikket
itt találja.
Forrás: kormany.hu, Kép: hparalimpia.hu

Előttünk álló események
 2018.03.07.

TÁRS Projekt Lakossági Fórum – Székesfehérvár

 2018.03.13-14

Társadalmi és technológiai innovációk – A
fogyatékos emberek teljes körű társadalmi
részvétele c. konferencia Magyarország V4-es
elnökségének keretében

 2018.04.24.

XXI. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI,
ADDIKTOLÓGIAI ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS
konferencia (Ébredések Alapítvány)

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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