2018. január. 31. – 1. szám

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat januári Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.
Ezúton is szeretnénk sikerekben gazdag, boldog újévet kívánni minden kedves olvasónknak!
Ebben a számban hírt adunk arról, hogy ismét megrendezésre kerülnek az IFKT Tematikus Tájékoztató
Napok és ajánljuk figyelmükbe a FOGLALKOZTATÁS 2018 pályázat adta lehetőségeket. Folytatódik
legújabb TÁRS filmjeink decemberben megkezdett bemutatása, emellett olvashatnak az elmúlt időszak
szakmai műhelymunkáiról, és legfrissebb nemzetközi együttműködésünkről.
Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül bizalommal fordulhatnak
hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

AKTUALITÁSOK
Üzenetekkel kezdődik a 2018-as esztendő
Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje az ünnepi időszakot
megelőzően kis üzeneteket nyújtott át az intézményi
férőhely kiváltás folyamatában résztvevő Partnerei
számára, melyekben már a Támogatott Lakhatásban
(TL) élő lakók szólnak a kiköltözés előtt álló társaikhoz
és mondják el tapasztalataikat a TL-ben való új életről.
A filmek megtekinthetők itt.
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SZAKMAI HÍREK
Folytatódnak az IFKT tematikus tájékoztató napok
Az EFOP–2.2.5-17 és a VEKOP-6.3.2-17 pályázati felhívásokhoz
kapcsolódóan, valamint mindazon intézmények számára, akik
2018.12.31-ig kötelesek benyújtani a Szakmai Tervet, a
tervezéshez és elkészítéshez az FSZK TÁRS Projektje szakmaimódszertani támogatást ad. A Szakmai Terv összeállítását segítő és az egyes felmérési területekre
ráépülő, 7 alkalomból álló Tematikus Tájékoztató Napokat február 15-étől tartjuk Budapesten. A
jelentkezés folyamatos. Bővebb információ és jelentkezés itt.

FOGLALKOZTATÁS 2018 pályázat
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésére az FSZK meghirdette a
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő
programok támogatása (kód: FOGLALKOZTATÁS 2018) című pályázatot,
melynek beadási határideje 2018. február 18. A pályázati program átfogó célja
a megváltozott munkaképességű – beleértve az egészségkárosodott vagy
fogyatékos – személyek társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának,
valamint foglalkoztatásának elősegítése. Az intézmények számára különösen
érdekes lehet, hogy a pályázat „B” komponensének esetében fogyatékos embereket tömörítő vagy segítő
szervezetek, illetve intézmények is pályázhatnak. Bővebb információ itt található.

Nemzetközi együttműködés a kiváltásban
2018. január 26-án az FSZK Nonprofit Kft, mint a magyar kiváltási
program koordinálásáért felelős szervezet, és a European Association
of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), a
területen szolgáltatást nyújtó nemzetközi ernyőszervezet
együttműködési megállapodást kötött, ami garantálja a
fogyatékos
emberek
intézményiférőhely-kiváltási
programjának minőségét. A megállapodást a kormányzat
képviseletében Czibere Károly szociális ügyekért és
társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, és Nyitrai Imre
szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár is ellenjegyezte.
Az együttműködési megállapodás megkötéséről a kormány.hu is írt, melyről itt olvashatnak
bővebben.
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Újabb szakértők-tanácsadók segítik a TÁRS Projektet és
az intézményi férőhelykiváltást megvalósító pályázókat
Az FSZK Nonprofit Kft TÁRS Projektjében a 2017. őszén megkezdődött
tanácsadások és régiós műhelymunkák mellett decemberben és 2018.
januárjában újabb szakértők kezdték meg munkájukat a foglalkoztatási
rehabilitáció, addiktológiai és súlyosan halmozottan fogyatékos emberek (SHF)
tanácsadója szakterületeken, segítve ezzel az intézményi férőhelykiváltást
megvalósító pályázókat. További információ itt található.

Szakmaközi egyeztetés vette kezdetét a Támogatott
Lakhatás munkacsoport januári ülésén
Januárban került megrendezésre a Támogatott Lakhatás
munkacsoport 3. ülése, melynek egyik fő napirendi pontja volt egy
közös gondolkodás, szakmaközi egyeztetés elindítása az
egészségügyi és a szociális szféra képviselői között. Fókuszban
ezúttal a Támogatott Lakhatás szolgáltatási gyűrűjének biztosítása
kapcsán az egészségügyi ellátással kapcsolatban megjelenő
problémák, és az ezekre való megoldáskeresés volt. A beszámolót itt olvashatja.

SHF Szakmai Műhely – Kiváltásban résztvevő
intézmények szakmai háttértámogatása
Az FSZK Nonprofit Kft. gondozásában 2017 decemberében került
megrendezésre a 4. SHF Szakmai Műhely. E szakmai fórum célja,
hogy előmozdítsa a szakemberek közötti információáramlást és
tudásmegosztást a súlyosan halmozottan fogyatékos (SHF) személyek
támogatásának szakterületén, továbbá hogy átláthatóvá tegye és
megossza a TÁRS (EFOP-1.9.1) és MONTÁZS (EFOP-1.9.2)
projektek fejlesztéseit. Bővebb információt itt olvashat.

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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