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Kedves Olvasónk!   

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

Ebben a számban hírt adunk arról, hogy Brüsszelben is bemutatásra kerültek a magyarországi kiváltás 

sikerei, és továbbra is ajánljuk szíves figyelmébe a – szintén nemzetközi – PODIUM Projekt eredményeit 

bemutató konferenciát. Olvashat a frissen induló IFKT konzultációs napokról és a vezető munkatársak 

képzéséről, továbbá megismerheti legújabb, a befogadó közösségek körét célzó kutatásunkat. 

Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül bizalommal fordulhatnak 

hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

 

PODIUM Projekt záró konferenciája 

Továbbra is nyitott a regisztráció a 2018. április 19-20-án, a 

Danubius Hotel Aréna épületében megrendezésre kerülő Path of 

Deinstitutionalisation – Urgent Moves (PODIUM) című 

Erasmus+ KA2-es, Európai Uniós finanszírozású projekt 

kétnapos záró konferenciájára. A projekt keretében az első 

intézményi férőhely-kiváltási menedzserek kiképzésére 

került sor négy partnerországban, köztük Magyarországon. 

A záró konferencián az érdeklődők megismerhetik e jelentős projekt eredményeit, kitekintve 

az intézményi férőhely-kiváltási folyamat nemzetközi helyzetére is. Részletes program és 

regisztráció itt..   

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

AKTUALITÁSOK 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/podium-program/
http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/podium-program/
http://fszk.hu/esemeny/podium-zaro-konferencia/
http://fszk.hu/esemeny/podium-zaro-konferencia/
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Magyarországi TL lakók az Európai Parlamentben 

Sikeresen lezajlott az a szakmai nap, melyet dr. Kósa Ádám európai 

parlamenti képviselő kezdeményezésére 2018. március 20-án a 

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén és az 

Európai Parlamentben tartottak a Magyarországon megvalósuló 

intézményi férőhely kiváltás témában, magyarországi Támogatott 

Lakhatásban (TL) élő emberek részvételével. A rendezvényt az 

EMMI szociálpolitikáért felelős államtitkársága támogatta és a megvalósításban közreműködött az FSZK 

Nonprofit Kft. TÁRS Projektje. Erről bővebben itt olvashat.  

 

Folytatódnak az IFKT tematikus tájékoztató napok 

A szociális intézményi férőhely kiváltáshoz kapcsolódó pályázatok 

elkészítéséhez, a tervezési folyamathoz az FSZK TÁRS Projektje 

szakmai-módszertani támogatást nyújt az IFKT Tematikus Tájékoztató 

Napok keretében. A részvétel segítséget jelent az 1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet vonatkozó pontjában előírt Intézményi Férőhely Kiváltási Terv 

elkészítésében, melyet az „1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet 

hatálybalépésekor már működő 50 fő feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

ápoló-gondozó otthonai esetében 2018. december 31-éig kell elkészíteni”. A Szakmai Terv összeállítását 

segítő és az egyes felmérési területekre ráépülő Tematikus Tájékoztató Napokat március 26-ától tartjuk 

Budapesten, melyekre a jelentkezés folyamatos. Bővebb információ és jelentkezés itt. 

Újdonság: IFKT konzultációs napok 

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) elkészítéséhez kapcsolódóan áprilisban 

konzultációs jellegű szakmai napokat szervez az FSZK Nonprofit Kft TÁRS Projektje. Az 

alkalmak célja, hogy a férőhely kiváltási pályázatban résztvevő intézmények választ 

kapjanak a módszertanhoz, illetve a felmérési, tervezési eszközök használatához 

kapcsolódó kérdéseikre, emellett megismerkedjenek a módszertani területek 

alkalmazásának gyakorlati tapasztalataival. További információ és 

regisztráció itt. 

Jó gyakorlatok a fejlesztő foglalkoztatásban 

Megjelent a „Jó gyakorlat” sorozat legújabb füzete. A TÁRS 

Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja legutóbb Tatán járt az 

Esőemberekért Egyesületnél foglalkoztatási jó gyakorlat feltárása 

céljából. Az egyesület vezetőjével folytatott beszélgetésből született 

leírás, illetve a sorozat már megjelent részei elérhetők és letölthetők 

az FSZK honlapjáról.  

SZAKMAI HÍREK 

http://fszk.hu/hir/magyarorszagi-tl-lakok-az-europai-parlamentben/
http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-ifkt/tematikus-tajekoztato-napok-regisztracio/
http://fszk.hu/hir/tars-ifkt-konzultacios-jellegu-szakmai-napok/
http://fszk.hu/hir/tars-ifkt-konzultacios-jellegu-szakmai-napok/
http://fszk.hu/hir/jo-gyakorlatok-a-fejleszto-foglalkoztatasban-2/
http://fszk.hu/hir/jo-gyakorlatok-a-fejleszto-foglalkoztatasban-2/
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Elindult a vezető munkatársak képzése a TÁRS 

Projektben 

2018 márciusában 15 fővel megkezdődött a TÁRS Projekt keretei 

között zajló „A vezetői kompetenciák fejlesztése az IFK folyamat során 

az új szolgáltató struktúra kialakítása és működtetése érdekében” 

elnevezésű szakmai tanfolyam (engedély száma: T-05-036/2017). A 

nyolcnapos, 60 órás tanfolyam a kiváltás folyamatában már aktívan résztvevő intézmények vezetőit, 

vezetői feladatokat ellátó munkatársait célozza meg. Bővebben itt olvashat erről. 

Megkezdődött a Kutatási munkacsoport 5 terepen zajló 

kutatása 

2018 év elején megkezdődött a munka a TÁRS Projekt Kutatási munkacsoportja 

által szervezet „Komplex mérések a kiváltással érintett helyszíneken” 

megnevezésű kutatásban. A kutatás több szempont figyelembevételével, 5 

kiválasztott pályázó intézményre fókuszálva indult el: Barcson, Csobánkán, 

Fülpösdarócon, Kaskantyún és Szombathelyen. További információ itt 

található. 

Tervezési segédanyag a kiváltásban részt vevő intézmények részére 

2017-ben az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT), valamint a hatályos 

jogszabályi rendelkezések alapján a TÁRS Projekt készített egy tervezési 

segédanyagot, mely az intézményi férőhelykiváltásban részt vevő intézmények 

számára segítséget nyújthat a Támogatott Lakhatáshoz kapcsolódó 

szolgáltatástervezéshez. Továbbra is ajánljuk figyelmükbe a Szolgáltatási 

elemek életterületenkénti bontása munkakörökkel és szolgáltatásokkal című 

táblázatot, mely frissítésre került a 2018. január 1-jétől hatályossá váló 

jogszabályok alapján. A segédanyag letölthető innen. 

Az SHF Modellprogram újratervezése –  

SHF tanácsadók állnak munkába 

Az FSZK Nonprofit Kft. tájékoztat minden érintettet, hogy a 

súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) személyeket támogató 

Modellprogram megvalósítását biztosító szerződés – a felek 

hibáján kívüli okok miatt – nem tudott hatályba lépni. Ennélfogva a 

tervezett SHF Modellprogram felfüggesztésre került, és a kiváltásban 

érintett intézmények SHF támogatását új szakmai alapokra szükséges 

helyezni. Így SHF tanácsadók állnak munkába. További információ itt 

található.  

http://fszk.hu/hir/megkezdodott-a-vezeto-munkatarsak-kepzese-a-tars-projektben/
http://fszk.hu/hir/megkezdodott-a-kutatasi-munkacsoport-5-terepen-zajlo-kutatasa/
http://fszk.hu/hir/megkezdodott-a-kutatasi-munkacsoport-5-terepen-zajlo-kutatasa/
http://fszk.hu/hir/tervezesi-segedanyag-a-kivaltasban-reszt-vevo-intezmenyek-reszere/
http://fszk.hu/hir/az-shf-modellprogram-ujratervezese-shf-tanacsadok-allnak-munkaba/
http://fszk.hu/hir/az-shf-modellprogram-ujratervezese-shf-tanacsadok-allnak-munkaba/
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Érdekvédelmi Fórum a 2017. évi 

együttműködések tükrében 

2018. március 9-én megtartotta újabb érdekvédelmi 

fórumülését az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje, széleskörű 

civil nyilvánosság előtt.  A szakmai találkozó fókuszában a 

Projekt előrehaladásáról való 2017. évi beszámoló és az 

érdekvédelemmel való együttműködés volt. A résztvevők 

előremutató párbeszédet folytattak Szebenszki Jánossal, az intézményi férőhely kiváltást megvalósító 

egyik pályázó, az IRMÁK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával, és betekintést nyerhettek a TÁRS Projekt 

„TL lakók élete a közösségben” című kisfilm sorozatába is. Bővebben itt olvashat erről.  

Nemzetközi V4 konferencia  

A fogyatékosságügyi szakpolitika és gyakorlat területén kiemelt nemzetközi 

esemény került megrendezésre Magyarországon. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 2018. március 13-14-én, Magyarország V4-es Elnökségének 

keretében kétnapos konferenciát szervezett a Budapest Kongresszusi 

Központban, Társadalmi és technológiai innovációk – A fogyatékos emberek 

teljes körű társadalmi részvétele címmel. A rendezvény fókuszában napjaink 

társadalmi és technológiai innovációi a fogyatékossággal élő személyek mindennapjaiban voltak, továbbá 

az azokra reagáló kormányzati intézkedések a Visegrádi Csoport országaiban. A konferenciáról készült 

beszámolót itt találja.  

„Neked MUNKA, nekem ÁLOM!” Nap  

Országossá nőtte ki magát a „Neked MUNKA, nekem ÁLOM!” program, amelynek 

célja, hogy összehozza a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott 

munkaképességű álláskeresőket a fogadásukra nyitott vállalatokkal, 

cégekkel. Idén március 19-23. között a fogyatékos résztvevők fél napig 

együtt dolgozhattak egy számukra érdekes munkahely munkatársával, 

egy őket érdeklő munkakörben és testközelből figyelhették meg egy 

munkavállaló mindennapi tevékenységeit. E nyílt napon, a fogyatékos 

emberek bemutatkozhattak, míg a munkáltatók és a munkahelyi közösség megismerhette a 

hozzájuk érkező résztvevő egyéni képességeit, személyiségét. A fogyatékos emberek és a 

munkahelyek találkozását munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek segítik, melyek a 

fogyatékos jelentkezőket, és a munkáltatókat is felkészítik a programban való részvételre. A 

teljes ismertető a Salva Vita Alapítvány honlapján olvasható, további beszámolók 

gyűjteménye a program hivatalos weboldalán található.  

KITEKINTÉS 

Kép: felvidek.ma 

Forrás: salvavita.hu 

Kép: felvidek.ma 

http://fszk.hu/hir/erdekvedelmi-forum-a-2017-evi-egyuttmukodesek-tukreben/
http://fszk.hu/hir/nemzetkozi-v4-es-konferencia-tarsadalmi-es-technologiai-innovaciok-a-fogyatekos-emberek-teljes-koru-tarsadalmi-reszvetele-cimmel/
http://fszk.hu/hir/nemzetkozi-v4-es-konferencia-tarsadalmi-es-technologiai-innovaciok-a-fogyatekos-emberek-teljes-koru-tarsadalmi-reszvetele-cimmel/
http://salvavita.hu/programok/neked-munka-nekem-alom/
http://nekedmunka.hu/sajto-2018/
http://nekedmunka.hu/sajto-2018/
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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 

 

 

Az Országos Közösségi Ellátások Egyesületének 

konferenciáján jártunk 

2018. március 26-án az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének munkatársai 

is részt vettek az Országos Közösségi Ellátások Egyesülete (OKEE) által 

szervezett, „A pszicho-szociális fogyatékosság és szociális ellátások új 

irányelvei” című konferencián. A beszámoló itt található. 

Autizmus Világnapja 

2008-tól kezdődően április 2-át az ENSZ az Autizmus 

Világnapjává nyilvánította. Ez alkalomból Társaságunk 

munkatársai is kékbe öltöztek, ezzel próbálva ráirányítani a világ 

figyelmét az autista emberekre. Emellett ajánljuk figyelmébe az 

elfogadás fontosságáról szóló alábbi kisfilmeket: 

 Sorsfordító film 

 Csodás dolgok történhetnek! 

XXI. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és 

Mentálhigiénés Konferencia 

Idén tavasszal is változatos programmal várja az érdeklődőket az Ébredések 

Alapítvány által szervezett XXI. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és 

Mentálhigiénés Konferencia. Többek között itt lesz Marius Romme, a Hanghalló 

mozgalom elindítója, aki plenáris előadás keretében szól majd a mára 

világméretűvé vált mozgalom eredményeiről. Mester Dániel EMMI 

főosztályvezető, az átfogó változás előtt álló szociális képzési rendszerről tart 

majd előadást. Prokop Susanne és Kristóf Mihály pedig az Ébredések Alapítvány úttörő mobilapplikációját 

mutatják be, melyről először a konferencia résztvevői értesülhetnek. Ahogyan a két új könyvről is, melyek 

megjelenését – a mobilapplikáció kifejlesztésével együtt – az FSZK Nonprofit Kft. támogatta. A 

konferencia időpontja: 2018. április 24. Helyszíne: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Az elektronikus 

jelentkezési lap elérhető a www.ebredesek.hu címen. Térítésmentesen vehetnek részt a konferencián 

pszichiátriai szolgáltatás igénybevevő felhasználók és közvetlen családtagjaik (szülő, gyerek, testvér, 

házastárs). Továbbá nappali tagozatos orvostanhallgatók, pszichológus és szociális munkás hallgatók. 

 

 

 

 

 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu?subject=hírlevél%20leiratkozás
http://www.fszk.hu/
http://fszk.hu/hir/az-orszagos-kozossegi-ellatasok-egyesuletenek-konferenciajan-jartunk/
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/04/autizmus_vilagnap.jpg
http://hvg.hu/elet/20180402_Ma_van_az_autizmus_vilagnapja
https://youtu.be/IwdN10jSL3g
http://ebredesek.hu/konferenciak/

