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KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat áprilisi Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.
Ebben a számban olvashat a kiváltást támogató nemzetközi együttműködésről, továbbá számos támogató
kiadványt, segédanyagot ajánlunk figyelmébe. Hírt adunk arról, hogy az intézmények célcsoport specifikus
szakmai támogatása érdekében újabb szakértők-tanácsadók kapcsolódnak be a TÁRS Projekt munkájába.
Emellett felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy ismét megnyílt az AUTÓPLUSZ pályázat lehetősége.
Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül bizalommal fordulhatnak
hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

AKTUALITÁSOK
Megjelent az IFKT sablonja és módszertani útmutatója
Áprilisban megjelent az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT)
sablonja és módszertani útmutatója. Az EMMI által kiadott
szakmai anyag iránymutatást ad a kiváltási folyamat
stratégiai tervezéséhez, módszereket és eszközöket kínál
az intézményeknek az IFKT terv elkészítéséhez. A
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. § (2) bekezdés d) pontja
alapján az Intézményi Férőhely Kiváltási Tervet azon nagy létszámú ápoló-gondozó
intézményeknek is el kell készíteniük szakmai programjuk mellékleteként, amelyek a
jelenlegi uniós támogatási ciklusban kiváltásra nem pályáznak. Speciális szempontjaik és az
IFKT lényegi elemeinek hangsúlyával kialakításra került egy sablon, mely rendszerezi, és egyben
nagymértékben megkönnyíti a terv elkészítését. Bővebb információ és letöltés itt.
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SZAKMAI HÍREK
Az EASPD segíti a magyarországi kiváltást
A január végén megszületett együttműködési megállapodás tükrében
megkezdődött a tevőleges kooperáció az FSZK Nonprofit Kft. és a
European Association of Service Providers for Persons with
Disabilities (EASPD), a fogyatékos emberek számára szolgáltatást
nyújtó szervezeteket tömörítő nemzetközi ernyőszervezet között. Az
együttműködés célja, hogy az EASPD szakmai tudásbázisát, nemzetközi együttműködésben feltárt és
elemzett jó gyakorlatait a hazai viszonyokra adaptálják, és a lehető leginkább hasznosítsák a
magyarországi kiváltás minőségének és sikerének biztosítása érdekében. Bővebben itt olvashat erről.

Speciális kommunikációs szükségletű
személyekkel kapcsolatos tananyagok
Speciális kommunikációs szükségletű személyekkel kapcsolatos
tananyagok váltak elérhetővé az FSZK Nonprofit Kft. tanulást
támogató e-learning felületén, a Moodle-ön. A szakmai anyagok
hasznosak lehetnek mindenki számára, aki súlyosan halmozottan
fogyatékos, fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott, valamint
siketvak személyekkel kerül kapcsolatba. További információ itt
található.

Új kiadvány: Foglalkoztatásra történő felkészítés,
fejlesztés
A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette az
intézményben,
illetve
Támogatott
Lakhatásban
élők
foglalkoztatását és foglalkoztatási rehabilitációját segítő
kiadványsorozatának legújabb elemét Foglalkoztatásra
történő felkészítés, fejlesztés címmel. A kiadvány első
része abban nyújt segítséget az intézmények számára,
hogy átlássák a felmérés és a foglalkoztatásra történő felkészítés folyamatát. A második rész
– korábban az FSZK és más szervezetek által elkészített – fejlesztő eszközök rövid leírását és
elérhetőségét tartalmazza. A leírások megkönnyítik annak eldöntését, hogy az intézmény a
saját lakói esetében mely eszköz(öke)t tudná a legeredményesebben alkalmazni. Jelenleg
három leírás készült, a jövőben a bemutatott eszközök köre folyamatosan bővülni fog. A
kiadvány itt érhető el.
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Újabb szakértők-tanácsadók segítik a TÁRS Projektet és
az intézményi férőhelykiváltást megvalósító pályázókat
Az FSZK Nonprofit Kft TÁRS Projektjében 23 további szakértő kezdte meg a
munkát, hogy az igényekre reagálva segítsék az intézményi férőhelykiváltást
megvalósító pályázókat. 2018. áprilistól szolgáltatásszervező, kommunikációs,
közösségfejlesztő és az egyéb, célcsoport specifikus szakmai támogatás
keretében addiktológiai, autizmus, tiflo, pszichoszociális és SHF tanácsadók
nyújtanak szakmai támogatást az érintett pályázók számára. További
információ itt található.

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Támogatott Lakhatás térítési díj megállapításával
kapcsolatos segédlet
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya
együttműködve az Emberi Erőforrások Minisztériumával a Támogatott
Lakhatás szolgáltatás ellátásért fizetendő személyi térítési díj
megállapításának
iránymutatása
céljából
elkészítette
a
„Mintaszámítások a támogatott lakhatás térítési díj megállapításával
kapcsolatban” című segédanyagot. A dokumentumot a Szociális ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért
Felelős Államtitkár jóváhagyta, amelynek alapján a szolgáltatók gyakorlati útmutatást kaphatnak a térítésiíj
számításhoz. A segédlet letölthető az EMMI weboldaláról, illetve a Szocialis Ágazati Portálról.
Forrás: szocialisportal.hu

Újra meghirdetésre került az AUTÓPLUSZ pályázat
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésére az FSZK Nonprofit Kft. meghirdette a
„Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére” című
(kód:
AUTÓPLUSZ2018-2)
pályázatot,
melynek
benyújtási határideje 2018. május 31. A pályázati
program célja az aktív kerekesszéket, elektromos
kerekesszéket, és elektromos mopedet használó
súlyosan
mozgáskorlátozott
személyek
önálló
életvitelének támogatása, közlekedési lehetőségeik
javítása
egy
állapotuknak
megfelelő
gépjármű
beszerzésének támogatásával. További információ itt
található.

Fotó: beol.hu
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Újabb három évig finanszírozza a kormány a
jelnyelvi tolmácsszolgálatok működését
Újabb három évig finanszírozza a kormány országszerte a jelnyelvi
tolmácsszolgálatok működését – jelentette be Czibere Károly, Szociális
Ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkár. A kormány
elkötelezett amellett, hogy a fogyatékos embereknek megteremtse a
Fotó: Botár Gergely/ kormany.hu
teljes, önálló és autonóm élet feltételeit, hogy a társadalom egyenjogú
és egyenrangú tagjai lehessenek. Ehhez a legfontosabb feltétel a kommunikáció akadálymentesítése, ezért
fontos a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás biztosítása, amelyet a kormány több lépésben is támogatott – mondta
az államtitkár. A támogatásnak köszönhetően idén áprilistól 2021. március 31-éig 22 szervezet – 19
megyei és három budapesti – biztosítja majd ingyenesen az érintetteknek a szolgáltatást, amelyre évente
420 millió forintot szán a kormány. Bővebben itt olvashat erről.
Forrás: kormany.hu
A 21881/2 kódszámú “Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2018. június 1-jétől
2021. március 31-ig terjedő időszakra” című pályázati programhoz kapcsolódóan az FSZK Nonprofit
Kft. nyílt pályázatot hirdet a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás állami támogatásának
igénybevételére, melynek benyújtási határideje 2018. május 22. A pályázati kiírást itt találja.

KITEKINTÉS
Felkészülés a Támogatott Lakhatásra
Az EFOP-2.2.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás
című pályázat nyertes intézményei sokat tesznek azért, hogy
megvalósulhasson az intézetben élő fogyatékos emberek minél teljesebb
társadalmi beilleszkedése. Így javában zajlanak a lakói felkészítések a
Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon segesdi telephelyén is. A
beszámolót itt olvashatja.
Forrás: smgondviseles.hu

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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