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2018/5-6., május-június havi összevont szám  

 

 

   
 

Kedves Olvasónk!   

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat május-június havi összevont Hírlevelét 

ajánljuk figyelmébe.  

Ebben a számban hírt adunk a TÁRS Projekt legfrissebb szakmai rendezvényeiről és aktuális képzéseiről, 

bemutatjuk a foglalkozási rehabilitáció témájában készült legújabb kiadványainkat, és betekintést nyújtunk 

a TÁRS Projekt érdekvédelmet támogató tevékenységeibe. Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy egyes 

filmjeink már angol nyelven is elérhetők. 

Kiváltással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül 

bizalommal fordulhat hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

 

Felkészülés a változó vezetői szerepekre 

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének keretei között 

2018 tavaszán Budapesten, 4 csoportban, 60 fővel indult a 

„Változó vezetői szerepek és kompetenciák az 

intézményférőhely kiváltási (IFK) folyamatban” elnevezésű 

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

képzés első csoportjának résztvevői június végén sikeres 

vizsgát tettek. A tanfolyam folytatása szeptemberben 

várható. Bővebben itt olvashat erről.   

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

AKTUALITÁSOK 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

http://fszk.hu/hir/halozati-kommunikacios-kapu/
mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://fszk.hu/hir/felkeszules-a-valtozo-vezetoi-szerepekre/
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Tájékoztató Fórumok országszerte 

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje 2017 decembere és 2018 áprilisa 

között, 7 helyszínen tartott tájékoztató Fórumot az intézményi férőhely 

kiváltásról. Az országszerte megrendezett program eredményeképpen a 

kiváltási folyamatban közvetlenül és közvetve érintett helyi szereplők 

találkozási lehetőséget kaptak és informálódhattak a magyarországi 

kiváltás folyamatáról, továbbá a Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatás 

előnyeiről minisztériumi, intézményi fenntartói és TL-ben élő tapasztalati 

szakértői szemszögből. A Fórumokról szóló cikket itt találja meg. 

Szakmai rendezvénysorozat:  

Hogyan működtessünk Támogatott Lakhatást?  

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének Szolgáltatásfejlesztési 

Munkacsoportja 2018. május és júliusa között 19 megyeszékhelyeken 

rendezi meg a TL protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertan 

kidolgozásához kapcsolódó Szakmai Fórumokat „Hogyan 

működtessünk Támogatott Lakhatást?” címmel. Bővebb információ és 

regisztráció itt. 

Hálózati Kommunikációs Kapu  

A TÁRS Projekt egyik kiemelt célkitűzése, hogy országos szinten biztosítsa a kiváltásban 

érintett szereplők közötti információáramlást, a módszerek és jó gyakorlatok megosztását, 

fejlesztések közössé tételét, továbbá garantálja a horizontális és vertikális szakmai 

kommunikációt az érintett szereplők között. A TÁRS Projekt Hálózat Munkacsoportja 

által működtetett Hálózati Kommunikációs Kapu (kivaltas.halozat@fszk.hu) is ezt a 

célt szolgálja. Részleteket itt olvashat erről. 

Megjelentek a „Jó gyakorlat” füzetsorozat 

legújabb kiadásai 

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja legutóbb 

Tatán járt az Esőemberekért Egyesületnél, illetve a 

székesfehérvári Hatpöttyös Étterembe látogatott 

foglalkoztatási jó gyakorlatok feltárása céljából. Az interjúkból 

született leírások, illetve a sorozat már megjelent részei elérhetők 

és letölthetők az FSZK honlapjáról.   

SZAKMAI HÍREK 

http://fszk.hu/hir/forumok-orszagszerte/
http://fszk.hu/hir/szakmai-rendezvenysorozat-hogyan-mukodtessunk-tamogatott-lakhatast/
http://fszk.hu/hir/szakmai-rendezvenysorozat-hogyan-mukodtessunk-tamogatott-lakhatast/
http://fszk.hu/hir/halozati-kommunikacios-kapu/
http://fszk.hu/hir/jo-gyakorlatok-a-fejleszto-foglalkoztatasban-2/
http://fszk.hu/hir/jo-gyakorlatok-a-fejleszto-foglalkoztatasban-2/
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Angol nyelven elérhető kisfilmek és animációk a kiváltásról 

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének fő célkitűzése a szociális intézményi 

férőhely-kiváltás szakmai-módszertani hátterének biztosítása Magyarország 

egészében, annak különböző területén működő személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények számára. Ezen felül a projekt fontos feladatának tekinti a 

hazai és nemzetközi tapasztalatok, tudások gyűjtését és megosztását, melynek 

jegyében elkészült több kiváltás témájú, magyar nyelvű kisfilm és animációs film 

angol feliratos változata. A részleteket itt olvashatja. 

A folyamatosan megjelenő filmekért kövesse nyomon a TÁRS Híreket, 

iratkozzon föl „Kiváltás TÁRS” YouTube csatornánkra vagy látogasson el az FSZK Nonprofit Kft. 

Facebook oldalára. 

Beszámoló az ököritófülpösi Szervezetfejlesztési Régiós 

Műhelymunkáról 

Az intézményi férőhely kiváltási programban a TÁRS Projekt szakmai 

támogatása keretében nyújtott szervezetfejlesztési tanácsadási alkalmakon a 

jövőtervezés van fókuszban, ahol az elméleti ismeretek mellől nem 

hiányozhatnak a megélt, feldolgozott szakmai tapasztalatok. A fejlesztési 

folyamatok támogatásának igénye és a tapasztalati tanulás igénye generálta a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Viktória Egyesített Szociális Intézmény 

ököritófülpösi intézményének meglátogatását, mint egy már működő, jó gyakorlat megismerésének 

lehetőségét. A műhelyenmunkán részt vettek kiváltás előtt álló intézmény-, és szervezeti egység vezetők, 

illetve a TÁRS Projekt intézményi koordinátorai és szervetfejlesztési szakértői is. A beszámoló itt 

található. 

Minikonferencia a kiváltásban érintett helyszínek 

kutatási eredményeiről 

2018. június 6-án, Budapesten a TÁRS Projekt Kutatási 

Munkacsoportja, a Revita Alapítvány és a Budapest Intézet 

szervezésében lezajlott a „Komplex mérések a kiváltással 

érintett helyszíneken” című kutatáshoz kapcsolódó 

Minikonferencia, ahol a kutatásban részt vállaló hallgatók 

mutatták be a lakossági kérdőíves adatfelvételből készült 

adatbázisok elemzése során elért legfontosabb eredményeiket. A kutatás célja a kiváltás 

folyamatainak nyomon követése, a tapasztalatok visszacsatolása a kiváltás szakmai 

támogatásának folyamatába. További részleteket itt olvashat. 

  

http://fszk.hu/hir/angol-nyelven-elerheto-kisfilmek-es-animaciok-a-kivaltasrol/
http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-hirek/
https://www.youtube.com/channel/UCpIMfUE6Tf5sNOfyHKU50eQ
https://www.facebook.com/Fogyat%C3%A9kos-Szem%C3%A9lyek-Es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g%C3%A9%C3%A9rt-K%C3%B6zhaszn%C3%BA-Nonprofit-Kft-391540354241695/
http://fszk.hu/hir/beszamolo-az-okoritofulposi-szervezetfejlesztesi-regios-muhelymunkarol/
http://fszk.hu/hir/beszamolo-az-okoritofulposi-szervezetfejlesztesi-regios-muhelymunkarol/
http://fszk.hu/hir/lezajlott-a-minikonferencia-a-kivaltasban-erintett-helyszinek-kutatasi-eredmenyeirol/
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Érdekvédelmi Fórumot tartott a TÁRS Projekt 

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje tematikus Érdekvédelmi 

Fórum sorozatot működtet, amely az intézményi férőhely 

kiváltást megvalósító pályázók Fenntartóinak szemszögéből 

láttatja a kiváltás folyamatát. A 2018. májusi 8-ai Érdekvédelmi 

Fórumülésen ennek apropóján tartott tájékoztatót Bátori Zsolt, 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) főigazgatója az EFOP–2.2.5-17 „Intézményi 

ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” 

elnevezésű pályázatok előrehaladásáról. Bővebben itt olvashat erről. 

Bemutatkozik a Lakók Támogatása Csoport 

A Lakók Támogatása Csoport a TÁRS Projekt Szakmai Koordinációs 

Műhelyének keretében alakult és a kiváltásban érintett intézményekben 

folyó érdekvédelmi munkát támogatja a leendő TL lakók 

mentorálásával. Tevékenységük – mely 2018 elején indult útjára – 

előkészíti a Projekt által nyújtott érdekvédelmi tanácsadó szolgáltatás 

kiépítését, mely a kiköltöző lakók önérdek-érvényesítésének 

előmozdítására, a szolgáltatások demokratikus, a lakók részvételén 

alapuló döntéshozatali, irányítási formáinak kialakítására irányul. A 

részleteket itt olvashatja. 

Elkészült a „Dolgozni jó!” füzetsorozat 

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette a könnyen 

érthető kommunikáció nyelvén íródott  „Dolgozni jó!” című füzetsorozatot, 

azzal a céllal, hogy a nagy bentlakásos intézményben élő, fogyatékos 

személyek kedvet kapjanak a munkavégzéshez és felfedezzék a 

munkavállalással járó előnyöket. Az FSZK Nonprofit Kft. honlapján 

elérhető kiadványok elsősorban a lakókhoz szólnak, de az őket 

segítő szakemberek munkáját is hivatottak támogatni. További 

információ és letöltés itt. 

Megjelent a „Foglalkozási rehabilitációs 

szolgáltatások” című kiadvány 

Megjelent a TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportjának legújabb 

kiadványa „Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások” címmel, a 

fogyatékos emberek foglalkoztatását és foglalkozási rehabilitációját segítő 

kiadványsorozatának részeként. A füzetek elérhetők és letölthetők az 

FSZK honlapjáról.  

https://szgyf.gov.hu/hu/
http://fszk.hu/hir/egyuttmukodesek-megerositese-erdekvedelmi-forumot-tartott-a-tars-projekt/
http://fszk.hu/hir/bemutatkozik-a-lakok-tamogatasa-csoport/
http://fszk.hu/hir/bemutatkozik-a-lakok-tamogatasa-csoport/
http://fszk.hu/kiadvany/dolgozni-jo-fuzetsorozat/
http://fszk.hu/kiadvany/dolgozni-jo-fuzetsorozat/
http://fszk.hu/kiadvany/dolgozni-jo-fuzetsorozat/
http://fszk.hu/hir/megjelent-a-foglalkozasi-rehabilitacios-szolgaltatasok-cimu-kiadvany/
http://fszk.hu/hir/megjelent-a-foglalkozasi-rehabilitacios-szolgaltatasok-cimu-kiadvany/
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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 

 

 

Térkép akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatókról 

Az FSZK Nonrpofit Kft. TÁRS Projektje által nyújtott szakmai-módszertani 

támogatás egyik kiemelkedően fontos része a tudásmegosztás. Ezt a célt 

szolgálva készítette el a kiemelt projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 

azt a térképet, mely tartalmazza a 2018-ban nyilvántartásba vett 

rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatókat. A 

térképet itt találja meg.  

A teljes cikk az FSZK Nonprofit Kft. weboldalán olvasható. 

 

SZÁP – minden szociális ágazati információ egy helyen 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából létrejött szociális 

szakmai központi információs adatbázis, a Szociális Ágazati Portál 

(SZÁP) 2011 óta a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szakterületen dolgozók számára egyetlen weboldalon teszi elérhetővé 

a szükséges információkat és adminisztrációs felületeket, a 

lakosságnak pedig a szociális ellátásokról, a szolgáltatások 

elérhetőségéről ad tájékoztatást. Többek között megtalálható itt a 

szociálpolitikai, illetve gyermekvédelmi szakértői névjegyzék, 

pályázatok kiírásai és a velük kapcsolatos tájékoztatások, a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szociális képzéseivel kapcsolatos felhívások és szakmai anyagok, 

illetve a foglalkozási rehabilitációval összefüggő tájékoztató anyagai és szakmai kiadványok. Az oldalon 

Tudástár üzemel, ahol a szakmai hatóságok útmutatói, ajánlásai és tájékoztatói, gyakran ismételt kérdések 

és iratminták mellett helyet kapnak a területhez kapcsolódó kutatások, statisztikai elemzések, tanulmányok, 

jó gyakorlatok. Mindemellett megtalálható még a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 

és ellátásokat biztosító intézmények keresője is. A SZÁP a szocialisportal.hu weboldalon érhető el. 

 

 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓK 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu?subject=hírlevél%20leiratkozás
http://www.fszk.hu/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sHMLKxIqngEE0oaXWRtEHriu956kurJ7&ll=47.094741658188305%2C19.49325669999996&z=7
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sHMLKxIqngEE0oaXWRtEHriu956kurJ7&ll=47.094741658188305%2C19.49325669999996&z=7
http://fszk.hu/hir/terkep-akkreditacios-tanusitvannyal-rendelkezo-munkaltatokrol/
http://szocialisportal.hu/

