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Kedves Olvasónk!   

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

Ebben a számban megismerkedhet a kiváltás személyközpontú tervezését segítő Komplex kiváltási 

szükségletfelmérés módszertanával, beszámolókat olvashat szakmai találkozókról, és újabb foglalkoztatási 

jó gyakorlatokat ajánlunk figyelmébe.  

Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül bizalommal fordulhatnak 

hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

 

Elérhető a Komplex kiváltási szükségletfelmérés 

(EKISz2 és EKKiFet) módszertana 

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének keretében, a KézenFogva 

Alapítvány szakembereivel együttműködésben került kifejlesztésre a 

Komplex kiváltási szükségletfelmérés, ezen belül az Egyéni 

kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés (EKISz2), 

valamint az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési 

terv (EKKiFeT) módszertana, felmérési és tervezési 

eszközrendszere. A Módszertan a személyközpontú tervezés eszközeivel a szolgáltatást 

igénybevevő ember célkitűzéseit helyezi a középpontba. Célja, hogy az 

intézményekben egyéni gondozási/fejlesztési terveket készítő és a kiváltásra való 

felkészítésben résztvevő szakembereknek, intézményi munkatársaknak nyújtson támpontot a 

felkészítési folyamatban, a gondozásról a támogatásra való áttérés során egy célzottabb 

felmérési-tervezési eszközrendszerrel. A Módszertan megismerését a kiváltást pályázati úton 

megvalósító intézmények munkatársai számára 50 órás, akkreditált képzés segíti, majd az 

alkalmazás során helyszíni és on-line tanácsadói támogatást is igénybe vehetnek. Bővebben itt 

tájékozódhat erről.   

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

AKTUALITÁSOK 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-ifkt/komplex-kivaltasi-szuksegletfelmeres-ekisz2-es-ekkifet-modszertana/
http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-ifkt/komplex-kivaltasi-szuksegletfelmeres-ekisz2-es-ekkifet-modszertana/
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Intézményi munkatársak felkészülése a Komplex 

Kiváltási Szükségletfelmérésre 

A 2018 tavaszán tartotta meg a KézenFogva Alapítvány az FSZK 

Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének keretében kifejlesztett Komplex 

Kiváltási Szükségletfelmérés eszköztárához kapcsolódó képzési 

sorozatot. Az EFOP-2.2.2 kiváltási projektek munkatársai ebben  az 

időszakban 4 helyszínen (Békéscsaba, Budapest, Miskolc, 

Zalaszentlászló) vehettek részt a felkészítésen. Az EFOP-2.2.5 kiváltási 

projektben részt vevő intézmények dolgozói számára várhatóan 2019 

tavaszán indul el újra ez a képzés. Bővebben itt olvashat erről. 

Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban  

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja az elmúlt év 

folyamán több helyszínen gyűjtött foglalkoztatási jó gyakorlatokat. 

Mindenhol találtak számos, megosztásra érdemes megoldást: az 

érdeklődők – többek között – brand-építéssel, bérmunka-végzéssel, 

stratégiakészítéssel, innovatív technológiák alkalmazásával 

kapcsolatos követésre méltó, jól működő megoldásokról 

olvashatnak. A munkacsoport munkatársai legutóbb a Vakok és 

Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületénél 

jártak. A részletekről itt tájékozódhat.  

13 kiváltási projekt támogatási összegének 

növeléséről döntött a kormány   

Júliusban „az Országgyűlés elfogadta 13 

fogyatékosságügyi érdekvédelmi és civil szervezet 

megnövelt támogatására vonatkozó költségvetési 

javaslatot.” – olvasható a kormány.hu cikkében. Az 

érintett intézményi férőhelykiváltási projektekről a        

Magyar Közlöny 2018. évi 112. számában megjelent 

kormányhatározatok adnak tájékoztatást.  További információ 

itt található. 

SZAKMAI HÍREK 

HASZNOS INFORMÁCIÓK 

http://fszk.hu/hir/intezmenyi-munkatarsak-felkeszulese-a-komplex-kivaltasi-szuksegletfelmeresre/
http://fszk.hu/hir/jo-gyakorlatok-a-foglalkoztatasban-2/
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2010-hez-kepest-duplajara-emelkedik-a-fogyatekos-embereket-segito-szervezetek-koltsegvetesi-tamogatasa
http://fszk.hu/hir/13-kivaltasi-projekt-tamogatasi-osszegenek-noveleserol-dontott-a-kormany/
http://fszk.hu/hir/13-kivaltasi-projekt-tamogatasi-osszegenek-noveleserol-dontott-a-kormany/
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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 

 

 

Aki bújt, aki nem… – Útmutató autista gyermeket nevelő 

szülőknek a közös játék élményéhez  

Szülői javaslatra fogalmazódott meg az igény, – majd ehhez kapcsolódva 

született meg a szándék a szülők és szakemberek közös gondolkodásának 

eredményeként – hogy legyen egy gyakorlati útmutató, ami segíti a 

mindennapokban az autista gyermeket nevelő szülőket. A kiadvány 

fókuszában az áll, hogy hogyan tudják a szülők gyermekeiket a társas 

kapcsolatok megtanulása érdekében együttműködésre ösztönözni játék 

közben. Mindennapi tapasztalatokból, emlékekből, valamint sok közös 

gondolkodásból született a gyakorlatias kiadvány az FSZK Nonprofit Kft. 

EFOP 1.9.2- MONTÁZS Projektjének keretén belül. Az útmutató számos, 

jól használható ötletet mutat be, annak érdekében, hogy olvasói, használói 

visszaszerezhessék és megtarthassák a közös játék örömét. A kiadvány letölthető innen. 

 

Látogatás az Önállóan lakni – közösségben élni 

érdekvédelmi csoportnál 

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje fontosnak tartja, hogy a Támogatott 

Lakhatás szolgáltatás ne csak a kiváltásban érintett intézményekben élők 

részére legyen ismert és elérhető. Ezért az Önálló Életvitel Európai Napja 

alkalmából a Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoport látogatást tett az Önállóan 

lakni – közösségben élni érdekvédelmi csoportnál,  ahol új szemszögből 

ismerhették meg a találkozás résztvevőinek álláspontját, igényeit a 

Támogatott Lakhatás lehetőségeiről, vagy esetleges hiányosságairól, a 

további tennivalókról. További információt itt talál.  

A Down Alapítvány TL konferenciáján jártunk 

2018. június 22-én az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje is részt vett a 

Down Alapítvány „Támogatott lakhatás gyakorlati megoldásai” című 

konferenciáján, amely az FSZK FOF 2017 pályázata keretében került 

megrendezésre. A beszámolót itt olvashatja. 

 

 

 

 

 

 

KITEKINTÉS 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu?subject=hírlevél%20leiratkozás
http://www.fszk.hu/
http://fszk.hu/montazs-projekt/
http://fszk.hu/kiadvany/aki-bujt-aki-nem/
https://onalloanlakni.blog.hu/
https://onalloanlakni.blog.hu/
http://fszk.hu/hir/latogatas-az-onalloan-lakni-kozossegben-elni-erdekvedelmi-csoportnal/
http://fszk.hu/palyazat/fogyatekos-szemelyek-helyi-regionalis-es-orszagos-szervezeteinek-szakmai-programjainak-tamogatasa-2/
http://fszk.hu/hir/a-down-alapitvany-tl-konferenciajan-jartunk/

