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A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK) az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának háttérintézménye. Az FSZK EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-

00001 azonosító számú „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs 

műhely kialakítása” c. projektjének (TÁRS Projekt) célja, hogy szakmai hátteret 

biztosítson a nagy létszámú tartós bentlakásos fogyatékos-, pszichiátriai beteg- és 

szenvedélybeteg intézmények számára a férőhely kiváltási folyamatban.  

A projektről bővebben a TÁRS Tájékoztató Kiadvány ad felvilágosítást: 

http://fszk.hu/kiadvany/tars-tajekoztato-kiadvany/  

A TÁRS projekt szorosan kapcsolódik a kiváltást Uniós társfinanszírozással megvalósító szociális 

intézményekhez, valamint együttműködik az érintett civil- és érdekvédelmi szervezetekkel, 

szolgáltatásokkal.  

 

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) Módszertan használata 

A TÁRS Projekt kidolgozta, és csoportos formában, tematikus napokon készíti fel a 

kiváltásban résztvevő intézmények munkatársait a módszertan alkalmazására. Az IFKT 

alkalmazása kötelező a pályázók számára. Az intézmény a kiváltásra készülve elkészíti az 

IFKT-t, aminek részeként: 

1. felméri a kiköltöző lakók egyéni kiváltási szükségletét és személyre szóló egyéni 

kiváltási tervet készít; 

2. felméri az intézmény munkatársait, amelyek alapján intézményi humánerőforrás-

tervet készít; 

3. felméri a humán-szolgáltatási környezetet és elkészíti a szolgáltatási gyűrű -, valamint 

a szolgáltatásfejlesztési tervet (melynek része a foglalkoztatás is); 

4. felméri a potenciális ingatlanok körét és elkészíti az ingatlan portfólió tervét; 

5. felméri a külső (helyi társadalmi, céltelepülési) és belső (intézményi) kommunikációs 

folyamatokat és kommunikációs tervet készít; 

6. elkészíti a kiváltás teljes költségtervét, valamint fenntarthatósági számításokat végez. 

 

A módszertani útmutató és IFKT adatbázis elérhető: http://fszk.hu/szakmai-

tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-ifkt/intezmenyi-

ferohely-kivaltasi-terv-modszertani-utmutato/ Alkalmazásához az FSZK Nonprofit Kft. 

folyamatosan tanácsadást biztosít egyéni és csoportos, személyes és on-line formában.  
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Intézményi koordinátor jelenléte 

A TÁRS Projekt intézményi koordinátort biztosít, aki része a kiváltást tervező, megvalósító 

intézményi szakmai teamnek. A koordinátor kulcsszereplője az információ áramlásnak a 

pályázó és az FSZK TÁRS Projektjének szakértői teamje között. Cél, hogy az intézmény 

számára szükséges felkészülési, képzési, tanácsadási tevékenységek a megfelelő időben, 

megfelelő tartalommal segítsék a helyi folyamatokat. 

 

Szakértői tanácsadás 

A TÁRS Projekt a kiváltás kezdetétől az átmeneten keresztül a Támogatott Lakhatás 

működtetéséig folyamatosan segíti az intézményt az alábbi területen gyakorlott szakértők 

rendelkezésre állásával: 

 rehabilitációs szakmérnök – a komplex, ésszerű akadálymentesség szempontjainak 

szakszerű biztosítására; 

 érdekvédelmi tanácsadó – a kiköltöző lakók önérdek-érvényesítésének 

előmozdítására, a szolgáltatások demokratikus, a lakók részvételén alapuló 

döntéshozatali, irányítási formáinak kialakítására; 

 szervezetfejlesztő – a nagyintézmény átalakulása során szervezet átalakítására és 

megerősítésére, a nagy horderejű, gyökeres változás támogatására; 

 szupervizor – a munkatársak kiváltást támogató attitűdjének megerősítésére, a 

feszültségek kezelésre, csoportos és egyén formában, az érintett intézményekben; 

 szolgáltatás-szervezési tanácsadó – a Támogatott Lakhatás és a kapcsolódó 

szolgáltatási gyűrű optimális kialakítása céljából; 

 kommunikációs, közösségfejlesztési szakember – mind a céltelepülések leendő 

szomszédságára, illetve a tágabb környezetre (helyi lakosság, társágazatok) mind az 

intézmény lakóira, illetve munkatársaira irányuló tevékenység kialakítása; 

 foglalkozási rehabilitációs szakértő – a kiváltásban résztvevő intézmények és 

egyének foglalkoztatási- és foglalkozási rehabilitációs feladatainak fejlesztéséhez 

személyes módszertani ajánlásokkal, tanácsadással, jó gyakorlatok közlésével; 

 célcsoport specifikus tanácsadók – a súlyosan halmozottan fogyatékos, a 

szenvedélybeteg, illetve pszicho-szociális fogyatékos lakók kiváltásának 

támogatására. 

A tanácsadás biztosítására az intézményi igények felmérése alapján, az intézményi 

koordinátor közreműködésével kerül sor. 
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Módszertani dokumentumok kidolgozása és alkalmazásuk támogatása 

 Rehabilitációs környezettervező szakmérnök tanácsadók által összeállított TL-tervezési 

szempontsor – a támogatott lakhatás ingatlanok kialakításának támogatására 

http://fszk.hu/kiadvany/rehabilitacios-kornyezettervezo-szakmernok-tanacsadok-altal-

osszeallitott-tl-tervezesi-szempontsor/  

 Tervezési segédanyag a kiváltásban résztvevő intézmények részére – A segédanyag a 
kiváltást, a támogatott lakhatás szolgáltatását tervező intézményeket kívánja segíteni a 
szolgáltatási elemek, a tevékenységek és a humánerőforrás-igény összegzésével, a logikai 
összefüggések bemutatásával http://fszk.hu/hir/tervezesi-segedanyag-a-kivaltasban-reszt-
vevo-intezmenyek-reszere/ 

 Az intézményi férőhely kiváltás foglalkoztatási komponensének általános folyamata 

http://fszk.hu/kiadvany/az-intezmenyi-ferohely-kivaltas-foglalkoztatasi-komponensenek-

altalanos-folyamata/ valamint Segédlet az intézményi férőhely kiváltás foglalkoztatási 

komponensének költségvetés-tervezéséhez http://fszk.hu/kiadvany/segedlet-az-intezmenyi-

ferohely-kivaltas-program-foglalkoztatasi-komponensenek-koltsegvetes-tervezesehez/ - a 

foglalkoztatás fejlesztése érdekében. Kapcsolódó kiadványok szólnak a foglalkozási 

rehabilitációról, a fejlesztő-, az akkreditált és közfoglalkoztatásról, valamint jó gyakorlatokról, 

melyek elérhetők a http://fszk.hu/kiadvany/ oldalon. 

 „Egységes szervezet átalakítási koncepció és végrehajtási protokoll” – a kiváltásra kerülő 

intézmény átalakulásának hatékony segítésére http://fszk.hu/kiadvany/egyseges-szervezet-

atalakitasi-koncepcio-es-vegrehajtasi-protokoll/  

 A Kiváltási folyamat kommunikációs stratégiája egy olyan alapdokumentum, ami igazodási 

pontként szolgál a kiváltási folyamathoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységek 

tervezéséhez, lebonyolításához: http://fszk.hu/kiadvany/a-kivaltasi-folyamat-kommunikacios-

strategiaja/  

 A Válságkommunikációs terv a kiváltási folyamatban résztvevő intézmények vezetői számára 

nyújt támogatást a potenciális konfliktushelyzetek megelőzéséhez, illetve a kialakult 

konfliktushelyzetek kezeléséhez: http://fszk.hu/kiadvany/valsagkommunikacios-terv/ 

 A Kommunikációs módszertani segédanyag az intézményi külső-belső kommunikációjának 

szakmai támogatására szolgáló dokumentum, szerkeszthető sablonokkal, 

mintadokumentumokkal, arculati elemekkel: http://fszk.hu/kiadvany/kommunikacios-

modszertani-segedanyag/  

 Támogatott Lakhatás protokollját és a szolgáltatási gyűrű módszertanát – a kialakítandó 

(kiköltözés utáni) szolgáltatási rendszer feladat-, felelősségi- és kötelmi elemeinek leírására. 

Közzététele 2018 nyarára várható. 

 Minőségirányítási rendszerleírás – a kialakítandó (kiköltözés utáni) szolgáltatások 

rendszerirányítási / menedzsment folyamatainak meghatározására, működtetésére. 

Közzététele 2018 nyarára várható. 

 Egyéni Kiváltást és Felkészítést Támogató Szükségletfelmérés (továbbiakban: EKISz2), 

valamint az Egyéni Komplex Kiváltási Fejlesztési Terv (EKKiFeT) módszertanok – a kiköltöző 

(kiváltásban résztvevő) lakók egyéni készségeinek, képességeinek feltérképezésére, valamint 

a sikeres, biztonságos kiváltás megvalósítását szolgáló, a fejlesztéshez kapcsolódó és 

kockázati területeket meghatározó felkészítési tervek elkészítésére. Közzététele 2018 nyarára 

várható. 

 

A TÁRS Projekt támogatja mindezen módszertanok bevezetését, alkalmazását felkészítéssel, 

fórumokkal, tanácsadással minden érintett intézményben, egyéni és csoportos, személyes és 

on-line formában.  
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Akkreditált képzések 

1.) Vezető munkatársak továbbképzése 

A továbbképzés célja a nagy bentlakásos intézmények (ápoló-gondozó otthonok) vezetőinek 

felkészítése, attitűdváltása annak érdekében, hogy az intézmény-kiváltási folyamatot 

lebonyolítsák, s az ezzel együtt járó új szolgáltató struktúrát hatékonyan koordinálják. 

A képzés óraszáma: 60 óra, 4 alkalom (alkalmanként 2 képzési nap). A képzés elindult, 

helyszíne és időpontja: Budapest, 2018 márciusától folyamatosan. Intézményenként 2-4 fő 

vezető munkatárs részvétele biztosított. 

2.) TL esetfelelősök képzése 

A leendő esetfelelős munkatársak továbbképzésének célja, hogy a képzésben részt vevők 

képessé váljanak az intézményi férőhely kiváltás során létrejövő Támogatott Lakhatási 

szolgáltatások működtetésére, vezetésére, valamint az érintettek önálló és önrendelkező 

életvitelének támogatására. 

A képzés három önálló, de tartalmában egymásra épülő felkészítő programból áll, 

összességében 105 óra időtartamban (40+40+25 óra). A képzés elindult, helyszíne és 

időpontja: Budapesten és vidéken, 2018 márciusától folyamatosan. A képzési programra 

intézményenként 6-10 fő részvétele biztosított. 

3.) Komplex kiváltási szükségletfelmérés 

A „Komplex kiváltási szükségletfelmérést végző munkatársak szakmai felkészítése” című, 

Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés (EKISz2) elvégzésére, a 

módszertan alkalmazására, valamint az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv (EKKiFeT) 

módszertanának alkalmazására feljogosító akkreditált képzés. 

A képzés óraszáma: 50 óra, 3 alkalom (3+2+2 képzési napokkal tervezve). A képzés elindult, 

helyszíne és indításának ideje: Budapest és vidéken, 2018 februárjától folyamatosan. 

Intézményenként 2-4 fő részvétele biztosított, a kiváltott férőhelyek számával arányosan. 

4.) A közvetlen személyi támogatást nyújtó (szociális gondozó) munkatársak továbbképzése  

A szociális gondozók – ápolók számára több képzés áll rendelkezésre. Az egyik a 

kiváltásban érintett helyi intézményben zajlik és minden munkatársra kiterjed. Ezen 

egynapos, intenzív képzés célja a kiváltás legfontosabb elveinek, szabályainak 

megismerése, szemléletformálás, hazai jó gyakorlatok megismerése. A képzés elindult, 

folyamatos. 
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A másik, szintén szociális gondozókat célzó képzés témái igényfelmérés alapján kerülnek 

meghatározásra. Három képzési témából lehet választani, téma-specifikusan mélyebb, 

gyakorlatias ismereteket szerezni.  A képzések óraszáma: 40 óra (2X20 óra, havonta 1 alkalom, 

alkalmanként 2 nap) Képzés várható helyszíne és időpontja: Budapest, 2019 januártól 

folyamatosan. Intézményenként 3-7 fő részvétele biztosított. 

5.) Lakók, fogyatékos személyek önálló/támogatott életvitelére felkészítő képzés 

A képzés célja: gyakorlatorientált, saját élményű képzési programmal támogatni az intézményi 

férőhely kiváltásban érintett fogyatékos személyek felkészülését a Támogatott Lakhatásra, annak 

érdekében, hogy az új élethelyzet és környezet kihívásaira nyitottan és motiváltan reagáljanak, 

egyre magabiztosabban igazodjanak el új környezetükben, élethelyzetükben s készen álljanak az 

új kapcsolatok kialakítására, mindezzel nagymértékben hozzájárulva életminőségük pozitív 

változásához és társadalmi integrációjukhoz. 

A képzés óraszáma: 60 óra. A TÁRS Projekt vállalása a céloknak megfelelő képzési program 

kifejlesztése és felkészített képzők biztosítása. A képzés megvalósításának költségeit az 

intézmények által benyújtott pályázat keretei között lehet tervezni és elszámolni. A képzést az 

intézmény igénye esetén – folyamatosan – az intézmények által biztosított helyszínen és 

egyeztetett időpontban tudjuk nyújtani, a lakók felkészítésére pályázatukban tervezett 

költségkeretekkel. 

A képzési igényeket minden esetben az intézményi koordinátornak szükséges jelezni. 

 

Kommunikáció támogatása 

Részvétel lakossági fórumokon, a lakossággal / helyi önkormányzattal való párbeszédben: a 

kiváltási folyamat a lakosság részére is realizálódni kezd, így egyre gyakrabban felmerül az igény 

a kiváltásról szóló lakossági tájékoztatásra. Tapasztalataink szerint hitelesebbnek tartják egy 

szakmai szervezettől, az FSZK Nonprofit Kft-től kapott tájékoztatást, mint csak kizárólag a 

kiváltás helyi szintű közvetlen szereplőitől (pályázó intézmény, önkormányzat). A TÁRS Projekt 

szívesen tesz eleget ezeknek a felkéréseknek, segítve ezzel a pályázókat, egyben előmozdítva a 

társadalmi befogadást. 

Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat Hálózati Hírlevelének közzététele: 

havi rendszerességgel megjelenő szakmai folyóirat, melyben a kiváltási folyamattal kapcsolatos 

legfontosabb hírek, érdekességek, hasznos tudnivalók kapnak helyet. A hírlevél minden hónap 

végén, alkalmanként csaknem 3000 címzetthez érkezik meg elektronikusan. A hírlevelek 

elérhetősége és feliratkozási lehetőség a http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-

ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-hirlevelek/  honlapról is.  
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A TÁRS Projekt keretein belül, a kiváltási folyamat témájában elkészült filmek az FSZK 

Nonprofit Kft. weboldalán a TÁRS aloldalon érhetőek el: http://fszk.hu/szakmai-

tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-filmek/ és a Kiváltás 

YouTube csatornán: 

https://www.youtube.com/channel/UCpIMfUE6Tf5sNOfyHKU50eQ?view_as=subscriber 

 30 db fél perces Üzenetek Lakóknak Lakóktól című film és angol feliratos változatai, 
 10 db 3 perces TL lakók közösségi élete című film, továbbá  
   2 db 1 perces Mi az a kiváltás? és Miért jó a kiváltás? című animációs film és 

ezek angol nyelvű és angol feliratú változatai. 
 

 
Továbbá ajánljuk használatra a kivaltas.halozat@fszk.hu Hálózati Kommunikációs Kaput, 

melyet a hálózati tagok részéről felmerülő szakmai szükségletekre, igényekre való hatékony 

válaszok érdekében alakítottunk ki. Ezen keresztül bizalommal fordulhatnak a hálózati 

tevékenységet ellátó Hálózat Munkacsoporthoz kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel az 

intézmények. 

 

Kutatás, adatközlés, nyomon követés 

Támogatott lakhatási szolgáltatások: áttekintés az intézményi férőhelykiváltás során létrejött 

támogatott lakhatási szolgáltatások működésének első tapasztalatairól. A tapasztalatok 

elemzése és közzététele folyamatos. Az első tanulmány elérhető: 

http://fszk.hu/kiadvany/tamogatott-lakhatasi-szolgaltatasok-attekintes-az-intezmenyi-

ferohelykivaltas-soran-letrejott-tamogatott-lakhatasi-szolgaltatasok-mukodesenek-elso-

tapasztalatairol/  

A kiváltással kapcsolatos társadalmi attitűdök és azok változásának mérése. A kutatás 

várhatóan 2018 őszén indul, közzététele az eredmények beérkezése után folyamatos. 

Komplex mérések a kiváltással érintett helyszíneken. A kutatás egyetemek bevonásával, 5 

terephelyszínen elkezdődött, az első adatfelvételi hullám sikeresen lezajlott. Az eredmények 

összetétele folyamatos, összegző tanulmány 2018 végén várható. 

A lakók életminőségének változása – kontrollcsoportos mérések. A kutatás során kiváltással 

érintett és kiváltással nem érintett intézményeket keresünk fel a lakók életminőségének 

vizsgálata céljából. A kutatás indulása 2018 őszén várható. 

A dolgozói attitűdök változása - mérések. A kutatás elkezdődött, a vezető munkatársak és a 

TL esetfelelősök képzésén résztvevők bevonásával. Az első adatfelvételek folyamatban 

vannak. Az eredmények közzététele folyamatos. 
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Fenntarthatósági (költség-hatékonyság) elemzés, illetve a jogi inkonzisztenciák vizsgálata. A 

kutatás elindult, közzététele az eredmények beérkezése után folyamatos. A fenntarthatósági 

és költség-hatékonysági módszertan elkészült: http://fszk.hu/kiadvany/modszertan-a-

tamogatott-lakhatas-fenntarthatosagi-es-koltseg-hatekonysagi-elemzesnek-az-elvegzesehez/  

 

Egyéb támogató tevékenységek 

Civil Fórumok szervezése, melynek célja a helyi civil szervezetek informáltságának javítása 

a kiváltás folyamatáról. 

Együttműködés az Integrált Jogvédelmi Szolgálattal a kiköltöző lakók 
érdekvédelme/jogvédelme érdekében. 

Együttműködés az egészségügyi ágazatirányítással a Támogatott Lakhatást 
igénybevevő fogyatékos-, pszicho-szociális fogyatékos-, és szenvedélybeteg személyek 
egészségügyi alap-, és szakellátáshoz való hozzájutásának javítása érdekében, különösen a 
háziorvosi-, és pszichiátriai ellátás területén. Az alábbi területeken szeretnénk az 
együttműködéssel eredményeket elérni: a TL szolgáltatást igénybevevők szakápoláshoz való 
hozzájutása, az otthoni szakápolási kapacitások bővítése; súlyosan-, halmozottan 
fogyatékos gyermekek és felnőttek kórházi rehabilitációhoz való hozzáférése; rehabilitációt 
elősegítő, otthonukban nyújtott szolgáltatások pl. gyógytorna igénybevételi lehetősége; 
alternatív és augmentatív kommunikációs eszközök finanszírozása, TB finanszírozás 
lehetőségének körbejárása súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek esetében. 

 

A kiváltás pályázatok írásához segítséget nyújtunk a szükséges területi szocio-demográfiai 
adatok összegyűjtésével. Összegző információkat készítünk– támogatva ezzel a kiváltás 
pályázatok gyorsabb, szakszerű elkészítését, amennyiben ezt a pályázók igénylik. 

 

A TÁRS pályázatról, annak támogató tevékenységeiről további információt a 

http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/ 

honlapon talál! 

 

 

kiváltás tervezése 
(előkészítés) 

kiváltás megvalósítása 

(támogatott lakhatás és szolgáltatási 
gyűrű létrehozása) 

TL működés 
(fenntartás) 
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