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2018/8. szám – augusztus 31.  

 

 

   
 

Kedves Olvasónk!   

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

Ebben a számban hírt adunk a Támogatott Lakhatás működtetését segítő szakmai fórum sorozatunkról, 

megismerkedhet a szociális intézetek fejlődésének főbb állomásait bemutató animációs filmjeinkkel, 

tájékozódhat ősszel induló képzéseinkről, és újabb foglalkoztatási jó gyakorlatokat ajánlunk figyelmébe.  

Kiváltással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal fordulhat 

hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

 

Hogyan szervezzünk TL igénybevevők 

részére szolgáltatási gyűrűt? 

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének 

Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja és partnere 

2018 szeptemberétől tovább folytatja a Támogatott 

Lakhatás protokoll és szolgáltatási gyűrű 

módszertanhoz kapcsolódó szakmai 

fórumsorozatát, melynek témája a szolgáltatási 

gyűrű megszervezése lesz.  A megrendezésre kerülő országjáró szakmai műhely sorozat 

célja, hogy az intézményi férőhely kiváltást megvalósító intézményeknek közvetlen segítséget 

nyújtson a létrehozandó Támogatott Lakhatások szolgáltatási gyűrűjének kialakításában. 

Bővebben itt tájékozódhat erről.   

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

AKTUALITÁSOK 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://fszk.hu/hir/hogyan-szervezzunk-tl-igenybevevok-reszere-szolgaltatasi-gyurut/
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Újabb 45 kérdéssel és válasszal bővült az IFKT GYIK 

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertanának alkalmazását 

segítő szakmai háttértámogatás keretében 2017. márciusától Gyakran 

Ismételt Kérdések formájában az FSZK honlapján megjelenítésre kerülnek 

azok a kérdések, amelyek a férőhely kiváltás tervezésével, illetve az IFKT 

módszertan alkalmazásával kapcsolatosan a pályázatot benyújtó intézmények 

körében merülnek fel.  További információ itt található.  

Animációs filmsorozat a 

szociális intézetek fejlődési útjáról   

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének gondozásában jelent meg 

az az 5 részes animációs filmsorozat, mely „A szociális intézetek 

fejlődési útja” címet viseli. Az egy perces animációk a Második 

Világháborút megelőző időszaktól napjainkig vezetik végig a nézőt a 

fogyatékos embereket segítő szociális intézetek fejlődésének 

legjellemzőbb momentumain és azon az attitűdváltozáson, ami 

végbement ez idő alatt.  Bővebben itt olvashat erről. 

Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban  

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja az elmúlt év folyamán 

fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezeteknél kezdte meg a 

foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését. Később bővült a kör, és 

megváltozott munkaképességű személyek akkreditált, illetve nyílt piaci 

foglalkoztatását végző munkáltatókhoz is ellátogattak a munkatársak. 

Ezúttal a budapesti Kockacsoki Nonprofit Kft-t, piliscsabai Fébé 

Evangélikus Szeretetszolgálatot, és a vámosújfalui Búzavirág 

Alapítványt mutatjuk be. A részletekről itt tájékozódhat.  

Minősített továbbképzések indulnak 2018 őszén 

intézményi vezetők és munkatársak számára  

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje szakmai segítséget kínál a kiváltásban 

részt vevő intézmények felkészüléséhez, a vezetők és munkatársak számára 

minősített továbbképzések megvalósításával. Az ősz folyamán 3 képzés kerül 

meghirdetésre, melyekre az indításuk előtt kiküldött hirdetményen keresztül lehet 

jelentkezni. További információt itt talál. 

 

SZAKMAI HÍREK 

http://fszk.hu/hir/ujabb-45-kerdessel-es-valasszal-bovult-az-ifkt-gyik/
http://fszk.hu/hir/animacios-filmsorozat-a-szocialis-intezetek-fejlodesi-utjarol/
http://fszk.hu/hir/animacios-filmsorozat-a-szocialis-intezetek-fejlodesi-utjarol/
http://fszk.hu/hir/jo-gyakorlatok-a-foglalkoztatasban-3/
http://fszk.hu/hir/jo-gyakorlatok-a-foglalkoztatasban-3/
http://fszk.hu/hir/kepzes-ajanlo-az-intezmenyi-vezetok-es-munkatarsak-szamara-minositett-tovabbkepzesek-indulnak-2018-oszen/
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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 

 

 

A felépülés szabadsága – Beszámoló a Lakók 

Támogatása Csoport Ébredések Alapítványnál 

tett látogatásairól  

A Lakók Támogatása Csoport a TÁRS Projekt Szakmai 

Koordinációs Műhelyének keretében alakult azzal a céllal, hogy 

a kiváltásban érintett intézményekben folyó érdekvédelmi munkát támogassa.  Ezért a csoportban dolgozó 

szakemberek fontosnak tartják, hogy minél tájékozottabbak legyenek olyan már működő jó gyakorlatokról, 

melyek nagyban segíthetik a lakók Támogatott Lakhatásba költözésre való felkészülési folyamatát. A nyár 

során a Lakók Támogatása Csoport munkatársai az Ébredések Alapítvány gondozásában működő 

Hanghallók Önsegítő Csoportjánál tettek látogatást. A beszámolót itt olvashatja. 

A kiváltás szakmai lehetőségei szenvedélybeteg ápoló-

gondozó otthonban 

Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény Rigópusztai 

Otthona látogatást tett a Bázis Addiktológiai Szolgálat pécsi szervezeténél. A 

szakmai találkozás során a szenvedélybeteg emberek számára kialakított 

Támogatott Lakhatások (TL) működése és működtetésének kérdései 

kapcsán kezdett párbeszédet a két intézmény vezetése és szakmai vezetése 

2018 nyarán. További információt itt talál.  

A Józan Babák Klub Támogatott Lakhatás szolgáltatása 

A TÁRS Projekt Szakmai Koordinációs Műhelyének munkatársai júliusban, a 

Józan Babák Klub meghívásával élve, meglátogatták az általuk működtetett 

a Támogatott Lakhatás szolgáltatást. A szervezet szenvedélybetegséggel 

küzdő várandós nőknek nyújt támogatást, és 2017 eleje óta TL szolgáltatást 

is igénybe vehetnek klienseik. A beszámolót itt olvashatja. 

 

 

 

KITEKINTÉS 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu?subject=hírlevél%20leiratkozás
http://www.fszk.hu/
http://fszk.hu/hir/a-felepules-szabadsaga-beszamolo-a-lakok-tamogatasa-csoport-ebredesek-alapitvanynal-tett-latogatasairol/
http://fszk.hu/hir/a-kivaltas-szakmai-lehetosegei-szenvedelybeteg-apolo-gondozo-otthonban/
http://fszk.hu/hir/a-jozan-babak-klub-tamogatott-lakhatas-szolgaltatasa/

