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2018/9. szám – szeptember 26.  

 

 

   
 

Kedves Olvasónk!   

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

Ebben a számban hírt adunk a Komplex kiváltási szükségletfelmérés módszertanának alkalmazását segítő 

szakmai támogatásokról, továbbá arról is, hogy megkezdődött a „Párbeszéd a támogatott lakhatásról” című 

szakmai fórum sorozatunk, ezen felül újabb foglalkoztatási jó gyakorlatot olvashat, és beszámolunk az 

EASPD nemzetközi szervezet által a kiváltásban érintett szociális szakembereknek tartott szakmai 

felkészítésről. Emellett szeretnénk felhívni figyelmét, hogy hamarosan tematikus hírlevél különszám 

sorozat indul „TÁRSak vagyunk…” címmel. 

Kiváltással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal fordulhat 

hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

 

GYIK és tanácsadói támogatás a            

Komplex kiváltási szükségletfelmérés 

módszertanának alkalmazásához 

A kiváltásra való egyéni felkészítés eszközéül szolgáló Komplex kiváltási 

szükségletfelmérés – ezen belül az Egyéni kiváltást és felkészítést 

támogató szükségletfelmérés (EKISz2), valamint az Egyéni komplex 

kiváltási fejlesztési terv (EKKiFeT) – módszertanának és 

eszközrendszerének alkalmazásához 

kapcsolódóan már elérhető a Gyakran 

Ismételt Kérdések rovat az FSZK 

Nonprofit Kft. honlapján, továbbá az intézményi férőhely kiváltást 

megvalósító intézmények on-line és helyszíni tanácsadást is 

igényelhetnek. Bővebben itt tájékozódhat erről. 

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

AKTUALITÁSOK 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://fszk.hu/hir/gyik-es-tanacsadoi-tamogatas-a-komplex-kivaltasi-szuksegletfelmeres-modszertananak-alkalmazasahoz/
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„TÁRSak vagyunk…” címmel tematikus hírlevél különszám sorozat indul 

2018 szeptemberében éppen 2 éve, hogy útjára indult a Kiváltási Folyamatot 

Támogató Országos Szakmai Hálózat Hírlevele, amely minden hónapban 

rendszeresen tájékoztatja a szakmai közönséget a TÁRS Projekt aktualitásairól, 

szakmai fejlesztéseiről, eseményeiről és a kiváltáshoz kapcsolódó hasznos 

információkról. Úgy gondoltuk, ez remek alkalmat ad a visszatekintésre, a projekt 

eddigi eredményeinek összegzésére. Ezért idén ősszel „TÁRSak vagyunk…” 

címmel a TÁRS Projekt támogató tevékenységét  összefoglaló tematikus 

hírlevél  különszám sorozatot adunk közre. A heti rendszerességgel 

megjelenő írások az intézményi férőhely kiváltás szakmai háttértámogatásának 

fő területeit járják körbe, úgy, mint hálózati tevékenység, Intézményi Férőhely 

Kiváltási Terv, módszertani anyagok, képzések, tájékoztató szakmai napok, kommunikációs támogató 

tevékenység, foglalkoztatási rehabilitáció és jó gyakorlatok, kutatás, érdekvédelmi tevékenység, 

nemzetközi kapcsolatok. A „TÁRSak vagyunk…” tematikus hírlevél különszám sorozat hamarosan indul! 

 

 

Párbeszéd a Támogatott Lakhatásról Esztergomban 

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projekt keretében, 2018. szeptember 4-

én sikeresen lezajlott a „Párbeszéd a támogatott lakhatásról” című 

rendezvénysorozat első szakmai találkozója Esztergomban, melyet 

további 18 követ még az elkövetkező időszakban. A közös 

gondolkodás a „Hogyan szervezzünk Támogatott Lakhatást 

igénybevevők részére szolgáltatási gyűrűt?” kérdéskört járja körül a 

helyi szolgáltatók és a Támogatott Lakhatást létrehozó szervezetek 

részvételével.  További információ itt található.  

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 projekt szakemberei. Ezúttal a 

csömöri Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit 

Közhasznú Kft.-t került fókuszba. A szervezet szoros 

együttműködésben dolgozik az Egyenlő Esélyekért! Alapítvánnyal. Akkreditált foglalkoztatóként 

tevékenységei között megtalálható a bérmunka és a saját termékek készítése is; számos kézműves 

műhellyel biztosít munkalehetőséget a fogyatékos munkavállalók számára. Az interjúból született 

leírás letölthető innen.   

SZAKMAI HÍREK 

http://fszk.hu/hir/parbeszed-a-tamogatott-lakhatasrol-esztergomban/
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/09/Jo_gyakorlat_Osszefogas_Csomor.pdf
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Folytatódik a vezető munkatársak képzése  

Az FSZK Közhasznú Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének keretében 2019 októberében 

folytatódik a „Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi férőhely 

kiváltási (IFK) folyamatban” című képzés az intézményi vezető munkatársak részére. Az 

ingyenes szakmai tanfolyamra a jelentkezési határidő október 3. Bővebb információ és 

jelentkezés itt. 

Már lehet a jelentkezni a leendő esetfelelősök képzésére 

Megkezdődött a jelentkezés „A Támogatott Lakhatás szolgáltatás elméleti háttere 

és működtetése” című szakmai tanfolyamra is, mely a három lépcsős esetfelelős 

képzés első eleme. Azoknak a szakembereknek a jelentkezésére számítunk, akik a 

Támogatott Lakhatás szolgáltatásban esetfelelős munkakört fognak betölteni, a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 110/G § -ban 

foglaltaknak megfelelően. A Budapesten, Szombathelyen, Kaposvárott és 

Nyíregyházán megrendezésre kerülő alkalmakra itt lehet jelentkezni a képzési 

hirdetményeken keresztül. 

Szakmai konzultáció és -felkészítő napok 

az EASPD szakértőivel   

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjével való együttműködés keretében 

ismét hazánkba látogattak az EASPD képviselői.  A 33 országban 

jelenlévő szervezet szakértői megbeszélést folytattak az EMMI 

szakállamtitkárságának vezetőivel, az FSZK, SZGYF és érdekvédelemi 

szervezetek képviselőivel. Ezt követően két napos szemináriumon 

osztották meg nemzetközi tapasztalataikat a kiváltásról, hogy segítsék az 

érintett intézmények vezetőit és dolgozóit az intézeti ellátásról a közösségi életvitelt támogató 

szolgáltatásokra való áttérésben.  A beszámolót itt olvashatja. 

Nyári szakértői találkozók a TÁRS Projektben   

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit 

Kft (FSZK) „TÁRS Projekt – Szociális intézményi férőhely kiváltási 

szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projektjének 

keretében 2018 nyarán több szakértői találkozó is megvalósult, annak 

érdekében, hogy a szakértő és tanácsadó szakemberek minél 

hatékonyabban tudják támogatni az intézményi férőhelykiváltást 

megvalósító pályázókat. További információ itt található. 

http://fszk.hu/hir/folytatodik-a-vezeto-munkatarsak-kepzese/
http://fszk.hu/hir/folytatodik-a-vezeto-munkatarsak-kepzese/
http://fszk.hu/kepzesek/aktualis-kepzesek/
http://fszk.hu/kepzesek/aktualis-kepzesek/
http://fszk.hu/hir/szakmai-konzultacio-es-felkeszito-napok-az-easpd-szakertoivel/
http://fszk.hu/hir/nyari-szakertoi-talalkozok-a-tars-projektben/
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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 

 

Pályázati lehetőség: info-kommunikációs 

akadálymentesítés mozgáskorlátozott emberek részére 

Már van lehetőség jelentkezni a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége (MEOSZ) szervezésében meghirdetett pályázatra. A „Korlátok 

nélkül – mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése” 

elnevezésű országos program keretében 600 fő mozgáskorlátozott ember 

juthat korszerű info-kommunikációs eszközökhöz egy sorstárs mentor 

támogatásával. Az eszközök elősegítik a mozgáskorlátozott emberek képzését és munkavállalását, 

továbbá könnyebbé tehetik számukra a közügyek intézését, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, 

segítve ezzel társadalmi felzárkózásukat és önrendelkező életük fejlődését. A pályázati felhívásról ezen a 

linken tájékozódhat részletesen, míg a jelentkezéshez szükséges kérdőívet itt találja meg. 

Elérhető a pszicho-szociális fogyatékos személyek társadalmi 

helyzetét feltáró kutatás 

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar alapítványaként működő „A 

Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány” az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából 2016. január – 2017. március között kutatást folytatott a pszichiátriai 

betegként diagnosztizált személyek társadalmi helyzetének feltárására, melyről 

további információt itt talál. 

Novemberben újra Ébredések Konferencia 

Az Ébredések Alapítvány november 14-én rendezi meg a  XXII. 

Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés 

Konferenciát.  Az „Innovációk a családok évében – a pszichiátriában, a 

szociális szférában és a mentálhigiéné területén” című szakmai 

rendezvény 6 előadás és 15 workshop keretében járja körbe a 

közegészségügyben megjelent számos terápiás újítást, új képzési 

rendszert és intézményt. A jelentkezési lap itt érhető el.  

Az Ébredések Alapítvány 2018-as képzéseiről pedig itt tájékozódhat. 

 

 

 

KITEKINTÉS 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu?subject=hírlevél%20leiratkozás
http://www.fszk.hu/
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2018/06/Felhívás-mozgáskorlátozott-emberek-részére-_Korlátok-nélkül_-program.pdf
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2018/06/Felhívás-mozgáskorlátozott-emberek-részére-_Korlátok-nélkül_-program.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1oNpoe_iG0cqZOKcfmSgGvGT5TtCjqclKtccR4iL9Up0/viewform?edit_requested=true
http://fszk.hu/hir/elerheto-a-pszichoszocialis-fogyatekos-szemelyek-tarsadalmi-helyzetet-feltaro-kutatas/
http://fszk.hu/hir/elerheto-a-pszichoszocialis-fogyatekos-szemelyek-tarsadalmi-helyzetet-feltaro-kutatas/
http://ebredesek.hu/xxii-kozossegi-pszichiatriai-addiktologiai-es-mentalhigienes-konferencia/
http://www.ebredu.hu/

