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KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat októberi Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.
Ebben a számban bemutatjuk a foglalkoztatás és a foglalkozási rehabilitáció területéhez kapcsolódó
legújabb kiadványainkat, köztük a könnyen érthető „Dolgozni jó!” sorozat legújabb tagjait, hírt adunk a
„Párbeszéd a Támogatott Lakhatásról” című szakmai fórum sorozatunk tapasztalatairól, és beszámolunk a
legújabb technológiai fejlesztéseket bemutató nemzetközi EASPD konferenciáról.
Kiváltással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal fordulhat
hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

AKTUALITÁSOK
Új kiadvány: Szakmai ajánlás az intézményi
foglalkoztatási munkacsoportok felállításához
A foglalkoztatás és a foglalkozási rehabilitáció területéhez kapcsolódó
kiadványsorozat
részeként
a
TÁRS
Projekt
Foglalkoztatási
Munkacsoportja új szakmai kiadványt készített „Szakmai ajánlás az
intézményi foglalkoztatási munkacsoportok felállításához” címmel. Az
intézményi foglalkoztatás és foglalkozási rehabilitáció
szemléletének,
módszerés
eszközrendszerének, valamint külső kapcsolatrendszerének megújításában az
egyik kulcsszerepet az Intézményi Foglalkoztatási Munkacsoport
játszhatja. A most megjelent kiadvány arra törekszik, hogy segítséget
nyújtson az intézmények és fenntartóik számára az Intézményi
Foglalkoztatási Munkacsoport helyi, működtethető modelljének
kialakításában. A kiadványt itt töltheti le.
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SZAKMAI HÍREK
Újabb elemekkel bővült a „Dolgozni jó!” füzetsorozat
Elkészült és a honlapon is elérhető a „Dolgozni jó!” füzetsorozat
újabb kötete. A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportjának
gondozásában kiadásra került a sorozat eddigi három kötetét
összefoglaló könnyen érthető nyelven íródott munkafüzet. Ennek
feldolgozásához segédanyag is készült két felhasználói kör –
intézményi szakemberek és tapasztalati szakértők – számára. A segédlet ismerteti a kapcsolódási
lehetőségeket a „Dolgozni jó!” sorozat többi tagjához, majd tematizált játékokat, feladatokat mutat be a
„Dolgozni jó! Munkafüzet” -tel való egyéni vagy csoportos munkához. A „Dolgozni jó!” sorozat itt érhető
el.

Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban
A megváltozott munkaképességű személyek fejlesztő, akkreditált, illetve
nyílt piaci foglalkoztatásával kapcsolatos jó gyakorlatokat bemutató
sorozat keretében legutóbb az IRMÁK Nonprofit Kft. Albertirsai
Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinél jártak a TÁRS
Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportjának szakemberei. Az IRMÁK
Nonprofit Kft-nek 12 éves tapasztalata van foglalkozási rehabilitáció
területén; fejlesztő foglalkoztatásban, akkreditált foglalkoztatásban, nyílt
munkaerőpiacra való felkészítésben. Az intézmény egyedi abban, hogy
foglalkoztatási adatbázist vezetnek, a foglalkoztatásra egyfajta fejlesztő
eszközként tekintenek, partnerségi kapcsolatot alakítottak ki nyílt piaci foglalkoztatókkal, valamint
rendszeres képzéseket szerveznek az érintetteknek. Az intézmény vezetőjével és a foglalkoztatásért
felelős szakemberével folytatott interjúból született leírás letölthető innen.

Folytatódtak a Szakmai Fórumok:
„Párbeszéd a Támogatott Lakhatásról„
Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje keretében
2018. szeptemberében és októberében tovább
folytatódott a „Párbeszéd a Támogatott Lakhatásról”
című rendezvénysorozat Géberjénben, Bárándon,
Albertirsán, Békéscsabán. 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. A tapasztalatokról itt olvashatnak bővebben.
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KITEKINTÉS
Nemzetközi EASPD konferencia a technológiai
fejlesztések és digitalizáció témájában
2018 őszén került sor az EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities)
éves nemzetközi konferenciájára „Technológia és digitalizáció a szociális ellátásban” címmel. A
konferencia célja elsősorban a fogyatékos személyekkel foglalkozó szolgáltatók, szervezetek,
szakemberek és üzleti szereplők számára egy olyan közös platform biztosítása volt, ahol lehetőség van
közös párbeszéd kialakítására a személyközpontú technológiai fejlesztések és szolgáltatások alapjainak
részleteiről, a már meglévő szolgáltatások, jó gyakorlatok adaptálhatóságának feltételeiről és akadályairól,
valamint a kapcsolódó jogi és etikai kérdésekről. Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje – EFOP 1.9.1
részéről a Kutatási Munkacsoport két kollégája képviselte a szervezetet. A konferencia beszámolóját itt
olvashatja.

Ajánló: Hatodik Fogyatékosságtudományi Konferencia
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fogyatékosság és
Társadalmi Részvétel Intézete, Fogyatékosságtudományi Doktori Műhelye,
valamint a Magyar Szociológiai Társaság Fogyatékosságtudományi
Szakosztálya 2018. november 13-án rendezi meg a Hatodik
Fogyatékosságtudományi Konferenciát, amelynek témája: "Sokféleség
mint társadalmi érték?" Az ingyenesen látogatható konferencia a
sokféleség megőrzésének szempontjait kutatva közös platformot,
egyszersmind diszciplínák közötti párbeszédet kínál a diverzitás, a normalitás és a fogyatékosság kapcsán
felmerülő témák megvitatására. További információ és regisztráció a barczi.elte.hu oldalon.

Ajánló: Családok és szolgáltatók szerepe a fogyatékos
emberek jogainak érvényesítésében konferencia
Az idén 25 éves KézenFogva Alapítvány a Flamand Kormány magyarországi
Delegációjával közösen 2018. november 16-án konferenciát szervez érintett
családok, szakemberek, szolgáltatók és szervezetek számára „Családok és
szolgáltatók szerepe a fogyatékos emberek jogainak érvényesítésében” címmel. A
konferencia áttekinti a fogyatékos gyermeket nevelő családok által elérhető
családtámogatási szolgáltatásokat Belgiumban és Magyarországon, valamint a KézenFogva Alapítvány
stratégiai tervét és családterápiás szolgáltatásait és családokkal folytatott munkáját. További információ
és regisztráció kezenfogva.hu oldalon.

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, a kivaltas.halozat@fszk.hu címen 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
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