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Kedves Olvasó! 

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat tematikus 

Hírlevél különszámát olvassa. A negyedik számban a kiváltás 

módszertani alapjául szolgáló Intézményi Férőhely Kiváltási Terv 

(IFKT) témakörét járjuk körül. 

A nagylétszámú bentlakásos intézményi ellátásról a közösségi 

szolgáltatások igénybevételére való áttérés egy alapjaiban új 

szolgáltatási rendszer kiépítése, ezért megalapozott előkészítést, 

tervezést igényel. Ennek a folyamatnak a támogatására került 

kidolgozásra az IFKT módszertani útmutató, amely a férőhely kiváltás 

valamennyi releváns területét érintően felmérési, tervezési eszközöket 

nyújt az intézményi férőhely kiváltást megvalósító, illetve a Támogatott 

Lakhatás szolgáltatást létrehozó intézményeknek, szervezeteknek. Az 

IFKT – a felmérési, tervezési eredmények szintéziseként – bemutatja az 

intézményi férőhely kiváltás nyomán létrejövő új struktúrát, és a 

kialakításhoz szükséges tevékenységeket.  

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Tervet azon nagy létszámú ápoló-

gondozó intézményeknek is mellékelniük kell a szakmai programjukhoz, 

amelyek a jelenlegi uniós támogatási ciklusban kiváltásra nem 

pályáznak. Az „IFKT sablonja és módszertani útmutatója” a jogszabályi 

előírás szerint IFKT elkészítésére kötelezett intézményeknek nyújt 

segítséget, melynek részleteiről itt tájékozódhat bővebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az IFKT-hoz kapcsolódó 

módszertani anyagokat 

bemutató fenti ábrát itt is 

megtekintheti. 
 

 

TÁRSAK VAGYUNK A TERVEZÉSBEN I. 

INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁSI TERV (IFKT) 
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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 tematikus Hírlevél különszámát olvassa. Amennyiben nem kíván több 

tematikus Hírlevelet kapni, kérjük, itt jelezze felénk. 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 

székhely: 1138 Budapest, Váci út 191. 
telefon (+36 1) 450 3230; fax: (+36 1) 450 3235 
e-mail: titkarsag@fszk.hu; http: www.fszk.hu 
Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014 

  Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) az egyes 

módszertani tématerületekhez kapcsolódóan tartalmazza a felmérési, 

tervezési eszközök alkalmazásához szükséges elméleti hátteret, 

valamint gyakorlati útmutatást ad a felmérési, tervezési 

tevékenységek folyamatáról, ütemezéséről, időszükségletéről, 

személyi, tárgyi feltételeiről. A tervkészítést segíti a felmérési, 

tervezési adatok rögzítésére, az eredmények összesítésére, 

elemzésére kidolgozott IFKT adatbázis. A lakók felmérésének 

módszertanát bemutató modulhoz kapcsolódik, arra épül a Komplex 

kiváltási szükségletfelmérés, melynek célja a lakók felkészítésének 

támogatása. A Komplex kiváltási szükségletfelmérés módszertanát a 

következő tematikus hírlevelünkben mutatjuk be.  Az IFKT 

módszertani útmutató – teljes és modulok szerinti bontásban – 

valamint a kapcsolódó IFKT adatbázis elérhető az FSZK honlapján: 

Szeretném tanulmányozni az IFKT módszertani útmutatót! 

 Az IFKT alkalmazására az intézmények tervezésben 

közreműködő szakemberei tematikus tájékoztató napok keretében 

ingyenes felkészítést kaptak. Jelenleg az érdeklődők számára a 

gyakorlati megvalósítást segítő konzultációs lehetőséget biztosítunk. 

  Az IFKT elkészítéséhez kapcsolódóan a TÁRS Projekt 

lehetőséget biztosít konzultációs jellegű szakmai egyeztetésre a 

módszertanhoz, illetve a felmérési, tervezési eszközök 

használatához kapcsolódó kérdéseik megbeszélése céljából. 

Konzultációs igényeiket az ifkt@fszk.hu e-mail címre jelezhetik az 

érdeklődők. 

Az intézményi férőhely kiváltás tervezését a TÁRS Projekt által 

kidolgozott segédanyagok is támogatják: 

 Tervezési segédanyag a kiváltásban részt vevő 

intézmények részére – az egyes életterületeken beavatkozásként 

megjelenő szolgáltatási elemek, tevékenységek és humánerőforrás 

igény összegzése, a logikai összefüggések bemutatása táblázatos 

formában. 

Letöltöm a szolgáltatás-tervezési segédanyagot! 

 Rehabilitációs környezettervező szakmérnök tanácsadók 

által összeállított TL-tervezési szempontsor – tisztázza a 

fogalmakat, rögzíti a kereteket, a megvalósítandó elemeket, és 

javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg, hogy a kialakításra kerülő TL 

házak a lakók igényeinek, az akadálymentesség és az egyetemes 

tervezés szempontjainak minden szempontból megfeleljenek. 

Letöltöm a TL-tervezési szempontsort! 

 Gyakran Ismételt Kérdések formájában megjelenítésre 

kerülnek az FSZK honlapon a férőhely kiváltás tervezésével, illetve 

az IFKT módszertan alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő 

kérdések.  A GYIK frissítése folyamatos, kérjük, kísérje figyelemmel! 

Érdekelnek a Gyakran Ismételt Kérdések! 

Az IFKT módszertan alkalmazásával kapcsolatos 

kérdéseket az ifkt@fszk.hu e-mail címre várjuk. 
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