
 

 

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

Tematikus Hírlevél 5. szám 
 

 

 

 

 

Kedves Olvasó! 

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat 

tematikus Hírlevél különszámát olvassa. Az ötödik számban a 

kiváltásra történő egyéni felkészítési folyamatot támogató 

„Komplex kiváltási szükségletfelmérés” módszertanát és 

eszközrendszerét járjuk körbe. 

Az intézményi férőhely kiváltás kulcseleme, hogy a változás 

valóban az érintett fogyatékos emberekről szóljon, az ő egyéni 

szükségleteikhez igazodjon, és lehetőséget teremtsen számukra az 

önállóságuk és önrendelkezésük fejlődésére. Ezért kiemelten 

fontos, hogy a felkészítés során az önellátási képességeik, 

kompetenciáik egyéni fejlesztése, illetve a szükséges támogató 

technológiák bevonása is megvalósuljon. Az egyéni fejlődési utakra 

való fókuszálás, az ilyen irányú támogatási folyamat a feltétele 

annak, hogy a Támogatott Lakhatás szolgáltatás valóban egy jobb 

életminőség elérését eredményezze. Ezt az egyéni felkészítési 

folyamatot hivatott támogatni az itt bemutatott Módszertan. 

A kiváltáshoz kapcsolódó egyéni szükségletfelmérő- és 

tervező eszközök folyamatban betöltött helyét és szerepét 

szemlélteti a mellékelt ÁBRA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁRSAK VAGYUNK A TERVEZÉSBEN II. 

KOMPLEX KIVÁLTÁSI SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS 
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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, a kivaltas.halozat@fszk.hu címen 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 

 A „Komplex kiváltási szükségletfelmérés” a következő, 

egymásra épülő elemekből áll: 

 „Egyéni kiváltási szükségletfelmérés” (EKiSz1), és az erre épülő 

„Egyéni kiváltási terv” 

 „Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés” 

(EKiSz2), és az erre épülő „Egyéni komplex kiváltási fejlesztési 

terv” (EKKiFeT). 

 Az „Egyéni kiváltási szükségletfelmérés” (EKiSz1) és az 

annak alapján készülő „Egyéni kiváltási terv” az Intézményi Férőhely 

Kiváltási Terv (IFKT) része, az intézmény munkatársai készítik. A 

kiváltás tervezése alapjául, az IFKT tervhez és – pályázat esetén – a 

szakmai tervekhez nyújt információkat a lakókról, a kiváltásra 

fókuszáltan, az egyéni támogatási és szolgáltatási szükségletek 

tervezéséhez. 

Megnézem az IFKT módszertant! 

Letöltöm az IFKT „Az intézmény lakói” modulját, mely 

részletesen ismerteti az EKiSz1 módszertant és annak 

alkalmazását. 

 Az „Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükséglet-

felmérés” (EKISz2) alapján készül az „Egyéni komplex kiváltási 

fejlesztési terv” (EKKiFeT). Ez egy folyamatjellegű, dinamikus 

eszközrendszer, melynek célja az önálló életviteli kompetenciák, 

foglalkoztathatóság, adaptív viselkedés fejlesztési lehetőségeinek 

felmérése és tervezése. Az intézményekben egyéni 

gondozási/fejlesztési terveket készítő munkatársaknak nyújt támpontot a 

kiváltásra, támogatott életvitelre való felkészítési folyamatban egy 

célzottabb felmérési-tervezési eszközrendszerrel. Alkalmazása az 

önállóbb életvitel elérését, a támogatási szükségletek változását 

támogatja a projekt megvalósításának folyamatában. 

Szeretném megismerni az EKISz2 és EKKiFeT módszertanát! 

 Az EKISz2 és EKKiFeT módszertanát a „Komplex Kiváltási 

szükségletfelmérést végző munkatársak szakmai felkészítése” című 

ingyenes 50 órás képzést követően alkalmazhatják az intézményi 

férőhely kiváltást megvalósító intézmények munkatársai. 

Elolvasom a képzési tájékoztatót! 

 Az alkalmazáshoz térítésmentes on-line (telefon, e-mail, skype) 

és helyszíni tanácsadást is igényelhetnek az intézményi férőhely 

kiváltást megvalósító intézmények a módszertan kidolgozásában 

közreműködő KézenFogva Alapítványon keresztül, az alábbi 

elérhetőségeken: 

 Kapcsolattartó: Kéri Bianka 

 E-mail: ekisz2szakmaitamogatas@kezenfogva.hu 

 Telefon: 06-1-215-5213 (munkanapokon 9.00 – 15.00 óra között) 

 Helyszíni tanácsadást az alábbi linken letölthető Igényrögzítő 

űrlap, a fenti e-mail címre való megküldésével lehet kérni. 

 Az EKISz2 és EKKiFeT módszertanához kapcsolódóan a 

támogatás során megjelenő kérdések, tapasztalatok mentén 

folyamatosan bővülő Gyakran Ismételt Kérdések rovat olvasható az 

FSZK honlapján. 

Megnézem a Gyakran Ismételt Kérdéseket! 
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