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TÁRSAK VAGYUNK A KOMMUNIKÁCIÓBAN II.
KOMMUNIKÁCIÓS KIADVÁNYOK
Kedves Olvasó!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat
tematikus Hírlevél különszámát olvassa. A harmadik számban
bemutatjuk a TÁRS Projekt keretein belül íródott
kommunikációs módszertani kiadványokat és a kiváltási
folyamatot ismertető tájékoztató füzetet.
Kommunikációs kiadványaink célja, hogy a kiváltást megvalósító
intézményeket segítsék a folyamatról történő kommunikációs
tevékenységük során. 2017-ben a kiváltási folyamat
kommunikációját támogató kiadványcsaládot adtunk ki. Építve az
IFKT kommunikációs moduljára, a három szorosan összetartozó,
egymást kiegészítő szakmai anyag együttesen segíti az érintett
intézményeket a kiváltási folyamatot érthetővé, transzparensé,
követhetővé tenni a kommunikáció megfelelő eszközeivel. Ezt
támogatja a TÁRS tájékoztató füzet is, amely röviden bemutatja
a kiváltással kapcsolatos legfontosabb információkat a széles
társadalmi nyilvánosság számára.
A kommunikációs kiadványok elérhetők az FSZK honlapján:
Intézményi férőhely kiváltás témájával foglalkozó
kiadványok

A rövid, közérthető TÁRS tájékoztató füzetben arról esik
szó, hogy miért van szükség a szociális intézményi
férőhelykiváltásra, mi a Támogatott Lakhatás, hogyan valósul meg
hazánkban a kiváltási folyamat és ezt a folyamatot hogyan, milyen
tevékenységek révén segíti az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS
Projektje.
Letöltöm a TÁRS tájékoztató füzetet!

Letöltöm a Kommunikációs módszertani segédanyagot!

A kiváltási folyamat kommunikációs stratégiája alapot
kínál a személyre szabott kommunikációs tevékenység
kialakításához a kommunikációt végző valamennyi szereplő
részére. Az alapelvek, követendő irányok megfogalmazásán túl
kijelöli a célcsoportokat, meghatározza jellemzőiket, illetve a
feléjük irányuló kommunikáció céljait és üzeneteit is.
Letöltöm
A
stratégiáját!
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A Válságkommunikációs terv a potenciális konfliktushelyzetek megelőzésére, illetve a kialakult konfliktushelyzetek
kezelésére alkalmas általános dokumentum, mely kockázatelemzés keretein belül meghatározza és elemzi a lehetséges
válsághelyzeteket, azok kommunikációs célcsoportjait.
Letöltöm a Válságkommunikációs tervet!

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
Kommunikációs
módszertani
segédanyag
az
Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) „Az intézmény
kommunikációja” című fejezetének kiegészítésként, az intézmény
már működő kommunikációs szokásrendjének vizsgálatához és a
további kommunikációs tevékenységek tervezéséhez ad
segítséget.

A segédanyag mellékletei (a KTK2020 előírásai szerint készült
mintadokumentumok, sablonok, arculati elemek, rendezvények
akadálymentesítési szempontjai) a TÁRS Projekttel együttműködést aláíró nyertes pályázók számára igényelhetőek a
Hálózati Kommunikációs Kapun keresztül:
kivaltas.halozat@fszk.hu
A kommunikációs módszertani kiadványok az IFKT
kommunikációs moduljára építenek, mely elérhető az FSZK
honlapján:
Intézményi Férőhely Kiváltási Terv – Módszertani
Útmutató / Az intézmény kommunikációja modul
A támogatások címzettjei számára az Európai Unió által
megállapított alapvető tájékoztatási kötelezettségeket tartalmazó
hatályos Széchenyi 2020 Kedvezményezetti arculati
kézikönyv letölthető a www.palyazat.gov.hu oldalról.

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.

