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Kedves Olvasó! 

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat 

tematikus Hírlevél különszámát olvassa. A második számban 

bemutatjuk a TÁRS Projekt gondozásában készült kisfilmeket 

és animációs filmeket, melyeket továbbiak követnek majd. 

2017-2018 folyamán számos kisfilm és animáció készült, melyek 

a kiváltás folyamatát, illetve a Támogatott Lakhatásban (TL) való 

életet mutatják be.  A filmek azzal a céllal készültek, hogy pozitív 

és hiteles példát mutassanak arról, hogy a kiváltás olyan 

folyamat, melynek eredményeként a TL lakók életminősége 

javul, és képesek aktívan bekapcsolódni a települések 

mindennapi életébe. 

Felhívjuk figyelmét, hogy tilos a felvételek átdolgozása és 

szerkesztése, ugyanakkor minden lehetőség adott azok korlátlan 

változatlan formában történő felhasználására, a nyilvánossághoz 

történő közvetítésére, az intézményi férőhely kiváltás folyamatát 

támogató rendezvényeken történő bemutatására.  

A filmek és rövid animációs filmek elérhetőek magyar és 

angol nyelven a KiváltásTÁRS YouTube csatornán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁRSAK VAGYUNK A KOMMUNIKÁCIÓBAN I. 

KISFILMEK ÉS ANIMÁCIÓK 

 

https://www.youtube.com/channel/UCpIMfUE6Tf5sNOfyHKU50eQ
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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. 

A kisfilmekben a leghitelesebb szereplők szólalnak meg:                

a Támogatott Lakhatásokban élő fogyatékos emberek, a 

kiváltást megvalósító intézményvezetők, dolgozók, esetfelelősök, 

a TL-ek szomszédságában élők, valamint a befogadó 

települések polgármesterei, lakói mondják el tapasztalataikat. 

 Üzenetek Lakóktól Lakóknak – A 30 darab félperces 

filmben a TL-ben élő lakók mesélnek többek között az 

önállóságról, a kihívásokról, az együttélés örömeiről és a 

nyugodt, szeretetteljes, új célok elérésére alkalmas életvitelről. 

Megnézem az Üzenetek Lakóktól Lakóknak filmeket! 

 

 TL lakók élete a közösségben – A 10 darab 3 perces 

kisfilmben az érdeklődők betekintést nyerhetnek a Támogatott 

Lakhatásban élő emberek hétköznapi, közösségi életébe. 

Többek között szó lesz a TL lakók vásárlási szokásairól, egyéb 

szolgáltatások igénybevételéről, illetve a jószomszédi 

kapcsolatairól is.  

Megnézem a TL lakók élete a közösségben filmeket! 

 

A filmek mellett rövid animációk is segítik megismerni az 

intézményi férőhelykiváltás kialakulásának hátterét és magát a 

folyamatot. 

Fő céljuk, hogy elősegítsék a pozitív szemléletváltozást. 

 Mi az a kiváltás? Miért jó a kiváltás? – A két 1-1 perces 

animáció a kiváltás folyamatát mutatja be egyszerű, a 

folyamatban érintett személyek és a széles társadalmi 

nyilvánosság számára is jól érthető formában.  

Megnézem a Mi az a kiváltás? és a Miért jó a kiváltás?  

animációs filmeket! 

 A szociális intézetek fejlődési útja – Az 5 darab 

egymásra épülő egy perces animáció a Második Világháborút 

megelőző időszaktól napjainkig vezetik végig a nézőt a 

fogyatékos embereket segítő szociális intézetek fejlődésének 

legjellemzőbb momentumain és azon az attitűdváltozáson, ami 

végbement ez idő alatt. 

Megnézem  A szociális intézetek fejlődési útja  

animációs filmeket! 

 

Filmjeink a KiváltásTÁRS YouTube csatorna mellett az FSZK 

honlapján is elérhetőek a TÁRS filmek aloldalon: 

http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-

ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-filmek/ 
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