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Kedves Olvasó! 

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat 

tematikus Hírlevél különszámát olvassa. Az első számban a 

foglalkoztatás fejlesztése témát járjuk körül. 

Mivel a fogyatékos emberek önálló életvitelének eszköze és célja 

is a foglalkoztatás, így az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje 

kiemelten fontosnak tartja, hogy az intézményi férőhelykiváltás 

tervezése és megvalósítása során minden segítséget megadjon 

a foglalkoztatás fejlesztéséhez.  

A Foglalkoztatási Munkacsoportjának feladata a kiváltási 

folyamatban érintett intézmények szakmai támogatásának 

biztosítása a foglalkoztatás és a foglalkozási rehabilitáció 

területéhez kapcsolódóan. 

Az intézmények közvetlenül megkereshetik a csoport 

munkatársait a kiváltás ideje alatt a foglalkoztatással kapcsolatos 

kérdéseikkel. Ebben a tájékoztató füzetben bővebben olvashat 

a munkacsoport támogató tevékenységeiről és egyúttal a 

munkatársak elérhetőségeit is megtalálja.  

Az alábbiakban egybegyűjtöttük a TÁRS Projekt foglalkoztatást 

és foglalkozási rehabilitációt támogató eddig megjelent 

kiadványait, hogy ezzel is segítsük a területen dolgozó 

szakembereket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁRSAK VAGYUNK A FOGLALKOZTATÁS FEJLESZTÉSÉBEN 

http://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/05/Bemutatkozo_fuzet_FMCS_2.pdf


 

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  

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. 

 

Három fő témakör köré csoportosulnak kiadványaink, melyek 

minden foglalkozatás fejlesztésével foglalkozó szakember 

számára a gyakorlatban jól hasznosítható, praktikus tudásokat 

tartalmaznak: 

 A következő szakmai kiadványaink a foglalkozási 

rehabilitáció minden területét körbejárják, így az érdeklődők 

választ kaphatnak a tervezés és megvalósítás során felmerülő 

számtalan kérdésre: 

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

rehabilitacio/a-foglalkozasi-rehabilitacio-tervezeset-

es-megvalositasat-segito-kiadvanyok/ 

 

 Szerte az országban számos követésre méltó példa lelhető 

föl a megváltozott munkaképességű személyek fejlesztő-, 

akkreditált vagy nyílt munkaerő piaci foglalkoztatása kapcsán. 

Ötletek merítése mellett lehetőség van partnerkapcsolatok 

építésére és a személyes tapasztalatcserére is. A TÁRS Projekt 

szakemberei folyamatosan gyűjtik a foglalkoztatási jó 

gyakorlatokat, melyek bővülő tudástárát itt találja: 

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

rehabilitacio/jo-gyakorlatok/ 

Egyúttal a térképre kattintva is tájékozódhat a bemutatott jó-

gyakorlati helyszínekről. 

 A lakók felkészítéséhez a szakemberek figyelmébe 

ajánljuk a könnyen érthető kommunikáció nyelvén 

íródott,  „Dolgozni jó!” című füzetsorozatot. A sorozat 

mindegyik része elérhető szerkeszthető formátumban is, hogy 

minden intézmény saját lakói igényeihez, képességeihez 

alakíthassa azokat. 

http://fszk.hu/kiadvany/dolgozni-jo-fuzetsorozat/ 

 

 

Mindezek mellett, az FSZK Nonprofit Kft gondozásában készült 

további foglalkoztatást fejlesztő kiadványokat honlapunkon itt 

találhatja meg: 

Foglalkozási rehabilitáció témájával foglalkozó 

kiadványok 
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