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Kedves Olvasó! 

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat tematikus 

Hírlevél különszámát olvassa. A hatodik számban a TÁRS Projekt 

keretében kifejlesztett, eddig megvalósult és most zajló 

képzéseket, felkészítéseket mutatjuk be, melyek sora a jövőben 

bővülni fog. 

A kiváltási folyamat sikeres megvalósításának feltétele a folyamatban 

érintett intézményvezetők, szakemberek felkészülése a változások 

okozta kihívásokra. A megfelelő válaszkészségek kialakításához, a 

szakmai tudástár bővítéséhez és a szemléletváltáshoz nyújtanak 

segítséget a TÁRS Projektben kialakításra kerülő, különböző 

célcsoportokat célzó képzési programok. A minősített, ingyenes 

továbbképzések célja, hogy megkönnyítsék a kiváltásban közvetlenül 

érintett szakemberek – intézményi vezetők és munkatársak – számára 

az intézményi ellátásról a közösségi életvitelt támogató 

szolgáltatásokra való áttérést, továbbá hozzájáruljanak a Támogatott 

Lakhatás szolgáltatás fenntartásához, mindezzel segítve a fogyatékos 

személyek esélyegyenlőségének és komplex rehabilitációjának 

megvalósulását. 

A TÁRS Projekt aktuálisan meghirdetett képzéseire regisztrálni az 

FSZK honlapján elérhető képzési hirdetményeken keresztül lehet: 

Az FSZK Nonprofit Kft. aktuális képzései 

 

 

 

 

 

TÁRSAK VAGYUNK A SZAKMAI FEJLŐDÉSBEN 

KÉPZÉSEK ÉS FELKÉSZÍTÉSEK 

 

A TÁRS Projekt eddig megvalósult 

minősített képzési programjait 

szemlélteti a fenti ábra. 

http://fszk.hu/kepzesek/aktualis-kepzesek/
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/11/T%C3%81RS-Projekt-min%C5%91s%C3%ADtett-tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9sek.png
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/11/T%C3%81RS-Projekt-min%C5%91s%C3%ADtett-tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9sek.png


 

 

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 

 IFKT tematikus tájékoztató napok – A szakmai felkészítés 

keretében az intézmények kiváltás-tervezésben közreműködő 

szakemberei megismerhetik az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv 

(IFKT) módszertani útmutatót, ami segítséget nyújt a kiváltási 

pályázatok Szakmai Tervének összeállításához. A következő felkészítés 

időpontjairól a TÁRS hírek között számolunk majd be a tájékoztató 

napokat megelőzően! Jelenleg az érdeklődők számára a gyakorlati 

megvalósítást segítő konzultációs lehetőséget biztosítunk. 

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

jelezhetik az érdeklődők. 

Az IFKT módszertant részletesen bemutató tematikus hírlevél 

különszámot itt találja. 

 Szociális gondozó, ápoló munkatársak felkészítése – A 

szakmai továbbképzés célja, hogy a résztvevő szociális ápoló-gondozó 

szakemberek alapvető ismereteket szerezzenek a szociális 

intézmények férőhely kiváltási folyamatáról; a kiváltás helyi 

intézményben zajló lépéseiről, kulcsszereplőiről és a szereplők közti 

munkamegosztásról; továbbá a Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatás 

alapelveiről. 

„Szociális ápoló-gondozó szakemberek alapozó felkészítése  

a szociális intézmények férőhelykiváltási folyamatával és 

támogatott lakhatással kapcsolatos alapelvek alkalmazására”  

 Vezető munkatársak továbbképzése – A továbbképzés célja a 

nagy bentlakásos ápoló-gondozó intézmények vezetőinek felkészítése, 

attitűdváltásuk segítése annak érdekében, hogy az intézmény-kiváltási 

folyamatot minél gördülékenyebben  lebonyolítsák, s az ezzel együtt járó 

új szolgáltató struktúrát minél hatékonyabban tudják koordinálni. 

„Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az 

intézményi férőhely kiváltási (IFK) folyamatban” 

 Leendő esetfelelős munkatársak képzése – A segítő 

munkatársak továbbképzésének célja, hogy képessé váljanak az 

intézményi férőhely kiváltás során létrejövő Támogatott Lakhatás (TL) 

szolgáltatások – annak értékei, alapelvei, szakmai követelményei 

mentén történő – működtetésére, vezetésére, valamint a leendő TL 

lakók önálló és önrendelkező életvitelének támogatására. 

„A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és 

működtetése” 

„Személyközpontú megközelítés, mint a támogatott 

lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze” 

„Esetmegbeszélés támogatott lakhatásban dolgozó 

szakembereknek” 

 A lakók egyéni felmérési és tervezési folyamatában résztvevő 

illetve koordináló munkatársak képzése – A segítő szakemberek 

felkészítése történik a Komplex kiváltási szükségletfelmérés, ezen belül 

az Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés 

(EKISz2) elvégzésére, valamint az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési 

terv (EKKiFeT) módszertanának alkalmazására.  

„Komplex Kiváltási szükségletfelmérést végző munkatársak 

szakmai felkészítése” 

Képzéseink és felkészítéseink leírása elérhető az FSZK 

honlapján a TÁRS Képzések menüpont alatt. 
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