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Kedves Olvasó! 

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat tematikus 

Hírlevél különszámát olvassa. A hetedik számban a TÁRS Projekt 

keretében biztosított Intézményi Koordinátori (IK), illetve szakértői 

és tanácsadói támogatást mutatjuk be. 

 A TÁRS Projekt intézmény specifikus szakmai segítséget nyújt az 

intézményi férőhely kiváltásban érintett fenntartók és intézmények 

számára. Közvetlenül az intézményekkel együttműködő szakemberek 

– Intézményi Koordinátorok, szakértők és tanácsadók – aktív, a 

megvalósítás helyszínein történő jelenlétével biztosítja a folyamatos 

információáramlás megvalósulását, közvetíti a szükséges szakmai 

eszközöket, módszertanokat, a pályázói igényekhez igazodó szakértői, 

tanácsadói tevékenységet és támogatást.  

A TÁRS Projekt Intézménytámogatási Munkacsoportjának feladata 

többek között az Intézményi Koordinátori rendszer működtetése; az 

elkészült „Egységes szervezet-átalakítási koncepció és végrehajtási 

protokoll” (SZÁP) tapasztalatok alapján történő rendszeres 

aktualizálása és a szervezet átalakítási szakértők által az intézmények 

számára történő átadása; valamint a szakértői,tanácsadói bázis 

működtetése. 

Az Intézménytámogatási Munkacsoport tevékenységét bővebben 

megismerheti az alábbi bemutatkozó kiadványból. 

 

 

 

 

 

TÁRSAK VAGYUNK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN I. 

INTÉZMÉNYI KOORDINÁTOROK ÉS SZAKÉRTŐK,TANÁCSADÓK 

 

A fenti ábra röviden ismerteti az 

Intézményi Koordinátorok 

működését.  

http://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/11/IK-m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s_kapcsolat.png
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/07/Bemutatkozo_fuzet_TARS_ITMCS_v.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/07/Bemutatkozo_fuzet_TARS_ITMCS_v.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/11/IK-m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s_kapcsolat.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 

 Intézményi Koordinátorok (IK) – Valamennyi, az intézményi 

férőhely kiváltást pályázati úton megvalósító intézmény számára a 

TÁRS Projekt a tervezés, a megvalósítás és a fenntartás időszakában is 

folyamatosan, díjmentesen biztosítja az Intézményi Koordinátori 

támogatást. A jelenleg a projektben dolgozó 14 koordinátor a hozzá 

tartozó intézménnyel közösen alakítja ki az együttműködés formáját, 

kereteit, rendjét. Közvetíti a TÁRS Projektben készült módszertanokat, 

ajánlásokat, a szakértői, tanácsadói támogatást. Segíti a belső szakmai 

team munkáját, biztosítja a kapcsolattartást, információáramlást az 

intézmény és az FSZK között. Folyamatosan nyomon követi az 

intézményi változásokat, információt, tudást oszt meg, elakadásokat 

jelez a TÁRS Projekt felé. 

Megnézem az intézményi koordinátori támogató rendszer 

működését szemléltető ábrákat! 

 Szakértők, tanácsadók – Az intézményi férőhely kiváltásban 

érintett pályázók a kiváltásra kerülő férőhelyek számával arányosan, 

meghatározott óraszámban, díjmentesen vehetik igénybe – az 

Intézményi Koordinátorokon keresztül – a TÁRS Projekt által biztosított 

szakértőket, tanácsadókat különböző szakértői területekről. Az 

előzetesen felmért pályázói igényekhez igazodva jelenleg 48 szakértő-

tanácsadó kapcsolódott be a gyakorlati megvalósításba, a következő 

területeken: foglalkozási rehabilitáció, szervezet átalakítás, szupervízió, 

súlyosan halmozottan fogyatékos (SHF) személyek támogatása, 

kommunikáció, szolgáltatásszervezés, közösségfejlesztés, addiktológiai 

és pszichoszociális szakértői tevékenység. A szakértők, tanácsadók a 

közvetlen intézményi szintű támogatás mellett régiós műhelymunkákon 

segítik a kiváltási folyamatban résztvevő intézmények munkatársait. 

 Az „Egységes szervezet-átalakítási koncepció és végrehajtási 

protokoll” (SZÁP) elsődleges célja, hogy a nagy létszámú bentlakásos 

intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére való 

áttérés folyamatában segítséget nyújtson az intézmények vezetőinek a 

szervezet-átalakítás tervezéséhez, a változási folyamatok, ellenállások 

azonosításához és kezeléséhez, valamint a változások vezetéséhez. A 

Protokoll konkrét folyamatra adaptált módszertanokat ad közre, épít az 

Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) Módszertani Útmutatóban 

megadott szempontokra, ajánlásokra. A koncepció tartalmazza a 

szervezeti átalakítás ajánlott protokollját, amely alapján az intézményi 

szervezet-átalakítási folyamatok megtervezhetők és megvalósíthatók. A 

SZÁP a szervezetfejlesztési és -átalakítási régiós műhelyek során került 

átadásra, és a TÁRS Projekt zárásáig folyamatosan frissül az intéz-

ményi visszajelzések alapján. (Jelenleg az első verzió érhető el az FSZK 

honlapján, a frissítésekről a TÁRS Hírek között adunk tájékoztatást.) 

Letöltöm az „Egységes szervezet-átalakítási koncepció és 

végrehajtási protokoll” című módszertani anyagot! 

 Rehabilitációs környezettervező szakmérnök tanácsadók 

által összeállított TL-tervezési szempontsor – tisztázza a 

fogalmakat, rögzíti a kereteket, a megvalósítandó elemeket, és 

javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg, hogy a kialakításra kerülő TL 

házak a lakók igényeinek, az akadálymentesség és az egyetemes 

tervezés szempontjainak minden szempontból megfeleljenek. 

Letöltöm a TL-tervezési szempontsort! 

Az Intézményi Koordinátorok, illetve a szakértők és tanácsadók 

működésével kapcsolatos kérdéseit felteheti a 

kivaltas.intezmenytamogatas@fszk.hu e-mail címen. 

 

Támogatást nyújtó szakemberek                                                            Szakmai anyagok 
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