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Kedves Olvasó! 

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat tematikus 

Hírlevél különszámát olvassa. A nyolcadik számban bemutatjuk a 

TÁRS Projekt keretében ez idáig megvalósult szakmai 

rendezvényeket.  

A TÁRS Projekt egyik kiemelt és állandó tevékenysége országos és 

helyi szintű, illetve regionális, szükségletalapú találkozási alkalmak 

megteremtése, így pl. konferenciák, szakmai műhelyek, tájékoztató 

napok, szakmai egyeztetések szervezése, lebonyolítása a kiváltásban 

érintett különböző szereplők és környezetük számára.  

A hálózati rendezvények a tájékozódás, ismeretszerzés, 

tudásmegosztás, szemléletformálás színterei is egyben, amelyek 

lehetőséget adnak a TÁRS Projekt szakmai fejlesztéseinek országos 

és nemzetközi szintű megosztására, szakmaközi kapcsolódások, 

együttműködések kialakítására és támogatására, valamint rálátást 

biztosítanak a magyarországi kiváltási folyamat aktuális helyzetére. A 

rendezvények fontos eszközei annak az elgondolásnak is, hogy a 

széles körű horizontális és vertikális párbeszédek, együttműködések, 

hozzájárulnak a kiváltási folyamat sikerességéhez, a befogadó 

társadalmi környezet kialakításához. 

 

 

 

 

 

 

 TÁRS Projekt Hálózati Nyitórendezvény  

2017. május 24-én zajlott le a TÁRS Projekt ünnepélyes Hálózati 

Nyitórendezvénye, mellyel útjára indult a Kiváltási Folyamatot Támogató 

Országos Szakmai Hálózat. A rendezvényen a Hálózat tagjain túl, a 

kiváltási folyamatban résztvevő összes szereplő képviseltette magát, 

beleértve a döntéshozókat, az intézményfenntartókat, az érdekvédelem 

szereplőit, illetve egy már Támogatott Lakhatásban élő tapasztalati 

szakértőt is. 

 

 

TÁRSAK VAGYUNK A SZAKMAI FEJLŐDÉSBEN II. 

SZAKMAI RENDEZVÉNYEK 

 

http://fszk.hu/hir/tars-projekt-halozati-nyitorendezveny/


 

 

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 

Tájékoztató napok 

 Szakmai tájékoztató nap az EFOP 2.2.2-17 pályázói köre 

számára – 2017. februárjában a TÁRS Projekt keretében szakmai 

tájékoztató nap került megrendezésre az EFOP 2.2.2-17. pályázati kiírás 

potenciális pályázói számára. A rendezvény célja az volt, hogy a 

pályázók megismerjék a programhoz szorosan kapcsolódó EFOP 1.9.1 – 

TÁRS Projekt által nyújtott szakmai támogatás rendszerét, az 

együttműködés lehetőségeit, illetve a kötelezettségeket, mindezek 

módjait. 

 Tájékoztató fórumok az intézményi férőhely kiváltásról – A 2017 

decembere és 2018 áprilisa között, országszerte 7 helyszínen 

megrendezett program eredményeképpen a kiváltási folyamatban 

közvetlenül és közvetve érintett helyi szereplők találkozási lehetőséget 

kaptak és informálódhattak a magyarországi kiváltás folyamatáról, 

továbbá a Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatás előnyeiről minisztériumi, 

intézményi fenntartói és TL-ben élő tapasztalati szakértői szemszögből. 

 Konzultációs nap a rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás 

igénybevételéről – A rendezvényen az intézményi férőhely kiváltásra 

pályázó fenntartók, intézmények képviselői, munkatársai, a felkért tervező 

irodák építészei tájékoztatást kaptak a rehabilitációs szakmérnök 

tanácsadók által nyújtott szakmai támogatás tartalmáról, az 

együttműködés lehetőségeiről. A résztvevők megismerhették a 

Támogatott Lakhatásban kialakításra kerülő házak egyetemes tervezés 

elveire épülő tervezési szempontrendszerét is. 

Szakmai Fórumok 

 Szakmai találkozók az EFOP 2.2.2-17. konstrukció pályázói köre 

részére – A 2017 júniusában országszerte 6 helyszínen megrendezett 

találkozók célja az EFOP 2.2.2 pályázói kör szakmai munkájának 

elősegítése volt: információcserével és tudásmegosztással, illetve a TÁRS 

Projekt kiváltási folyamatban betöltött támogató szerepének bemutatása.  

 Látogatás az EFOP-2.2.2-17 kódszámú pályázati program 

nyerteseinél – 2017 szeptemberében és októberében a TÁRS Projekt 

vezetői és munkacsoportjainak képviselői személyesen is meglátogatták az 

összes nyertes pályázót és a hozzájuk kapcsolódó megyei SZGYF 

kirendeltségeket, hogy a TÁRS Projekt módszertani támogató 

tevékenyégéről személyesen egyeztessenek. 

 Civil szakmai műhelyek – A 2017 augusztusa és novembere között 

megvalósult rendezvénysorozat célja egyrészt a kiváltás célcsoportjait 

képviselő helyi érdekvédelmi szervezetek informáltságának javítása volt a 

kiváltási folyamat tekintetében, másrészt a TÁRS Projekt népszerűsítése, 

harmadrészt pedig a FESZT és vidéki tagszervezetei együttműködésének 

erősítése a jövőbeli érdekvédelmi munka előfeltételeinek megteremtése 

érdekében. 

 Érdekvédelmi Fórumok –  A fórum feladata, hogy biztosítsa, hogy: a 

projekt fejlesztési tevékenységei mindig az érintettek bevonásával 

valósuljanak meg. Az FSZK Nonprofit Kft., mint projektgazda az 

Érdekvédelmi Fórum keretében folyamatosan tájékoztatja a fogyatékos 

személyek érdekvédelmi szervezeteit a projekt előrehaladásáról, valamint 

lehetőséget biztosít a szervezetek által delegált érintetteknek és 

szakértőknek a fejlesztési folyamatokba való aktív bekapcsolódásra, a 

„Semmit rólunk, nélkülünk!” elvet alapul véve a javaslataik megtételére. 
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http://fszk.hu/hir/konzultacios-nap-rehabilitacios-szakmernokokkel-es-tervezesi-szempontrendszer-a-tl-ek-kialakitasahoz/
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/06/T%C3%81RS-TL-tervez%C3%A9si-szempontsor-20170621.pdf
http://fszk.hu/hir/teriteken-a-kivaltas-beszamolo-a-szakmai-talalkozokrol/
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 Szakmai fórum sorozat a TL protokoll és szolgáltatási gyűrű 

módszertan kidolgozásához kapcsolódóan (1. rész) – 2018 májusa és 

júliusa között 19 megyeszékhelyeken került megrendezésre a „Hogyan 

működtessünk Támogatott Lakhatást?” című szakmai fórum sorozat. A 

rendezvény célja az volt, hogy széles körben egyeztesse a Módszertant 

és támogassa a TL szolgáltatókat a hatékony és minőségi szolgáltatások 

kialakításában, működtetésében. 

 Szakmai fórum sorozat a TL protokoll és szolgáltatási gyűrű 

módszertan kidolgozásához kapcsolódóan (2. rész) – „Hogyan 

szervezzünk TL igénybevevők részére szolgáltatási gyűrűt?” témában 

2018 szeptemberében és októberében tovább folytatódott az országjáró 

szakmai műhely sorozat. A kerekasztal beszélgetések alkalmával egy-

egy, az EFOP 2.2.2-17. pályázati konstrukció keretében férőhely kiváltást 

megvalósító intézmény közvetlenül kapott támogatást a létrehozandó 

Támogatott Lakhatás szolgáltatási gyűrűjének kialakításában. 

 Szakértői régiós műhelymunkák – 2017. október közepétől az 

előzetesen felmért pályázói igényekhez igazodva több szakértői területen 

szakértők és tanácsadók kapcsolódtak be az intézményi férőhely 

kiváltás gyakorlati megvalósításába, akik a közvetlen intézményi szintű 

támogatás mellett az országszerte több helyszínen rendszeresen 

megrendezett régiós műhelymunkákon jelenleg is segítik az intézményi 

férőhely kiváltásban pályázó intézmények munkatársait. 

 Foglalkozási rehabilitációs régiós műhelyek – 2018. október-

novemberében a tudásmegosztás és az egymástól tanulás jegyében, a 

TÁRS Projekt szervezésében olyan szervezeteket látogathattak meg az 

intézményi férőhely kiváltásban résztvevő intézmények munkatársai, ahol 

megváltozott munkaképességű személyek fejlesztő, akkreditált vagy nyílt 

piaci foglalkoztatása zajlik, és foglalkoztatási tevékenységükre jó 

gyakorlatként tekinthetünk.  

 SHF szakmai műhelyek – A szakmai műhelysorozat 2016 

decemberében indult azzal a céllal, hogy rendszeres fórumot teremtsen a 

nagykorú, súlyosan halmozottan fogyatékos (SHF) személyekkel 

kapcsolatos problémák körbejárására és előmozdítsa a szakemberek 

közötti információáramlást, tudásmegosztást az SHF személyek 

támogatásának szakterületén. Kiemelt cél, hogy átláthatóvá tegye és 

megossza a TÁRS (EFOP-1.9.1) és MONTÁZS (EFOP-1.9.2) projektek 

fejlesztéseit, ezáltal hatékony szakmai segítséget nyújtson az érintett 

intézményeknek. 

Konferenciák 

 Előadások az intézményi férőhely kiváltás témájában – A TÁRS 

Projekt szakemberei időről időre felszólalnak a fogyatékosságügy több 

szakterületén rendezett, a kiváltást (is) érintő hazai és nemzetközi 

konferenciákon. Előadásaik során ismertetik a magyarországi intézményi 

férőhely kiváltás folyamatát és ebben a TÁRS Projekt szerepét, a 2010 – 

2015 időszakban zajlott kiváltás eredményeit, illetve a 2016 – 2021 

időszakban tervezett férőhely kiváltási folyamat főbb lépéseit. 

 Minikonferencia a kiváltásban érintett helyszínek kutatási 

eredményeiről – 2018 júniusában a kiváltásban érintett helyszínek 

komplex mérési eredményeit bemutató minikonferenciát szervezett a TÁRS 

Projekt és együttműködő partnerei. A rendezvényen a  „Komplex mérések 

a kiváltással érintett helyszíneken” elnevezésű kutatásban részt vállaló 

hallgatók mutatták be a lakossági kérdőíves adatfelvételből készült 

adatbázisok elemzése során elért legfontosabb eredményeket.  
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