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TÁRSAK VAGYUNK A KIVÁLTÁSI FOLYAMATBAN

Kedves Olvasó!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat összefoglaló tematikus Hírlevél
különszámát olvassa. Ebben a számban a TÁRS Projekt keretében nyújtott, az előző
számokban bemutatott szakmai támogatásokat foglaljuk össze.
2018 szeptemberében volt éppen 2 éve, hogy útjára indult a Kiváltási Folyamatot Támogató
Országos Szakmai Hálózat Hírlevele, amely minden hónapban rendszeresen tájékoztatja a
szakmai közönséget a TÁRS Projekt aktualitásairól, szakmai fejlesztéseiről, eseményeiről és a
kiváltáshoz kapcsolódó hasznos információkról. Úgy gondoltuk, ez remek alkalmat ad a
visszatekintésre, a projekt eddigi eredményeinek összegzésére. Emellett a tematikus hírlevél
különszám sorozat célja az összetartozó tudásanyagok praktikusan használható
rendszerezése a szakemberek számára.
A „TÁRSak vagyunk…” címmel megjelent írások az intézményi férőhely kiváltás szakmai
háttértámogatásának fő területeit járták körbe, úgy, mint hálózati tevékenység, Intézményi
Férőhely Kiváltási Terv, módszertani anyagok, képzések, tájékoztató szakmai napok,
kommunikációs támogató tevékenység, foglalkoztatási rehabilitáció és jó gyakorlatok, kutatás,
nemzetközi kapcsolatok.
A Hálózati Hírlevél tematikus különszámainak gyűjteményét az FSZK honlapján itt találja.
Bízunk benne, hogy Ön is hasznosnak találta a TÁRS Projekt eddigi szakmai háttértámogatásának
tematikus összegzését.

Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) – A nagylétszámú bentlakásos intézményi
ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére való áttérés egy alapjaiban új szolgáltatási
rendszer kiépítése, ezért megalapozott előkészítést, tervezést igényel. Ennek a folyamatnak a
támogatására került kidolgozásra az IFKT módszertani útmutató, amely a férőhely kiváltás
valamennyi releváns területét érintően felmérési, tervezési eszközöket nyújt az intézményi férőhely
kiváltást megvalósító, illetve a Támogatott Lakhatás szolgáltatást létrehozó intézményeknek,
szervezeteknek. Az IFKT – a felmérési, tervezési eredmények szintéziseként – bemutatja az
intézményi férőhely kiváltás nyomán létrejövő új struktúrát, és a kialakításhoz szükséges
tevékenységeket. Az Intézményi Férőhely Kiváltási Tervet azon nagy létszámú ápoló-gondozó
intézményeknek is mellékelniük kell a szakmai programjukhoz, amelyek a jelenlegi uniós
támogatási ciklusban kiváltásra nem pályáznak. Az „IFKT sablonja és módszertani útmutatója” a
jogszabályi előírás szerint IFKT elkészítésére kötelezett intézményeknek nyújt segítséget.
A kiváltási folyamat módszertani alapjául szolgáló Intézményi Férőhely Kiváltási Terv
(IFKT) témáját összefoglaló tematikus Hírlevelet itt érheti el.
Komplex kiváltási szükségletfelmérés – Az intézményi férőhely kiváltás kulcseleme, hogy
a változás valóban az érintett fogyatékos emberekről szóljon, az ő egyéni szükségleteikhez
igazodjon, és lehetőséget teremtsen számukra az önállóságuk és önrendelkezésük fejlődésére.
Ezért kiemelten fontos, hogy a felkészítés során az önellátási képességeik, kompetenciáik egyéni
fejlesztése, illetve a szükséges támogató technológiák bevonása is megvalósuljon. Az egyéni
fejlődési utakra való fókuszálás, az ilyen irányú támogatási folyamat a feltétele annak, hogy a
Támogatott Lakhatás szolgáltatás valóban egy jobb életminőség elérését eredményezze. Ezt az
egyéni felkészítési folyamatot hivatott támogatni a „Komplex kiváltási szükségletfelmérés”
módszertan.
A kiváltásra történő egyéni felkészítési folyamatot támogató „Komplex kiváltási
szükségletfelmérés” módszertanát és eszközrendszerét ebben a tematikus
Hírlevélben jártuk körbe.
Intézményi koordinátorok, szakértők, tanácsadók – A TÁRS Projekt intézmény specifikus
szakmai segítséget nyújt az intézményi férőhely kiváltásban érintett fenntartók és intézmények
számára is. 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.
A TÁRS Projekt keretében biztosított Intézményi Koordinátori (IK), illetve szakértői és
tanácsadói támogatás részleteiről itt tájékozódhat bővebben.

Kommunikációs kiadványok – A TÁRS Projekt kommunikációs kiadványaink célja, hogy a
kiváltást megvalósító intézményeket segítsék a folyamatról történő kommunikációs tevékenységük
során. 2017-ben a kiváltási folyamat kommunikációját támogató kiadványcsaládot adtunk ki. Építve
az IFKT kommunikációs moduljára, a három szorosan összetartozó, egymást kiegészítő szakmai
anyag együttesen segíti az érintett intézményeket a kiváltási folyamatot érthetővé, transzparensé,
követhetővé tenni a kommunikáció megfelelő eszközeivel. Ezt támogatja a TÁRS tájékoztató füzet
is, amely röviden bemutatja a kiváltással kapcsolatos legfontosabb információkat a széles
társadalmi nyilvánosság számára.
A TÁRS Projekt keretein belül íródott kommunikációs módszertani kiadványokat és a
kiváltási folyamatot ismertető tájékoztató füzetét bemutató Tematikus Hírlevelet itt
találja.
Filmek és animációk – 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.
A TÁRS Projekt gondozásában
részletesebben is tájékozódhat itt.
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A foglalkoztatás fejlesztése – A fogyatékos emberek önálló életvitelének egyik eszköze és
célja is a foglalkoztatás, ezért az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje kiemelten fontosnak tartja,
hogy az intézményi férőhelykiváltás tervezése és megvalósítása során minden segítséget
megadjon a foglalkoztatás fejlesztéséhez, ezért biztosítja a kiváltási folyamatban érintett
intézmények szakmai támogatását a foglalkoztatás és a foglalkozási rehabilitáció területéhez
kapcsolódóan.
A foglalkoztatás fejlesztése témát körüljáró Tematikus Hírlevelet itt olvashatja el.
Képzések és felkészítések – 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 – számáraaz 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 keretében kifejlesztett, eddig megvalósult és most zajló képzéseket,
felkészítéseket összegző tematikus Hírlevelet itt nézheti meg.

Szakmai rendezvények – 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.
A TÁRS Projekt keretében ez idáig megvalósult szakmai rendezvényeket bemutató
tematikus Hírlevelet itt találja meg.
Kutatás, mérés-értékelés, nyomon követés – A TÁRS Projekt szakmai-módszertani
háttértámogatásának egyik szelete egy kutatási, mérési-értékelési rendszer működtetése, amely
helyzetelemzések, igényfeltárások, tanulmányok készítésével segíti a magyarországi intézményi
férőhelykiváltási folyamat szakmai irányítását és megvalósítását. Kutatásaink fő célja a kiváltási
folyamat támogatása, kiemelten annak elősegítése, hogy a lakói életminőséget valóban javító, és
a dolgozói minőségi munkavégzést támogató lakhatási forma jöjjön létre a Támogatott Lakhatás
(TL) szolgáltatás keretein belül. Mindemellett kiemelten fontos, hogy mindez rendszerszinten is
fenntartható legyen és köré egy jól működő szolgáltatási struktúra szerveződjön. Az intézményi
férőhelykiváltási folyamat nyomon követő értékelésével, hatékonyság- és hatásvizsgálatokkal a
TÁRS Projekt ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy megerősödjön a szakpolitikák tényalapú
tervezése a szociális szakterületen is.
A TÁRS Projekt keretében ez idáig megvalósult, illetve folyamatban lévő
kutatásokkal ismerkedhet meg ebben a tematikus Hírlevélben.
Az intézményi férőhelykiváltás szereplőinek együttműködése és partneri viszonyok
kialakítása elengedhetetlen a folyamat sikeressége szempontjából. A TÁRS Projekt hálózati
tevékenységén keresztül segíti mindezt, például különböző találkozási alkalmak biztosításával, a
hazai szakmai viszonyrendszer megismertetésével, jó gyakorlatok megosztásával. A
magyarországi jó gyakorlatok beazonosításán és megosztásán túl az FSZK Nonprofit Kft.
különböző projektjein keresztül figyelmet fordít a külföldi tapasztalatok megismerésére és
megosztására is. A TÁRS Projektben nemzetközi együttműködési megállapodás, szakmai
találkozók, konferencialátogatások szolgálják az ígéretes példák adaptálásának lehetőségét.
A TÁRS Projekt keretében megvalósult
kapcsolódásokat itt ismerheti meg.

nemzetközi

együttműködéseket,

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.hucímen 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
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