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Kedves Olvasó! 

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat tematikus 

Hírlevél különszámát olvassa. A tizedik számban a TÁRS Projekt 

keretében ez idáig megvalósult, illetve folyamatban lévő 

kutatásokkal ismerkedhet meg. 

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 kutatásaival kapcsolatos legfrissebb információkat 

közzétesszük az FSZK honlapján megjelenő TÁRS Hírekben. 

 

 

 

A következő kutatási tevékenységek által nyomon követjük a kiváltás 

megvalósítását, és a kutatási eredményeket a projekt megvalósításába 

becsatornázva támogatjuk a kiváltási folyamatot:  

 Kiváltással kapcsolatos társadalmi attitűdök mérése. 

 Kiváltással érintett intézményekben történő folyamatok részletes 

nyomon követése terepkutatások útján. 

 Fenntarthatósági, illetve költség-hatékonysági elemzés végzése a 

kiváltás előtti intézményi és kiváltott TL rendszer fenntartása 

vonatkozásában. 

 Jogi inkonzisztencia vizsgálat a TL szabályozásához kapcsolódóan. 

 Kliensek életminőség-változásának mérése a 

kiváltással összefüggésben. Ehhez 

kapcsolódóan a dolgozói attitűdök és 

attitűdváltozások mérése az érintett 

intézményekben. 

TÁRSAK VAGYUNK A KUTATÁSBAN 

KUTATÁS, MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS, NYOMON KÖVETÉS 

http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-hirek/


 

 

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 

 2017 elején összefoglaló szakmai tanulmányt készült a 

magyarországi intézményi férőhelykiváltás első szakaszában,          

2012–2016 között (TIOP 3.4.1.”A”-11/1 pályázat) részt vevő hat – 

Bélapátfalván, Berzencén, Kalocsán, Mérken, Szakolyban, illetve 

Szentesen működő – intézmény lakóinak, vezetőinek, munkatársainak, 

valamint környezetük tapasztatai alapján, melyeket a Támogatott 

Lakhatások (TL) kialakítása és működtetése során, a kiköltözésektől 

kezdve 2016 végéig szereztek. A „Támogatott lakhatás szolgáltatások: 

Áttekintés az intézményi férőhelykiváltás során létrejött támogatott 

lakhatási szolgáltatások működésének első tapasztalatairól” című 

tanulmány elsődleges célja az volt, hogy elősegítse a kiváltás 

következő, 2017-ben induló szakaszának megalapozását, illetve az 

„első körös” intézmények a TL-ek működtetése során szerzett 

tapasztalatainak beépülését a kiváltás magyarországi folyamataiba. 

Letöltöm a kiváltás első tapasztalatait összegző tanulmányt!  

 2018 elején kezdetét vette a „Komplex mérések a kiváltással 

érintett terepeken” tárgyú kutatás, mely az EFOP-2.2.2-17 

konstrukció 5 kiválasztott pályázó intézményre fókuszálva indult el 

Barcson, Csobánkán, Fülpösdarócon, Kaskantyún és Szombathelyen. A 

kutatásban a Revita Alapítvány és a Budapest Szakpolitikai Elemző 

Intézet végzi az adatfelvételeket és az ahhoz kapcsolódó feladatokat. A 

megszerzett tudás és tapasztalatok terjesztése érdekében több 

felsőoktatási intézményből vontak be hallgatókat, elsősorban a kutatás 

lakossági kérdőíves vizsgálati szakaszában. A hallgatók 2018 

júniusában minikonferencia keretein belül számoltak be az első 

eredményekről és összefüggésekről melyekből 2019 első felében 

összegző tanulmány is készül majd. 

Szeretnék további információt a kutatásról! 

Elolvasom a minikonferencia beszámolóját! 

 Folyamatban lévő kutatási témakör – a KézenFogva Alapítvánnyal 

együttműködésben megvalósítva – a Támogatott Lakhatás (TL) 

szolgáltatás fenntarthatósági (költség-hatékonysági) elemzése, 

amely során a részben már működő illetve a létrehozni kívánt TL hálózat 

fenntarthatóságát, költségeit, kiadásait vizsgálják, illetve hasonlítják 

össze.  A kutatás megalapozásaként módszertani anyag is készült, mely 

részletezi a kutatás célját, indokoltságát, illetve annak tervezett lépéseit. 

Letöltöm a fenntarthatósági elemzés módszertanát! 

 A KézenFogva Alapítvánnyal való együttműködés másik területe a 

kiváltási folyamathoz kapcsolódó jogi inkonzisztenciák vizsgálata. 

Az átfogó vizsgálat eredményeiből két részből álló szaktanulmány 

születik, melyekből az első már elérhető az FSZK honlapján. 

A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a kiváltás eredményeként, 

illetve az attól függetlenül működő magyarországi Támogatott 

Lakhatások számára milyen jogszabályi rendelkezések okoznak 

nehézségeket a nyilvántartásba vétel és a működtetés során, továbbá 

javaslattétel a feltárt jogszabályi inkonzisztenciák kezelésére, a 

nehézségek csökkentésére.  

Letöltöm a jogi inkonzisztenciák vizsgálatának első 

szaktanulmányát! 

 Támogató tevékenység – A kiváltást megvalósító intézmények 

igény esetén adatkéréssel fordulhatnak a TÁRS Projekt Kutatási 

munkacsoportjához, ami összegyűjti számukra a nyilvánosan elérhető 

legfontosabb települési, intézményi és szociális szolgáltatási ellátási 

táblázatokat, adatokat, diagramokat. 

Adatigénylési kérésével, illetve kutatásokkal kapcsolatos  

kérdéseivel a TÁRS Projekt Kutatási munkacsoportjához 

fordulhat a kivaltas.kutatas@fszk.hu e-mail címen. 
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