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Kedves Olvasó! 

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat tematikus 

Hírlevél különszámát olvassa. A kilencedik számban az FSZK Nonprofit 

Kft. és kiemelten a TÁRS Projekt ez idáig megvalósult nemzetközi 

együttműködéseit, kapcsolódásait mutatjuk be. 

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. 

Az intézményi férőhelykiváltással és a TÁRS Projekt 

tevékenységével kapcsolatos alapinformációk 

angol nyelven is elérhetőek az FSZK honlapján: 

fszk.hu/english/deinstitutionalization/ 

 

 

 

 Szíves figyelmükbe ajánljuk a rövid, közérthető TÁRS tájékoztató 

füzetet is, melyben arról esik szó, hogy miért van szükség a szociális 

intézményi férőhelykiváltásra, mi a Támogatott Lakhatás, hogyan valósul 

meg hazánkban a kiváltási folyamat és ezt a folyamatot hogyan, milyen 

tevékenységek révén segíti az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje. 

 

 

TÁRSAK VAGYUNK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN II. 

NEMZETKÖZI KAPCSOLÓDÁSOK 

 

Letöltöm az angol nyelvű 

TÁRS tájékoztató füzetet! 
 

http://fszk.hu/english/deinstitutionalization/
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/07/Project-T%C3%81RS_english.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/07/Project-T%C3%81RS_english.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/07/Project-T%C3%81RS_english.pdf


 

 

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 

 A „Path of Deinstitutionalisation – Urgent Moves”, rövidebb nevén 

PODIUM Projekt 2015 szeptemberében indult útjára öt nemzet (Dánia, 

Magyarország, Románia, Szerbia és Szlovénia) hat partnerintézménye 

– köztük az FSZK Nonprofit Kft – részvételével. A 2018 áprilisában 

lezárult projekt célja az volt, hogy egymás tudását és az egyes országok 

különféle, az intézményi férőhelykiváltással kapcsolatos tapasztalatait 

kamatoztatva olyan szakembereket – úgynevezett intézményi 

férőhelykiváltási menedzsereket – képezzenek a partnerországokban, 

akik valóban az érintett személyek érdekeit szem előtt tartva, az ő 

életüket jobbító szándékkal tudják támogatni hazájuk folyamatát. 

Az FSZK honlapján magyar és angol nyelven egyaránt olvashat erről. 

Szeretnék többet tudni a PODIUM Projektről és érdekelnek az 
ezzel kapcsolatos cikkek. 

  2018. január 26-án 5 évre szóló együttműködési megállapodást 

kötött az FSZK Nonprofit Kft, valamint a European Association of 

Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), a 

fogyatékos emberek számára szolgáltatást nyújtó szervezeteket 

tömörítő nemzetközi ernyőszervezet, a Magyarországon történő 

szociális intézményi férőhelykiváltás szakmai támogatásáról. A 

partnerség célja, hogy az EASPD szakmai tudásbázisát, nemzetközi 

együttműködésben feltárt és elemzett jó gyakorlatait a hazai 

viszonyokra adaptálják, és a lehető leginkább hasznosítsák a 

magyarországi kiváltási folyamat minőségének és sikerének biztosítása 

érdekében. 

Szeretnék többet tudni az EASPD-vel való együttműködésről! 

Elolvasom az EASPD közreműködésével, az EFOP-2.2.2-17 
pályázati konstrukció kedvezményezettjei számára tartott 
szeminárium beszámolóját! 

 2018. március 20-án Brüsszelben, Magyarország Európai Unió 

melletti Állandó Képviseletén és az Európai Parlamentben szakmai 

nap zajlott a Magyarországon megvalósuló intézményi férőhelykiváltás 

témájában, magyarországi Támogatott Lakhatásban élő emberek 

részvételével. A rendezvény része volt az ő gondolataikat 

bemutató  „Másnak egy kormányzati stratégia, Nekem az Életem!” című 

FSZK plakátkiállítás is az Európai Parlamentben. Az eseményt az EMMI 

szociálpolitikáért felelős államtitkársága támogatta és a 

megvalósításban közreműködött az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje.  

Bővebben is érdekel a Brüsszelben megrendezett szakmai 
nap a magyarországi kiváltásról! 

 A tudásgyarapítás és –megosztás jegyében a TÁRS Projekt 

szakemberei időről időre részt vesznek a fogyatékosságügy különböző 

szakterületein rendezett, a kiváltást (is) érintő nemzetközi 

konferenciákon. Legutóbb az EASPD éves konferenciáján jártunk 

Barcelonában, melynek idei témája a „Technológia és digitalizáció a 

szociális ellátásban” volt.   

Elolvasom a konferencia beszámolóját! 

 2017-2018 folyamán számos kisfilm és animáció készült a TÁRS 

Projekt keretében, melyek a kiváltás folyamatát, illetve a Támogatott 

Lakhatásban (TL) való életet mutatják be. A filmek pozitív és hiteles 

példát mutatnak arról, hogy a kiváltás olyan folyamat, melynek 

eredményeként a TL lakók életminősége javul, és képesek aktívan 

bekapcsolódni a települések mindennapi életébe. A kisfilmek és 

animációk egy része angol nyelvű változatban is elkészült, melyeket 

nemzetközi platformokon is bemutattunk, valamint elérhetőek a 

„Kiváltás TÁRS” YouTube csatornán.   

Megnézem az angol nyelvű TÁRS filmeket és animációkat! 
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