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KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat januári Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.
Ebben a számban beszámolunk arról, hogy folytatódik a TÁRS Projekt „Párbeszéd a Támogatott
Lakhatásról” című szakmai fórum sorozata, felhívjuk a figyelmet a közeljövőben várható képzési
lehetőségekre és a Lakók Támogatása Csoport segítő tevékenységére. Újabb foglalkoztatási jó
gyakorlattal szolgálunk, továbbá hírt adunk a TÁRS Projekt SHF modellprogramjáról, illetve az SHF
Szakmai Műhelyekről is.
Kiváltással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal fordulhat
hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

AKTUALITÁSOK
Folytatódik a szakmai fórumsorozat:
„Párbeszéd a Támogatott Lakhatásról”
2019-ben is folytatódik az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje
keretében, tavaly szeptemberben elindult „Párbeszéd a támogatott
lakhatásról” című rendezvénysorozat. A közös gondolkodás a
„Hogyan szervezzünk Támogatott Lakhatást igénybevevők részére
szolgáltatási gyűrűt?” kérdéskört járja körül
a helyi szolgáltatók és a Támogatott
Lakhatást létrehozó szervezetek részvételével. A szakmai fórumsorozat
eddigi tapasztalatairól és a folytatásról itt tájékozódhat.
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SZAKMAI HÍREK
Képzésekkel indul az év
Az FSZK Nonprofit Kft TÁRS Projektje januárban újabb esetfelelősöknek szóló
képzéseket indított országszerte több helyszínen. Február elején pedig az
intézményvezetőknek szóló képzés is újra elindul Budapesten. A közeljövőben várható
képzésekről további információt itt talál.

Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban
A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2017-ben kezdte meg a
hazai foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését és rövid füzetek formájában
történő
megjelentetését.
Fejlesztő
foglalkoztatást
működtető
szervezetekhez, és megváltozott munkaképességű személyek akkreditált,
illetve nyílt piaci foglalkoztatását végző munkáltatókhoz egyaránt
ellátogattak a munkatársak. A sorozat 2019-ben is folytatódik. Jelen
kiadványban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat foglalkoztatási jó
gyakorlataival ismerkedhetnek meg az olvasók. A kiadványt letöltheti és
a sorozat korábbi részeit megtekintheti itt.

Elkezdődött az intézmények ez évi szakértői igényeinek
felmérése
A TÁRS Projekt 2017 októberétől biztosít szakértőket, tanácsadókat az intézményi
férőhelykiváltást megvalósító pályázóknak. A számos területet átfogó szakmai
támogatás az intézmények szakértői igényeinek felmérését követően, ezekre
reagálva, több ütemben kerül biztosításra a projekt megvalósítási ideje alatt. A
jelenlegi felmérés 2019. első felét érinti. Minderről bővebben itt olvashat.

Tapasztalati szakértők segítik a lakók felkészülését
az intézményi férőhelykiváltás során
A TÁRS Projekt keretében működő Lakók Támogatása Csoport
folyamatosan új partnerségi együttműködések kialakításán
munkálkodik, hogy az intézményi férőhelykiváltás célcsoportjaihoz
kapcsolódóan, a fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos, valamint
szenvedélybeteg tapasztalati szakértők minél szélesebb körben
teret, megszólalási és kapcsolódási lehetőségeket kapjanak a
projektben. Ennek szellemében a csoport TÁRS Kiváltás Klubot tartott a kiváltás előtt álló
rigópusztai intézményben. A Lakók Támogatása Csoport tevékenységéről és a tapasztalati
szakértők munkájáról itt kaphat részletesebb tájékoztatást.
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Megvalósítási szakaszba lépett az SHF személyek támogatott életvitelének
kialakítását elősegítő modellprogram
Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje megkezdte a súlyosan, halmozottan
fogyatékos (SHF) személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő
modellprogram megvalósítását a területen dolgozó szakemberek bevonásával,
támaszkodva a kiváltásban résztvevő intézmények és az őket támogató SHF
tanácsadók tapasztalatára és tudására. További információt itt talál minderről.

SHF Szakmai Műhelyek – lakhatási szolgáltatással
kapcsolatos ígéretes gyakorlatok bemutatása
A súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) személyek intézményi
férőhelykiváltását segítő SHF modellprogram kutatási alprogramjának
keretében, 2018 novemberében a TÁRS Projekt két helyszínen, Csömörön
és Debrecenben tartott SHF Szakmai Műhelyt, melyek témája a magas
támogatási szükségletű személyek lakhatási szolgáltatásával kapcsolatos
ígéretes gyakorlatok bemutatása volt. Bővebben itt olvashat erről.

KITEKINTÉS
Részvétel a MAGYE SHF Szakosztály őszi találkozóján
2018 októberében került megrendezésre a Magyar Gyógypedagógusok
Egyesülete (MAGYE) SHF Szakosztályának őszi találkozója, amelyen
Zahoránszky Mária az FSZK TÁRS Projektjének SHF tanácsadója is
beszámolt az intézményi férőhelykiváltásban zajló SHF tanácsadási
munkáról. A rendezvény részletes beszámolóját itt találja.

Előttünk
Előttünk álló
álló februári
februári események
események








Lakók Támogatása Csoport „Kiváltás Klub”: 02.05 – Kéthely, 02.12 – Derekegyház, Vésztő
„Párbeszéd a Támogatott Lakhatásról” szakmai fórum:
„Párbeszéd
a Támogatott
Lakhatásról”
fórum:
02.07 – Derecske,
02.14 – Pásztori,
02.19szakmai
– Kaskantyú,
02.21 – Elek
02.07 – Derecske, 02.14 – Pásztori, 02.19 – Kaskantyú, 02.21 – Elek
Lakók Támogatása Csoport „Kiváltás Klub”:
Foglalkozási
rehabilitációs
régiós szakértői
02.05 – Kéthely,
02.12 – Derekegyház,
Vésztő találkozó:
02.05 – Tokaj, Mezőberény; 02.27– Szombathely
TÁRS Addiktológiai Szakmai Műhely szenvedélybeteg embereket ellátó intézmények részére:
02.14
Addiktológiai Szakmai Műhely szenvedélybeteg embereket ellátó intézmények részére
02.14 –– TÁRS
Budapest
Ön a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása című
(azonosítószám: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) projekt Hírlevelét olvassa.
Amennyiben nem kíván több Hírlevelet kapni, kérjük, a kivaltas.halozat@fszk.hu címen jelezze felénk.

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: H-1138 Budapest, Váci út 191.
Tel.: 06 1 450 3230 • Fax: 06 1 450 3235
Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014
www.fszk.hu
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