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ZAHORÁNSZKY MÁRIA SHF TANÁCSADÓ 

SHF Szakmai Műhely – 

A magas támogatási szükségletű személyek lakhatási szolgáltatásának jó 

gyakorlatának bemutatása                              Debrecen 2018.11.28. 



TÁRS PROJEKT, AVAGY AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS 
TÁMOGATÁSÁNAK FOLYAMATA 

Jelenleg SHF tanácsadásban résztvevők: 

 

• Az SHF tanácsadást 13 intézmény összesen 1521 óra keretében 
igényelte.  

• 2018. augusztusáig 5 fő SHF tanácsadó volt jelen összesen 13 
(Andornaktálya, Boldogkőváralja, Tokaj, Derecske, Szerep-
Hosszúhát, Kéthely, Pásztori, Peresznye,  Polgárdi, Segesd, 
Vésztő, Derekegyháza, Magyarbánhegyes,) intézményben.  

• 2018. szeptemberétől +1 intézmény kért még SHF óraszámot 
(Tordas), illetve bevonásra került pluszban 1 SHF tanácsadó 

 

 In: Urbanovszky Zsuzsanna e-mail 

 



MIKÉNT TÁMOGATJA AZ FSZK AZ SHF 
TANÁCSADÓKAT? 
 

Miként támogatja az FSZK az SHF tanácsadókat? 

 

•    Intézménylátogatásokat szervezett olyan szolgáltatókhoz ahol 
kis létszámban (TL/lakóotthoni ellátási formában) ellátnak SHF 
személyeket (Csömör, Perbál) 

•    3 havonta szakmai egyeztetést hív össze a tanácsadók 
részére 

•    Szakmai anyagokat oszt meg velük 

•    AAK továbbképzést tart a MONTÁZS Projekt bevonásával 

 



 

SÚLYOSAN,HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS    

          személyek és támogatott lakhatás 

 

 

 

 



SHF KIVÁLTÁSI GYAKORLATOK SZERINT 4 TÍPUST 
KÜLÖNBÖZTETHETÜNK MEG: 
 

1. csoportba tartozók: Támogatott lakhatás - lakópark szerű elrendezés: 

                                       a szolgáltatási központ köré építenek  TL házak/ plusz közeli  

                                       településeken találhatóak házak 

  

2. csoportba tartozók  Városon kívül szolgáltatási központ, városban elhelyezve gócokban a 

                                        TL házak.  

                                       Nagy távolság (5-10 km) a szolgáltatási központ és a TL házak között. 

 

3. csoportba tartozók  Ebben az esetben csak az adott települések érintettek a kiváltásban.  

                                       A szolgáltatási központ és a TL házak is itt helyezkednek el.  

                                        Ezen településk esetében vannak olyan TL-ek, amelyek egymáshoz közel 

                                       helyezkednek el, a többi ház szétszórva a településen. 

 

4. Csoportba tartozók  A következő modell annyiban közös, hogy a szolgáltatási központok az  

                                        adott településen helyezkednek el, a környező településekre pedig 1-1 TL ház               

                                        elszórva, vagy a szolgáltatási központ a településen helyezkedik el, a házak 

                                        pedig láncszerű elrendezésben ezt követő településeken. 1-2 TL van csak a 

                                        szolgáltató központ közelében.  

 



SHF TANÁCSADÓI FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK 

TÁRS projekt-SHF 

szakértői munka 

Modellprogram 
feladatai 



SHF SZAKÉRTŐI FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK 

AZ SHF szakértők  

• támogatják az SHF lakók kiváltásának tervezését, megvalósítását 

• szakértői-tanácsadói támogatást adnak a pályázó intézmény számára 

• a folyamat tervezése majd megvalósulása során nyomon követi az SHF 
lakók speciális igényinek megjelenését státuszuknak megfelelően 

• szakmai segítséget, szakmai-módszertani segítséget nyújt 

• javaslatokat tesz orvosi felülvizsgálatokra, segédeszközökre, fejlesztési-
terápiás tanácsadást nyújt 

•  TÁRS projektben kidolgozott módszertani anyagok ismerete, ezek 
átadásának, adaptációjának támogatása – módszertani anyagok 
fejlesztése 

• régiós módszertani műhelyekben vesz részt, más szakértőkkel és IK-kal 
kapcsolattartás 

• adminisztratív tevékenységek 

 

 

 

 

 

 

 



FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK 

Életvitelt segítő/terápiás és AAK-s eszközök avagy önálló/ 
támogatott életvitelt segítő illetve terápiás eszközök a 
támogatott lakhatásban/közösségi lakhatásban 
dokumentum kidolgozása 

Életvitelt segítő eszközök súlyosan, halmozottan fogyatékos 
személyek részére területenként leírással, képekkel: 

• Kommunikáció, informatika 

• Önálló/támogatott életvitelt segítő eszközök 

• Mozgás, mozgatás 

• Adaptív környezet, bútorok, gyógyászati, és rehabilitációs 
segédeszközök 

• Oktatás, fejlesztés, szabadidő 

 



SHF SZAKÉRTŐK - BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK 

A 8 beavatkozási terület a következő: 

• Lakókörnyezet 

• Heti és napirend 

• Kommunikáció 

• Szolgáltatások, terápiák, foglalkoztatás 

• Társas kapcsolatok, szabadidős tevékenységek 

• Egészségügyi ellátás és rehabilitáció az otthoni szakápolás 
keretein belül 

• Életminőség 

• Fenntarthatóság 

 

 

 

In: Zelenka Zsófia EFOP 1.9.1 TÁRS Projekt, A szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása 

SHF tanácsadók munkacsoportja- MP újratervezés és AAK eszközök 



SHF SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG SZAKASZAI 
 

• Előkészítő szakasz 

                                                      Ismerkedés 

 

• Felkészítési szakasz 

                                                        Fejlődés 

 

• Kiköltözés utáni szakasz 

 

                                            Tervezés, megvalósítás 



FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK 

 

1. Az SHF személyek megismerése /Ki az a lakók 
közül?/  megfigyelése és felmérése az adott 
intézményben, a napirendjük – életük megismerése 

2. SHF személyekkel foglalkozó TEAM kialakítása az 
intézményekben         ápoló-gondozó személyzet, 
gyógypedagógusok, mentálhigiénés szakemberek, 
Nő az esély programosok, intézményvezetők és 
társ szakértőkkel való együttműködés 

3. Az intézmény által igényelt órák relevanciájának 
felülvizsgálata az SHF személyekre vonatkozóan 

 



 
 
TEAM MUNKA KIALAKÍTÁSA   

 
TEAM tagok kiválasztásának elsődleges szempontja: 

• a személlyel kapcsolatban volt/van – a mindennapi életében részt     
vett/vesz 

• SHF személyek felmérése, a közös gondolkozás mentén 

• Életút feltárása, a lakó életének főbb eseményei 

• Személyisége, jellemzése, benyomások, tapasztalatok 1-1 team tag 
részéről 

• Milyen egy napja? Napirendi elemek 

• Milyen a közvetlen élettere/környezete?  

• Akadálymentesítési szükségletek? 

• Diagnózisok feltárása, egészségügyi történések végigjárása és lehetséges  

    hiányosságok kiszűrése 

• Kapcsolati ernyő… lakótárs kérdése… 

• Egyéni kiváltási terv adaptációja – tervezett szolgáltatások és felkészülés  

    TL –ra lehetséges  célkitűzései a lakó részére  

 



FELHASZNÁLT IRODALOM 

• Urbanovszky Zsuzsanna: A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS SZAKMAI 
TÁMOGATÁSA –TÁRS PROJEKT által nyújtott támogatások és azok igénybevételének 
lehetőségei PPT 

• TÁRS Projekt Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportjja: A TÁRS PROJEKT 
SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI MUNKACSOPORTJA ÁLTAL KIFEJLESZTETT 
MÓDSZERTANOK ÉS KÉPZÉSEK BŐVEBB BEMUTATÁSA  PPT 

• Urbanovszky Zsuzsanna: Emlékeztető – EFOP TÁRS Projekt, SHF tanácsadók 

munkacsoportja- MP újratervezés és AAK eszközök,  2018. július 12. 10.00-16.30 

• Zelenka Zsófia: ALKALMAZHATÓ „NEVELÉSI” ÉS TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK - Súlyosan-halmozottan 

sérült emberekkel PPT 

• TÁRS projekt , IFKT – Módszertani útmutató 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 

 

 

 

 

 
ZAHORÁNSZKY MÁRIA gyógypedagógus, SHF tanácsadó FSZK TÁRS projekt 

zahoranszky@gmail.com 


