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2019/2. szám – február 26.  

 

 

   
 

Kedves Olvasónk!  

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat februári Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.  

Ebben a számban bemutatunk több, a TÁRS Projekt keretein belül elkészült új kiadványt: egyrészt a 

foglalkoztatás és a foglalkozási rehabilitáció területéhez kapcsolódó, másrészt a komplex kommunikációs 

igényű személyek támogatásához segítséget adó szakmai anyagokat. Emellett beszámolót olvashat a 

projekt szervezésében megvalósult adikktológia, valamint SHF Szakmai Műhelyekről. Továbbá 

tájékozódhat aktuális képzési programjainkról. 

Kiváltással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal fordulhat 

hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

 

Új kiadvány: Foglalkoztatás-fejlesztés partnerségeken 

keresztül  

A foglalkoztatás és a foglalkozási rehabilitáció területéhez kapcsolódó 

kiadványsorozat részeként már elérhető a „Foglalkoztatás-fejlesztés partnerségeken 

keresztül” című szakmai kiadvány. A kiváltási folyamat sikeres megvalósításának 

elengedhetetlen feltétele az, hogy az intézmények aktív partneri 

hálózatot építsenek ki a kiváltás minden területére 

vonatkozóan, beleértve a foglalkozási rehabilitáció és foglalkoztatás 

területét is. A TÁRS Projekt Foglalkoztatási munkacsoportjának 

gondozásában megjelent szakmai anyag a partnerségek 

kialakításában nyújt segítséget az intézmények és fenntartóik 

számára. A kiadvány letölthető innen.  

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

AKTUALITÁSOK 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/02/Foglalkoztatas-fejlesztes_partnersegeken_keresztul.pdf
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Februárban folytatódtak a TÁRS Projekt képzései 

Februárban tovább folytatódott a TÁRS Projekt leendő esetfelelősöknek szóló „Támogatott 

lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése” című képzése, és elindult a jelenlegi 

EFOP-2.2.2. pályázati ciklusra betervezett utolsó, intézményvezetőknek szóló tréning is, a 

„Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi férőhely kiváltási 

folyamatban”. Márciusban pedig elkezdődik a három lépcsős esetfelelős képzéssorozat második része, a 

„Személyközponú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze”. A 

képzésekről további információt itt talál. 

Új kiadvány a speciális kommunikációs szükségletű 

személyekkel dolgozók számára 

A TÁRS és a MONTÁZS Projektek együttműködésével elkészült a „Gyakorlati példák 

különböző alap kommunikációs helyzetekre, igényekre a speciális kommunikációs 

szükségletű személyek segítői számára (gesztusjelek, tárgyjelek, PCS grafikák)” című 

kiadvány. A szakmai anyag célja többek között, hogy alap kommunikációs 

helyzetekhez segítséget adjon az intézményi férőhely-kiváltásban résztvevő intézményekben dolgozó 

szakembereknek, akik súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF), komplex kommunikációs igényű 

személyekkel foglalkoznak, vagy őket gondozzák. A további ismertetőt itt találja. A kiadvány letölthető 

innen. 

SHF Szakmai Műhelyek – hazai helyzetkép feltárása 

2019 januárjában és februárjában Budapesten, Nyíregyházán és 

Kaposváron szervezett SHF Szakmai Műhelyeket az FSZK Nonprofit 

Kft. TÁRS Projektje, amelyek fókuszában a hazai SHF helyzetkép 

feltárása volt. Ennek keretében szolgáltatók, valamint a szülők és 

hozzátartozók körében tartottak fókuszbeszélgetéseket a projekt 

szakemberei, melynek tapasztalataiból összefoglaló szakmai anyag 

készül. További információt itt talál minderről. 

Újabb fejlesztő eszközzel bővült a „Foglalkoztatásra 

történő felkészítés, fejlesztés” című kiadvány 

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási munkacsoportja a Jobwards nevű eszköz 

ismertetőjével bővítette a „Foglalkoztatásra történő felkészítés, fejlesztés” című 

kiadványát. A szakmai anyag már korábban megjelent a bentlakásos 

intézményekben, illetve Támogatott Lakhatásban élők foglalkoztatását és 

foglalkozási rehabilitációját segítő sorozat egyik elemeként. A további ismertetőt itt találja. A 

kiadvány legfrissebb verzióját itt éri el.  

SZAKMAI HÍREK 

http://fszk.hu/hir/februarban-folytatodtak-a-tars-projekt-kepzesei/
http://fszk.hu/hir/februarban-folytatodtak-a-tars-projekt-kepzesei/
http://fszk.hu/hir/uj-kiadvany-a-specialis-kommunikacios-szuksegletu-szemelyekkel-dolgozok-szamara/
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/01/EFOP192_Gyakorlati_peldak_kulonbozo_alap_komm_helyzetekre_igenyekre.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/01/EFOP192_Gyakorlati_peldak_kulonbozo_alap_komm_helyzetekre_igenyekre.pdf
http://fszk.hu/hir/shf-szakmai-muhelyek-hazai-helyzetkep-feltarasa/
http://fszk.hu/hir/ujabb-fejleszto-eszkozzel-bovult-a-foglalkoztatasra-torteno-felkeszites-fejlesztes-cimu-kiadvany-2/
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/04/Foglalkoztatasra_torteno_felkeszites_fejlesztes_v2.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/04/Foglalkoztatasra_torteno_felkeszites_fejlesztes_v2.pdf
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„Fókuszban a rehabilitáció” – TÁRS Addiktológiai 

Szakmai Műhely 

2019 februárjában a TÁRS Projekt Szolgáltatásfejlesztési munkacsoportja 

„Fókuszban a rehabilitáció” címmel Addiktológiai Szakmai Műhelyt 

szervezett Budapesten az intézményi férőhely kiváltást megvalósító, 

szenvedélybeteg embereket ellátó intézmények munkatársai és fenntartói 

számára. Bővebben itt olvashat erről. 

Figyelem: jogszabályváltozás! 

2019. január 1. napjától hatályos jogszabályváltozás történt a fogyatékos 

személyek bentlakásos intézményeiben elvégzendő komplex 

szükségletfelméréssel kapcsolatban. Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, 

valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvény 

21. §-a alapján az Szt. 70. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A fogyatékos 

személyek bentlakásos intézményének vezetője az alapvizsgálat elvégzésének kezdeményezésével 

egyidejűleg a komplex szükségletfelmérést is elvégzi, és tájékoztatja az ellátást igénylőt a támogatott 

lakhatás igénybevételének lehetőségéről.” A fentiek figyelembevételével a 2019. január 1. napjától hatályos 

jogszabály rendelkezése alapján ezen időponttól a komplex szükségletfelmérést az intézményvezető végzi 

el. Forrás: szocialisportal.hu 

Családi tudakozó – Szociális tájékoztatás, tanácsadás 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Irodája által 

működtetett Családi tudakozó weboldal egy olyan tudásbázis, ahol egy 

helyen megtalálhatók a családokat érintő legfontosabb információk 

szociális, családtámogatási, egészségügyi és munkajogi ügyekben. 

Tematikus aloldalakon olvashatók többek között a szociális- és 

gyermekjóléti szolgáltatásokkal, valamint a szociális ellátásokkal és 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos 

alapvető információk. Emellett letölthetők különböző tájékoztató füzetek, és egyes 

tématerületek leggyakoribb kérdéseit összefoglaló rövid prospektusok (pl: „Tájékoztató a 

SZOCIÁLIS ellátásokról 2019”, „Ápolási díj, kiemelt ápolási díj 2019”). A nyomtatványtárban 

pedig megtalálhatók a különböző ellátások iránti kérelmek nyomtatványai. Az oldal tartalmait az 

EMMI Központi Ügyfélszolgálati Irodája a jogszabályi változásoknak megfelelően folyamatosan 

aktualizálja. A Családi tudakozó elérhető a http://csaladitudakozo.kormany.hu címen. 

  

HASZNOS INFORMÁCIÓK 

http://fszk.hu/hir/fokuszban-a-rehabilitacio-tars-addiktologiai-szakmai-muhely/
http://szocialisportal.hu/
http://csaladitudakozo.kormany.hu/
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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 

 

 

Magyarország leginkább befogadó települései 

Idén Budapest III. kerület, Budapest XIII. kerület és Gyula város 

önkormányzatának vezetői vehették át a Fogyatékos Emberek 

Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) által alapított „Befogadó Magyar 

Település” díjat. Az elismerésben kétévente részesülnek azok a települések, amelyek sokat tettek a 

fogyatékossággal élő emberek integrációjáért: elkötelezettek a hozzáférhető települési környezet 

megvalósítása, az esélyegyenlőséget kiemelten kezelő településpolitika folytatása és a fogyatékos 

emberek helyi szervezeteivel való szoros együttműködés kialakítása mellett. Bővebben itt olvashat erről. 

Emellett érdemes említést tenni az Európai Bizottság és az Európai Fogyatékosügyi Fórum közös 

szervezésében átadott „Access City Award” (Európa Díj az Akadálymentes Városokért) elismerésről is 

(mely nemzetközi zsűrijének a FESZT is tagja). A díjat annak a városnak ítélik oda, amely egyértelmű és 

fenntartható módon javította a városi élettel kapcsolatos alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségét, 

valamint konkrét tervekkel rendelkezik további fejlesztésekre. Az „Access City Award 2019”  díjátadó 

alkalmával – a 2016-ban is elismert – Kaposvár folyamatos fejlesztéseiért különdíjat kapott. Az 

„Access City Award”-ról és a díjazottakról további információt itt talál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előttünk álló márciusi események 

 „Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi 

férőhely kiváltási folyamatban” című képzés  

Budapest 

 „Támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése" 

című képzés  

Budapest, Debrecen, Kaposvár  

 „Személyközpontú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek 

eszköze” című képzés  

Békéscsaba, Kaposvár, Nyíregyháza, Szombathely  

 Speciális állásbörze megváltozott munkaképességű emberek részére:  

03.28 – Budapest (Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt) 

 

KITEKINTÉS 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://www.fszk.hu/
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-fogyatekkal-elok-az-epekkel-egyenrangu-allampolgarok
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6630_hu.htm
https://www.facebook.com/391540354241695/photos/a.392201437508920/2106698819392498/?type=3&theater

