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Kedves Olvasónk!  

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

Ebben a számban bemutatjuk többek között a TÁRS Projekt új kiadványát, mely könnyen érthető 

kommunikációval készült és kifejezetten a kiváltási folyamatban érintett, nagyintézményekben élő 

fogyatékos személyeknek szól. Emellett beszámolunk a most zárult „Párbeszéd a Támogatott Lakhatásról” 

Szakmai Fórum sorozatról, illetve szakértői igényfelmérésről. Továbbá olvashat a legújabb képzési 

információkról is. 

Kiváltással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal fordulhat 

hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

 

Új kiadvány: Mi az a kiváltás? – Ismerkedés a közösségi 

befogadással  

A TÁRS Projekt új kiadványa kifejezetten a kiváltási folyamatban érintett, 

nagyintézményekben élő fogyatékos személyeknek szól. A könnyen érthető 

kommunikációval készült füzet elsődleges célja, hogy az intézményekben 

dolgozó szakembereket segítse a lakók Támogatott 

Lakhatásba költözésre, illetve a közösségi 

életvitelre való felkészítése során. Az 

elektronikusan elérhető és szabadon 

terjeszthető kiadvány innen tölthető le.

  

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

AKTUALITÁSOK 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/03/Mi-az-a-kiv%C3%A1lt%C3%A1s-Ismerked%C3%A9s-a-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-befogad%C3%A1ssal.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/03/Mi-az-a-kiv%C3%A1lt%C3%A1s-Ismerked%C3%A9s-a-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-befogad%C3%A1ssal.pdf
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Beszámoló a frissen zárult „Párbeszéd a Támogatott 

Lakhatásról” Szakmai Fórum sorozatról 

2019 februárjában zárult a „Párbeszéd a Támogatott Lakhatásról” 

című, 19 alkalmas országos Szakmai Fórum sorozat. Az FSZK 

Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének keretében szervezett, a „Támogatott 

Lakhatás Protokoll” alkalmazását támogató rendezvénysorozat 2018 

szeptemberében vette kezdetét. A résztvevői visszajelzések alapján a 

Fórumok előremozdították a Támogatott Lakhatások leendő 

szolgáltatói környezetének tájékozottságát és a kiváltásban érintett 

intézményekkel való együttműködését. A beszámolót itt olvashatja. 

A „Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban” sorozat 

újabb kiadvánnyal bővült 

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2019-ben is folytatja 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 ellátogatnak a projekt szakemberei. A most 

elkészült kiadványban a Balatonmáriafürdőn tevékenykedő Regens Wagner Közhasznú Alapítvány 

foglalkoztatási jó gyakorlataival ismerkedhetnek meg az olvasók. Az alapítvány sokszínű tevékenységet 

végez, többek között 30 szobás akadálymentes vendégházat működtet.  A további ismertetőt itt találja. A 

kiadvány letölthető innen. 

A TÁRS Projekt márciusi képzési hírei 

Márciusban tovább folytatódtak a TÁRS Projekt vezető 

beosztású munkatársaknak szóló „Változó vezetői szerepek 

és megújuló kompetenciák az intézményi férőhely kiváltási 

folyamatban”, valamint a leendő esetfelelősöknek szóló 

„Támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és 

működtetése” című képzései. A hónapban elindult a három 

lépcsős esetfelelős képzéssorozat második része, a 

„Személyközpontú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek eszköze” 

című szakmai tanfolyam is. A legfrissebb képzési információkat itt találja. 

 

SZAKMAI HÍREK 

http://fszk.hu/hir/beszamolo-a-frissen-zarult-parbeszed-a-tamogatott-lakhatasrol-szakmai-forum-sorozatrol/
http://fszk.hu/hir/uj-kiadvannyal-bovult-a-jo-gyakorlatok-a-foglalkoztatasban-sorozat-2/
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/03/Jo_gyakorlat_RegensWagner_Balatonmariafurdo.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/03/Jo_gyakorlat_RegensWagner_Balatonmariafurdo.pdf
http://fszk.hu/hir/marciusi-kepzesi-hirek/
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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 

 

 

Véget ért a 2019 első féléves szakértői igények felmérése 

A TÁRS Projekt 2017 októberétől biztosít szakértőket az igényekre reagálva az 

intézményi férőhelykiváltást megvalósító pályázók számára. A szakértői igények 

felmérése a támogatás biztosításának kezdete óta több körben történt és ez év 

márciusában véget ért a legújabb, 2019. első félévére vonatkozó. További 

információt itt talál.  

 

 

Útmutató – Fejlesztő foglalkoztatást biztosító szolgáltatók részére 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

közreműködésével a foglalkoztatók, a fejlesztő foglalkoztatás területén dolgozó 

szakemberek javaslatait és szakmai tapasztalatait elemezve, továbbá a hatályos jogi 

szabályozást alapul véve elkészítette az „Útmutató – fejlesztő foglalkoztatást biztosító 

szolgáltatók részére” című szakmai dokumentumot, mely részletes szakmai tájékoztatást, 

iránymutatást nyújt a fejlesztő foglalkoztatást biztosító szolgáltatók részére. Az Útmutató 

letölthető innen. Forrás: szocialisportal.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előttünk álló áprilisi 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 

 Fogyatékosügyhöz kapcsolódó jeles napok: 

 április 2. – Autizmus világnap ٭

 április 11. – A Parkinson-kór világnapja ٭

 április 27. – Vakvezető kutyák világnapja ٭

 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓK 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://www.fszk.hu/
http://fszk.hu/hir/veget-ert-a-2019-elso-feleves-szakertoi-igenyek-felmerese/
http://fszk.hu/hir/veget-ert-a-2019-elso-feleves-szakertoi-igenyek-felmerese/
http://szocialisportal.hu/documents/10181/206271/Utmutato_Fejleszto_foglalkoztatas_20190322.pdf/6c61931a-7af9-f7b9-e2cb-7dcf6a55d32d
http://szocialisportal.hu/documents/10181/206271/Utmutato_Fejleszto_foglalkoztatas_20190322.pdf/6c61931a-7af9-f7b9-e2cb-7dcf6a55d32d
http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/211181

