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KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat áprilisi Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.
Ebben a számban olvashatnak azokról a szükségletfelmérő kérdőívekről, melyek az intézményben élő
ellátottak véleményének összegyűjtésével segítik a közösségi befogadást. Továbbá az érdeklődők
tájékozódhatnak a TÁRS Projekt legfrissebb képzéseiről is. Mindemellett bemutatjuk a legújabb
foglalkoztatási jó gyakorlatot és beszámolunk a TÁRS Projekt „Idősödés és Fogyatékosság” című
nemzetközi konferencián való részvételéről.
Kiváltással, közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül
bizalommal fordulhat hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

AKTUALITÁSOK
Az intézményben élő ellátottak véleménye
segíti a közösségi befogadást
A TÁRS Projekt szakmai vezetője, Kiss Róza az országban
működő, SZGYF által fenntartott, 50 férőhely feletti ápolást,
gondozást nyújtó intézmények vezetőinek márciusban átadta
azokat a szükségletfelmérő kérdőíveket, melyek az intézményben élő fogyatékos,
pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg emberek véleményét,
álláspontját képesek közvetíteni a szakemberek felé annak érdekében,
hogy az EFOP-2.2.5 pályázati kiírás az ellátottak egyéni
szükségleteinek figyelembevételével kerüljön kialakításra. További
információt itt talál erről.
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SZAKMAI HÍREK
„Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban” – bemutatkozik a
szekszárdi Kék Madár Alapítvány
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
ellátogatnak a munkatársak. A most elkészült kiadványban a szekszárdi
Kék Madár Alapítvány foglalkoztatási jó gyakorlataival ismerkedhetnek
meg az olvasók. Az alapítvány családbarát éttermet és kézműves
csokoládéüzemet működtet, emellett bölcsödét tart fenn fogyatékos gyermekek, valamint krízishelyzetben
élő családok gyermekei számára. A további ismertetőt itt találja. A kiadvány letölthető innen.

A TÁRS Projekt áprilisi képzési hírei
Áprilisban tovább folytatódott a TÁRS Projekt „Vezetői képzése”,
valamint a leendő esetfelelősöknek szóló „Személyközpontú
megközelítés képzés”. Emellett e hónapban lezárult az EFOP-2.2.2
pályázati konstrukcióban résztvevők számára indított „TL képzés”.
Ugyanakkor elindultak a „Esetmegbeszélés képzés” alkalmai, és már
lehet jelentkezni ápoló, gondozó munkatársaknak szóló három új
szakmai tanfolyamra is. A friss képzési információkat itt találja.

SHF Szakmai Műhely
Nagy érdeklődés övezte április elején a TÁRS Projekt SHF Szakmai Műhelyét. „A magas támogatási
szükségletű személyek lakhatási lehetőségei és akadályai” című szakmai rendezvényen többek
között érintett szülők és hozzátartozók, az EMMI képviselője, fenntartók és szakemberek vettek
részt. A jelenlévők többek között megismerhettek magas
támogatási
szükségletű
személyek
részére
létrehozott
Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatásokat és a Céhálózat
javaslatcsomagját is. A részletes beszámolót az FSZK
honlapján a TÁRS hírei között hamarosan megtalálja.
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KITEKINTÉS
Nemzetközi konferencián képviselte a
TÁRS Projektet a Kutatási Munkacsoport
A TÁRS Projekt Kutatási Munkacsoportjának szakemberei
márciusban részt vettek az „Idősödés és Fogyatékosság” (Ageing and
Disability) című nemzetközi konferencián. A szakmai tanácskozáson az idős és fogyatékos emberek
szükségleteiről, a szükségletek közös vonásairól és kapcsolatáról hallhattak előadást a résztvevők,
emellett lehetőség nyílt a közös diskurzusra is. A konferencia hozadékaként a közeljövőben egy akcióterv
készül az idős és fogyatékkal élő ellátottak támogatására vonatkozóan. A beszámolót itt olvashatja.

Előttünk álló májusi események
 „Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi

férőhely kiváltási folyamatban” című képzés zárása Budapesten
 „Személyközpontú

megközelítés, mint a támogatott lakhatásban
dolgozó szakemberek eszköze” című képzés indul Budapesten,
Debrecenben, Miskolcon és Zalaegerszegen

 „Esetmegbeszélés támogatott lakhatásban dolgozó szakembereknek” című képzés indul

Békéscsabán, Budapesten, Kaposvárott, Nyíregyházán, Szombathelyen és Zalaegerszegen
 „Szolgáltatói kompetenciák fejlesztése a támogatott lakhatást segítő ápolók,
gondozók számára” című képzés indul Budapesten
 „A komplex gondozás folyamata és gyakorlata a támogatott lakhatásban” című képzés
indul Budapesten
 „Támogatott lakhatás – fókuszban a szolgáltatást igénybe vevő” című képzés indul
Budapesten
 XXIII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia

Ébredések Alapítvány – Budapest, május 27.
További részletek és jelentkezési lap: http://ebredesek.hu/konferenciak/
 Fogyatékosügyhöz kapcsolódó jeles napok:
 ٭május 5. – Az esélyegyenlőség napja
 ٭május 12. – Az ápolók nemzetközi napja

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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