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Kedves Olvasónk!  

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

Ebben a számban az érdeklődők tájékozódhatnak a TÁRS Projekt aktuális képzéseiről, továbbá 

olvashatnak az Addiktológiai Szakmai Műhelysorozat második találkozójáról is. Mindemellett bemutatjuk a 

legfrissebb foglalkoztatási jó gyakorlatot és beszámolunk a TÁRS Projekt SHF Szakmai Műhelyéről és a 

Lakók Támogatása Csoport tevékenységéről is. 

Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal 

fordulhat hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

 

Folytatódott a TÁRS Projekt Addiktológiai 

Szakmai Műhelye 

2019. április közepén a TÁRS Projekt Szolgáltatásfejlesztési 

Munkacsoportja szervezésében lezajlott az Addiktológiai Szakmai 

Műhelysorozat második találkozója az intézményi férőhely 

kiváltást megvalósító, szenvedélybeteg embereket ellátó intézmények munkatársai és Fenntartói aktív 

részvételével. A szakmai nap során a résztvevők a terápiás, készségfejlesztő, visszaesés-megelőző és 

egyéb célcsoport-specifikus tematikus és eseti jellegű, valamint önsegítő csoportok 

helyét keresték a szenvedélybeteg-ellátásban. A Műhelysorozat harmadik 

alkalma foglalkoztatás fókusszal május 21-én, a zsibriki Drogterápiás 

Intézetben valósult meg, melyről részletes beszámolót olvashat 

hamarosan az FSZK Nonprofit Kft. honlapján a TÁRS Hírek között. A 

második Addiktológiai Szakmai Műhelyről pedig itt talál 

részletes információt.  

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

AKTUALITÁSOK 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://fszk.hu/hir/folytatodott-a-tars-addiktologiai-szakmai-muhelye/
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SHF Szakmai Műhely a TÁRS Projekt szervezésében  

„A magas támogatási szükségletű személyek lakhatási lehetőségei és 

akadályai” címmel a TÁRS Projekt megtartotta SHF Szakmai Műhelyét. 

A résztvevők betekintést kaptak a témában, az elmúlt hónapokban 

elkészült nemzetközi és hazai szakmai anyagokba. Továbbá a 

rendezvényen bemutatkoztak azon szolgáltatók is, akik Támogatott 

Lakhatást (TL) hoztak létre magas támogatási szükségletű személyeknek és beszámoltak az ezzel 

kapcsolatos tapasztalataikról. A Műhely az információátadást és a tudásmegosztást egyik fontos fóruma, 

mely az ezen a területen érdekelt szülők és szervezetek körében igyekszik előmozdítani az 

együttműködéseket. A SHF Szakmai Műhelyről készült részletes beszámolót itt olvashatja. 

Májusi képzési hírek a TÁRS Projektben 

Májusban elindultak a TÁRS Projekt leendő esetfelelősöknek szóló 

„Személyközpontú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban 

dolgozó szakemberek eszköze” és „Esetmegbeszélés Támogatott 

Lakhatás (TL) szolgáltatásban dolgozó szakemberek számára” című 

képzések. Továbbá a vezető beosztású munkatársaknak szóló 

„Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi 

férőhely kiváltási folyamatban” című képzésünk utolsó alkalma is 

megrendezésre került. Az érdeklődők a júniusi záró alkalmak után 

legközelebb szeptemberben induló képzéseinkre tudnak jelentkezni. 

A friss képzési információkat itt találja. 

Újabb jó gyakorlat a foglalkoztatásban – bemutatkozik a géberjéni „Jót s Jól” a 

Szatmári Kistérségben Egyesület 

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 ellátogattak a munkatársak. A legújabb 

kiadványban a géberjéni „Jót s Jól” a Szatmári 

Kistérségben Egyesület foglalkoztatási jó gyakorlataival ismerkedhetnek meg az olvasók. Az 

egyesület turisztikai és a kapcsolódó takarítási, karbantartási, parkgondozói feladatokat látja el. 

Emellett dolgozóik száraztészta készítéssel, tökmag-feldolgozással, selyemvirág és koszorú 

készítéssel, illetve kőmegmunkálással is foglalkoznak. A további ismertetőt a legújabb 

foglalkoztatási jó gyakorlatról itt találja. A kiadvány letölthető innen. 

SZAKMAI HÍREK 

http://fszk.hu/hir/shf-szakmai-muhely-a-tars-projekt-szervezeseben/
http://fszk.hu/hir/majusban-is-folytatodtak-a-tars-projekt-kepzesei/
http://fszk.hu/hir/majusban-is-folytatodtak-a-tars-projekt-kepzesei/
http://fszk.hu/hir/uj-kiadvannyal-bovult-a-jo-gyakorlatok-a-foglalkoztatasban-sorozat-4/
http://fszk.hu/hir/uj-kiadvannyal-bovult-a-jo-gyakorlatok-a-foglalkoztatasban-sorozat-4/
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/05/02-Jo_gyakorlat_JotSJol_Geberjen.pdf
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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 

 

 

A Lakók Támogatása Csoport tevékenysége a felkereső látogatások tükrében  

A TÁRS Projekt keretében alakult Lakók Támogatása Csoport több mint 1 évvel 

ezelőtt, 2018 februárjában indította útjára felkereső látogatásait, azzal a 

szándékkal, hogy a Kiváltás Klubok keretein belül, a Támogatott Lakhatásba 

való költözésre való felkészülésben nyújtson segítséget az 50 férőhely feletti 

bentlakásos intézményben élő fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és 

szenvedélybeteg emberek számára. A Csoport tagjai ez idáig 29 intézményben 

jártak és 782 lakóval találkoztak. A beszámolót az eddigi látogatásokról itt 

olvashatja. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Előttünk álló júniusi események 

  „Személyközpontú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban 

dolgozó szakemberek eszköze” című képzés zárul Budapesten, 

Debrecenben, Miskolcon és Zalaegerszegen  

 „A komplex gondozás folyamata és gyakorlata a támogatott lakhatásban” 

című képzés zárul Budapesten 

 „Esetmegbeszélés támogatott lakhatásban dolgozó szakembereknek” című képzés folytatódik 

Békéscsabán, Budapesten, Kaposvárott, Nyíregyházán, Szombathelyen és Zalaegerszegen 

 „Támogatott lakhatás – fókuszban a szolgáltatást igénybe vevő” című képzés zárul 

Budapesten 

 „Szolgáltatói kompetenciák fejlesztése a támogatott lakhatást segítő ápolók, 

gondozók számára” című képzés zárul Budapesten  

 

 Fogyatékosügyhöz kapcsolódó jeles napok: 

 ,június 4. – Az esélyegyenlőség napja (a szenvedélybetegségek teljes spektrumát járják körül ٭

azok felismerésétől és megelőzésétől a gyógyulási lehetőségekig) 

 június 12. –  Kábítószer-ellenes világnap (szenvedélybetegségek ellen küzdő szervezetek ٭

tartanak prevenciós előadásokat) 

 

  

KITEKINTÉS 
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