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KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat júniusi Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.
Ebben a számban többek között tájékoztatjuk Önt arról, hogy megjelent a 2019-2036 évekre vonatkozó
hosszú távú kiváltási koncepció. Emellett beszámolunk a TÁRS Projekt régiós szakmai műhelysorozatáról
is. Az érdeklődők olvashatnak a lakók életminőség vizsgálatának adatfelvételéről és a Foglalkozási
Rehabilitációs Szakmai Napokról is. Kitekintésünkben pedig Andornaktályán, Kéthelyen és Pásztoriban
járunk a közösségi befogadást erősítő, színvonalas rendezvényeken.
Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal
fordulhat hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

AKTUALITÁSOK
Megjelent az új kiváltási koncepció
A 2019. május 27-én kiadott Magyar Közlönyben megjelent és az azt követő napon
hatályba lépett a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást
nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019–2036. évekre
vonatkozó hosszú távú koncepcióról szóló határozat, melyben még nagyobb
figyelmet szánnak a fogyatékos személyek jogainak minél teljesebb módon
történő érvényesítésére. A Magyar Közlöny 2019. évi 89.
teljes számát itt találja meg, míg a 1295/2019. (V.
27.) Kormány határozatban megfogalmazott új
kiváltási koncepció teljes szövegét itt éri el. A
TÁRS Projekt ezzel kapcsolatos híradását itt olvashatja el.
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SZAKMAI HÍREK
Elkezdődött a lakók életminőség vizsgálatának adatfelvétele
A lakók életminőségének vizsgálatára a TÁRS projekt Kutatási munkacsoportja
2018 végén kutatást indított, szakértők aktív közreműködésével. 2019 tavaszán
elkezdődtek az adatfelvételek a kiválasztott, a kiváltásban résztvevő és
kiváltásban részt nem vevő intézményekben egyaránt. A kutatás során
országszerte összesen 20 intézmény 400 lakóját vizsgáljuk az erre a célra
kialakított, egymáshoz szorosan kapcsolódó, több típusú és szempontot vizsgáló
mérőeszközök segítségével. Az életminőség vizsgálatról szóló részletes
beszámolót itt találja meg.

A TÁRS projekt új, régiós szakmai műhelysorozata a TL gyakorlati
ismeretekről
2019 májusában az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektje
Szombathelyen, Kaposváron, Békéscsabán és Miskolcon
szervezett regionális szakmai műhelyeket az intézményi
férőhely kiváltási projektet tervező és megvalósító szociális
intézmények fenntartói, intézményvezetői, szakmai
munkatársai számára a Támogatott Lakhatás (TL)
gyakorlati ismereteivel a fókuszban. A szakmai
műhelysorozatról itt olvashat többet.

Foglalkozási Rehabilitációs Szakmai Napok
A TÁRS projekt a 2019-es év első felében, Foglalkozási
Rehabilitációs Szakmai Napok keretein belül, az ország
6
pontján
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rendelkező
szervezeteknél az intézményi férőhelykiváltásban részt
vevő, 50 főnél magasabb ellátotti számú bentlakásos
intézményből érkező szakemberek számára. A hasznos,
gyakorlatias tapasztalatcserék folytatása szeptembertől várható. A Foglalkozási Rehabilitációs
Szakmai Napokkal kapcsolatos további információkért ide kattintson.
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Júniusban is folytatódtak a TÁRS projekt képzései
Júniusban folytatódtak és egyben zárulnak a májusban elindult, a TÁRS projekt leendő
esetfelelősöknek szóló „Személyközpontú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban
dolgozó szakemberek eszköze” című képzései. Az „Esetmegbeszélés Támogatott
Lakhatás (TL) szolgáltatásban dolgozó szakemberek számára” című képzés második
alkalma is megrendezésre került az ország több pontján. A májusban elindított, ápológondozó munkatársak részére kidolgozott, három különböző szintű tréningek résztvevői is
sikeresen befejezték a képzéseket. Szakmai tanfolyamokat a TÁRS projekt nem fog
indítani a nyár folyamán, szeptembertől azonban újra várjuk az érdeklődőket. A
képzésekkel kapcsolatos részletes információkat itt találja.

Július közepéig még lehet jelentkezni az „AUTÓPLUSZ2019”
és „LSER2019” pályázatokra
A „Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek
részére 2019” (kód: AUTÓPLUSZ2019) című pályázati program célja az aktív
kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet használó
súlyosan mozgáskorlátozott személyek önálló életvitelének támogatása,
közlekedési lehetőségeik javítása egy állapotuknak megfelelő gépjármű
beszerzésének támogatásával. Beadási határidő: 2019. július 15. A pályázat
részleteiről itt tájékozódhat.
Az „Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára 2019” (kód: LSER2019)
című pályázati program célja a látássérült személyek számára nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatás
biztosításához szükséges feltételek megteremtése, a szolgáltatás folyamatos működésének biztosítása, az
elemi rehabilitációs szolgáltatás újratervezése, a működési feltételeik újraszervezése. Beadási határidő:
2019. július 15. A pályázat részleteiről itt tájékozódhat.

KITEKINTÉS
Az Önálló Életvitel Európai Napján járt a
TÁRS projekt
2014-ben, a fennállásának 25. évfordulóján az Önálló
Életvitel Európai Hálózata kikiáltotta május 5-ét az Önálló
Életvitel Európai Napjának. Ebből az alkalomból, 2019.
május 5-én szerveztek az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar oktatói a budapesti Európa Pontban egy
tartalmas napot. A rendezvényen a TÁRS projekt is képviseltette
magát, ahol az önálló életvitel témájának egy szeletét, a Személyi Asszisztenciát körüljáró film
vetítése és a szereplőkkel való beszélgetés is a program része volt. Az erről készült híradást itt
olvashatja el.
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„TÁMOGAT-LAK” – Út a közösségi ellátás felé Andornaktályán
A Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Andornaktályai
Szociális Otthon 60 ellátottja szeptembertől 12 férőhelyes lakóházakba
költözhet át Maklárra és Nagytályára. A projekt közel 600 millió forintból
valósul meg az EFOP-2.2.2.-17-2017-00014 azonosítószámú projekt
részeként. A családias lakhatási forma lehetőséget biztosít a fogyatékos
emberek képességeinek fejlődéséhez, önállóbb döntéshozatalához. 2019.
május 9-én, Andornaktályán megtörtént a majálissal egybekötött első
kulcsátadó ünnepség. A rendezvényről készült részletes beszámolót itt
találja meg.

Májusfa-táncoltató Pásztoriban
2019. május 29-én Pásztoriban a Győr-Moson-Sopron Megyei
Gondoskodás Szociális Központ megtartotta hagyományos májusfatáncoltató rendezvényét. A remek hangulatú eseményen az intézmény
lakói, munkatársai és vendég intézményei mellett képviselte magát az
SZGYF megyei kirendeltsége, az FSZK Nonprofit Kft., továbbá a TÁRS
projekt keretein belül, a FESZT által biztosított érdekvédelmi tanácsadó is.
A programról és az érdekvédelmi tanácsadók tevékenységéről itt
tájékozódhat.

„Közelebb az otthonhoz” művészeti alkotásokkal
mutatták be a Támogatott Lakhatásra való felkészülést
A Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona „Közelebb az otthonhoz” Támogatott Lakhatás a TL-be költöző lakók és felkészítők szemszögéből
címmel pályázatot hirdetett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(SZGYF) Somogy Megyei Kirendeltsége azon intézményeinek, ahol
jelenleg Támogatott Lakhatásra történő lakófelkészítés valósul meg. A
fogyatékos emberek által készített pályaművekből nagy sikerű kiállítást és
díjátadó ünnepséget rendeztek 2019. május 17-én a kéthelyi Művelődési Házban. A kiállítás-megnyitóról
bővebben itt olvashat.

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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