2019/7. szám – július 25.

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat júliusi Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.
Ebben a számban olvashat a TÁRS projekt szeptemberben induló képzéseiről. Emellett beszámolunk a
TÁRS projekt és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közös szervezésében megvalósult
tájékoztató napjairól, továbbá felhívjuk figyelmét a legújabb foglalkoztatási jó gyakorlatunkra.
Kitekintésünkben egy fejlesztő foglalkoztatást segítő útmutatót ajánlunk és a Távszem szolgáltatásról is
szót ejtünk.
Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal
fordulhat hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

AKTUALITÁSOK
Szeptembertől folytatódnak a TÁRS projekt képzései
A TÁRS projekt 2018 tavaszán indult vezetőknek, esetfelelősöknek és ápoló, gondozó szakembereknek
szervezett képzésein összesen közel 1300 tanúsítványt adtunk ki. A nyári szünetet követően, ősztől
folytatódnak a TÁRS projekt képzései. Szeptembertől részt vehetnek az érdeklődők 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 képzésein, továbbá az
ápoló, gondozó munkatársaknak szóló
képzésünk is újra megrendezésre
kerül.
A szeptemberben
induló képzésekről itt
olvashat
bővebben.
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Megkezdődött a várólisták kezelésének felmérése az intézményi jogviszonyra
várók szolgáltatási modellprogramja keretében
Az intézményi várólisták kezelésének és az előgondozási
folyamatoknak a feltérképezése céljából a TÁRS projekt
Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja 2019 júniusában helyzetfeltáró
felmérésbe kezdett az intézményi jogviszonyra várók szolgáltatási
modellprogramja keretében. Országszerte 19 kiválasztott szolgáltató
felkeresését tervezik a TÁRS projekt munkatársai. Az adatfelvétel
során interjúkat készítenek olyan szakemberekkel, akiknek feladatai
közé
tartoznak
a
felmérés
tématerületeihez
kapcsolódó
tevékenységek. Az eredményeket összesítve szándékunkban áll egy
szakmai javaslat kidolgozása, amely elősegíti, hogy a várólistán
szereplő személyek az igényeiknek legmegfelelőbb szolgáltatásokhoz
férjenek hozzá. Minderről bővebben itt tájékozódhat.

SZAKMAI HÍREK
Új kiadvánnyal bővült a foglalkoztatási jó gyakorlat
sorozat - Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
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 Szombathelyi Egyházmegyei
Karitász foglalkoztatási jó gyakorlataival ismerkedhetnek
meg az olvasók, ahol az ellátottak többek között
selejtbontó munkát végeznek, emellett kapcsolók és lámpák gyártásához készítenek
elemeket, csomagolóanyagot. A kiadvány letölthető innen. A sorozat korábbi részeit itt
találja.
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TÁRS tájékoztató napok – Út a közösségi ellátás felé az önállóbb életért
A TÁRS projekt 2019 júniusában Bercelen, Vésztőn
és Andornaktályán tájékoztató napokat szervezett a
Szociális
és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
(SZGYF)
megyei
kirendeltségeinek
aktív
részvételével. A rendezvények fókuszában a Nógrád
Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény
Harmónia Rehabilitációs Intézete és Ápoló Gondozó
Otthonának, a Békés Megyei Hajnal István Szociális
Szolgáltató Centrum Nefelejcs Otthonának és a Heves
Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Andornaktályai Szociális Otthonának intézményi férőhely
kiváltási projektjei voltak. Az összesen több mint 150 fő részvételével megrendezett találkozók célja a
támogatott lakhatás (TL) szolgáltatás minél emberközelibb bemutatása volt. A rendezvények további célja,
hogy - a nagyintézményből kiköltöző fogyatékos emberek gondnokai, a helyi társszakmák, közösségi
szolgáltatók és lakosok bevonásával - elősegítsék a befogadó közösségi szellem kialakítását, valamint
lehetőséget biztosítsanak a résztvevők számára az új TL házak meglátogatására és a lakókkal való
találkozásra. Bercelen és Vésztőn az intézmények művészeti csoportjainak szórakoztató műsorai,
fotókiállítás, termékbemutató, míg Andornaktályán a Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthonából érkező
TL lakók, Száva István és Csorba József, „Élet a TL-ben” című élménybeszámolója is színesítette a
hasznos szakmai tartalmakat is felsorakoztató programokat.

KITEKINTÉS
Útmutató – Fejlesztő
szolgáltatók részére

foglalkoztatást

biztosító

A Szociális Ágazati Portál honlapján elérhető az „Útmutató – fejlesztő
foglalkoztatást biztosító szolgáltatók részére” című szakmai
dokumentum, mely a fejlesztő foglalkoztatást biztosító
szolgáltatók számára ad részletes szakmai tájékoztatást úgy,
hogy ír többek között a fejlesztő foglalkoztatás alanyairól,
szereplőiről, finanszírozási rendszeréről, továbbá a
partnerségi kapcsolatok kiépítéséről is és jó gyakorlatokat is
felsorakoztat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közösen elkészített útmutatója alapul veszi a
foglalkoztatók és a fejlesztő foglalkoztatás területén dolgozó szakemberek javaslatait,
tapasztalatait, továbbá beépíti a hatályos jogi szabályozást is. A szakmai kiadványt itt tudja
megtekinteni.
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„Távszem” segíti a látássérült emberek mindennapi életét
Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár mutatta be minap a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetsége székházában azt a látássérült emberek számára fejlesztett alkalmazást, amely a távoli
segítségnyújtást végzi és remek lehetőséget biztosít a modern segítőeszközökre nyitott felhasználók
számára. A „Távszem” elnevezésű szolgáltatás egyrészről megváltozott munkaképességű embereket
foglalkoztat – 13 operátor személyében -, emellett a mindennapi élethelyzetekben növeli a látássérült
emberek számára a hozzáférhetőséget. A Távszem projekt fő célja, hogy a vak és gyengénlátó emberek
akadálymentesen használható mobileszközök segítségével jussanak magas színvonalú, internet-alapú
segítő szolgáltatásokhoz. Mindez elősegítheti a fogyatékos emberek mindennapi
életében való boldogulását és a munkához való hozzáférését is, mely az önálló
élethez vezető út egyik alappillére lehet. Az alkalmazáson keresztül elérhető
operátorok a felhasználók számára szóban adják át a számukra szükséges,
kizárólag vizuálisan hozzáférhető információkat. Teszik ezt úgy, hogy az
eszközök kamerája segítségével a látássérült felhasználó helyett látják
például egy termék nevét, lejárati idejét vagy egy kézírásos, esetleg
nyomtatott szöveget. A projekt során az alkalmazás használatának
elsajátítását 22 mentor segíti és összesen 800 látássérült kap a Távszem
használatára alkalmas okostelefont. A részletekről itt tájékozódhat.

Önálló életvitelt segítő applikáció értelmi
fogyatékossággal élő személyek számára
Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) kifejlesztett egy olyan
alkalmazást, amely nagy segítség lehet az értelmi
fogyatékossággal élő személyeknek az önálló életvitelben. A
könnyen érthető kommunikáció eszközeivel készült és okos
telefonra tölthető applikáció pótolhatja a személyi segítőt a
hétköznapokban, például vészhelyzetek kezelésében, adatlapok kitöltésében, háztartásvezetésben, de
akár a napirend és a szabadidő tervezésében és az alapvető eszközök használatában is. Az ÉFOÉSZ
ezen felül létrehozott 20 Önálló Életviteli Centrumot (ÖÉC), amelyek új szolgáltatásokkal segítik az értelmi
fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációját, lehetőségüket az önálló életvitelre és az egyenlő
esélyű hozzáférést a különböző szolgáltatásokhoz. A programban infokommunikációs képzéseket is
tartanak, melyek első etapja augusztusban ér véget. Szeptemberben újabb képzések indulnak, amelyeken
a résztvevők az ÉFOÉSZ applikáció használatát sajátítják el. A képzéseken országszerte 1200 értelmi
fogyatékossággal élő személy vesz részt. Minderről itt olvashat bővebben.

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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