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KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat augusztusi Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.
Ebben a számban olvashat az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv újonnan kialakított feltöltési felületéről,
továbbá az intézményi jogviszonyra várók szolgáltatási modellprogramja keretében a várólisták
kezelésének felméréséről. Felhívjuk figyelmét a pszichoszociális fogyatékossággal élőket ellátó
intézményeknek foglalkoztatási jó gyakorlataira, továbbá a sorstárs segítők fontosságára a lakófelkészítő
munkában. Ezen felül beszámolunk a kiváltási folyamatban részt vevő intézmények közösségi befogadást
erősítő, szórakoztató programjairól és az előttünk álló, TÁRS projekt szervezésében megvalósuló
képzésekről is.
Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal
fordulhat hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

AKTUALITÁSOK
Elkészült az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv feltöltési felülete
A SZÁP honlapján már elérhető az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) sablonja és módszertani
útmutatója. Emellett elkészült és megjelent az FSZK Nonprofit Kft. honlapján – a személyes gondosodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 119.§ (b) pontja alapján – az a feltöltési felület is,
melyre az IFKT elkészítésére kötelezett intézmények,
intézményi telephelyek szakmai dokumentumaikat
fel tudják tölteni. Az IFKT feltöltési felület itt
érhető el. Itt talál további útmutatást a
szakmai
terv
elkészítéséhez
kapcsolódóan.
A
részletekről
itt
tájékozódhat.
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SZAKMAI HÍREK
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. Minderről itt olvashat
bővebben.

Foglalkoztatási jó gyakorlat gyűjtemény pszichoszociális fogyatékossággal
élőket ellátó intézményekből
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 ellátogattak a szakemberek. Most azokról a
szervezetekről szóló leírásokat gyűjtöttük egy csokorba, amelyek
pszichoszociális fogyatékos, valamint szenvedélybeteg személyeket
is foglalkoztatnak. Az erről szóló híradásunkat itt találja. A
kiadványok letölthetők innen.

A sorstárs segítők szerepe a lakófelkészítő
munkában
A TÁRS projekt Lakók Támogatása Csoportja
folyamatosan
új
partnerségi
együttműködések
kialakításán munkálkodik. Azon igyekszik, hogy a
kiváltás és közösségi befogadás témában jártas
tapasztalati
szakembereknek
teret,
megszólalási
lehetőséget, kapcsolódási pontokat teremtsenek a
projektben. Ebben a szellemiségben tartott immár 6. alkalommal Kiváltás Klubot a csoport a
kiváltás előtt álló zalaapáti intézményben. A sorstárs segítők munkájáról itt olvashat bővebben.
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KITEKINTÉS
Erdősori napok Peresznyén
A Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ
peresznyei telephelyén hagyományosan minden júliusban
megrendezik az Erdősori napokat. Az integráció jegyében idén
is rengeteg érdekes programmal járult hozzá az intézményben
élő fogyatékos emberek és vendégeik élménydús és hasznos
időtöltéséhez ez a rendezvény. A kiemelt programpont idén is a
főző- és akadályverseny volt. Az Erdősori napokról készült
élménybeszámolót itt tudja megtekinteni.

TL-lakófelkészítő tábor Sziágyon: az
önmegvalósítás magasabb szintje
Az elmúlt évben 5 lakócsoport számára bonyolítottak le sikeres TLlakófelkészítő tábort Sziágyon a szakemberek. Ez év júliusában a
tavalyi táborozók egy része – a kísérők mellett – tapasztalati segítőként
támogatta újonnan a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthonából
érkezett társaik beilleszkedését: az 5 nap heti és napirendjének
kialakítását, a programok szervezését és lebonyolítását. A sziágyi
felkészítő tábor részleteiről itt tájékozódhat.

Előttünk álló események


„Személyközpontú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek
eszköze” című képzés indul Budapesten

 „Esetmegbeszélés támogatott lakhatásban dolgozó szakembereknek” című képzés indul

Békéscsabán, Debrecenben, Miskolcon és Kaposvárott
 „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 képzést tervezünk
indítani Budapesten
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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