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2019/9. szám – szeptember 30.  

 

 

   
 

Kedves Olvasónk!  

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

Ebben a számban olvashat többek között a TÁRS projekt októberi regionális szakmai műhelyeiről. Szakmai 

híreink között pedig hasznos információkat talál a kiváltáshoz kapcsolódó életminőség vizsgálat mellett a 

gödi önálló életvitelre való felkészítésről is. Felhívjuk figyelmét egy újabb foglalkoztatási jó gyakorlatra, 

illetve a legutóbbi SHF Szakmai Műhely eredményeire és kitekintésünkben beszámolunk az országszerte 

megnyílt AAK-Módszertani Központokról. 

Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal 

fordulhat hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

AKTUALITÁSOK 

Regionális szakmai műhelyek októberben 

A TÁRS projekt szervezésében, október folyamán regionális szakmai műhelyek kerülnek 

megrendezésre Győrött, Kaposvárott, Szegeden és Nyíregyházán az EFOP-2.2.2. 

pályázói kör fenntartói, intézményvezetői, illetve az intézmények szakmai munkatársai 

számára. A rendezvény célja a támogatott lakhatás szolgáltatással kapcsolatos 

gyakorlati ismeretek átadása. A szakmai napokon a TÁRS projekt szakemberei bemutatják 

és átadják a terepen dolgozó szakemberek visszajelzései alapján tovább fejlesztett 

Szervezet Átalakítási Protokollt (SZÁP) és Támogatott Lakhatás Protokollt; szó lesz a lakók 

egyéni fejlesztésének eszközeiről; valamint a résztvevők megismerkedhetnek a támogatott 

lakhatás működtetéséhez kapcsolódó, készen alkalmazható dokumentum- és 

iratmintákkal. Mindezek a szakmai anyagok a mindennapi munka 

során felmerülő gyakorlati kérdésekre válaszolnak és adnak 

praktikus segítséget az új szolgáltatás megkezdése és 

működtetése kapcsán. Az interaktív szakmai műhelyen 

lehetőség lesz kérdésfeltevésre, saját tapasztalatok továbbadására, 

az elkészült módszertanokkal kapcsolatos visszacsatolásra. 

Jelentkezni az e-mailben megküldött meghívókon keresztül 

lehet. 

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 
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Megkezdődött a kiváltáshoz kapcsolódó életminőség 

vizsgálat 

A TÁRS projekt Kutatási munkacsoportja megkezdte a „Lakók 

életminőség változása – kontrollcsoportos mérések” megnevezésű 

kutatását a kiválasztott EFOP 2.2.2-es pályázatban megvalósító 

intézmények lakóival. A kutatás lehetőséget ad a kiváltással érintett 

kliensek életminőség változásának és más személyes (pszichológiai, 

illetve kommunikációs) jellemzőiben bekövetkező változásának mélyebb 

megértésére, vizsgálatára. Az életminőség vizsgálatról szóló 

híradásunkat itt olvashatja el. 

Önállóbb életvitelre való felkészítés indult a Gondviselés Házában Gödön 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZSZ) gödi Gondviselés Házában felkészítő képzés indult 12 fő  

értelmi fogyatékos személy részvételével szeptember 5-én a lakók önállóbb életvitelének támogatása 

érdekében, a TÁRS projekt által kidolgozott 

módszertan alapján. Az önállóbb életvitelre az 

MMSZSZ által tervezett támogatott lakhatás 

szolgáltatás nyújt lehetőséget az igénybevevők 

számára. A lakók önállóbb életvitelre való 

felkészítését célzó képzést térítés ellenében tudja 

nyújtani a TÁRS projekt, egyedi megállapodás és 

szerződés keretében. A lakók gödi felkészítéséről 

itt olvashat bővebben. A képzés részleteiről itt 

tájékozódhat.  

Újra indulnak a TÁRS projekt képzései 

A rövid nyári szünet után, a kiváltási folyamatban együttműködő szakemberek szeptembertől ismét 

részt vehetnek a TÁRS projekt képzésein, hiszen folytatódnak a 2018 tavaszán elindult 

esetfelelősöknek és ápoló, gondozó szakembereknek 

szervezett képzések és újabb csoportok indulására is lehet 

számítani. A TL-ben dolgozó szakemberek 

attitűdváltozásának elősegítése mellett kiemelten fontos cél 

a szakmai ismeretek és dolgozói kompetenciák 

megalapozása, a már meglévő szakmai tudásra épülő TL 

ismeretek átadása, valamint a háttértámogatást segítő 

gondozói ismeretek bővítése is a szakmai képzések során. A 

TÁRS projekt most induló képzéseiről itt olvashat bővebben. 

 

 

SZAKMAI HÍREK 

http://fszk.hu/hir/megkezdodott-a-tars-projekt-kutatasi-munkacsoportjanak-kivaltashoz-kapcsolodo-eletminoseg-vizsgalata/
http://fszk.hu/hir/megkezdodott-a-tars-projekt-kutatasi-munkacsoportjanak-kivaltashoz-kapcsolodo-eletminoseg-vizsgalata/
http://fszk.hu/hir/onallobb-eletvitelre-valo-felkeszites-indult-a-gondviseles-hazaban-godon/
http://fszk.hu/hir/onallobb-eletvitelre-valo-felkeszites-indult-a-gondviseles-hazaban-godon/
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/10/E-00089_2014_D017_Fogyatekos-szemelyek-felkeszitese-az-onallo-tamogatott-eletvitelre.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/10/E-00089_2014_D017_Fogyatekos-szemelyek-felkeszitese-az-onallo-tamogatott-eletvitelre.pdf
http://fszk.hu/hir/ujra-indulnak-a-tars-projekt-kepzesei/
http://fszk.hu/hir/ujra-indulnak-a-tars-projekt-kepzesei/


  

 

3 

 

Folytatódik a TÁRS projekt „Jó gyakorlat a 

foglalkoztatásban” sorozata  

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 Strázsa Tanya Turisztikai és Képző 

Közhasznú Szociális Szövetkezet foglalkoztatási jó gyakorlataival 

ismerkedhetnek meg az olvasók. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási bázisát a 

tanya adja, ahol vendéglátáshoz, udvarrendezéshez és állattartáshoz kapcsolódó feladatokat végeznek, 

továbbá üzemeltetik és fejlesztik a vendégházat, illetve az országos szinten egyedülálló fejlesztésű 

ParaParkot is. Az erről szóló híradásunkat itt találja. A kiadvány letölthető innen. 

 

Fókuszban a hazai helyzetkép egyeztetése 

2019. szeptember 6-án került megrendezésre a TÁRS 

Projekt SHF Szakmai Műhelye, melynek témája 

a „Súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek 

helyzetének áttekintése” című összefoglaló tanulmány 

egyeztetése volt. A rendezvényen elsősorban azok a 

szülők, szülőcsoportok és szolgáltató szervezetek voltak 

jelen, akik az év elején részt vettek a Budapesten, 

Kaposvárott és Nyíregyházán rendezett 

fókuszcsoportos egyeztetéseken is. A szakmai 

egyeztetés során bemutatásra kerültek azon 

kormányzati lépések is, amelyek a célcsoport 

helyzetét kívánják javítani. Az NFSZK Közhasznú 

Nonprofit Kft. tanulmánya pedig a szeptemberi egyeztetés alapján kiegészítésre fog kerülni. A 

műhely aktív résztvevői bíznak abban, hogy a szakmai anyagban megfogalmazottak jó alapot 

nyújthatnak arra, hogy további intézkedéseket lehessen tenni, amely tovább erősítheti az SHF 

személyek és családtagjaik közösségi ellátásokhoz való hozzáférésének javítását és a 

családban maradás feltételeinek megerősítését, összhangban a kiváltási koncepcióval. A 

szeptemberi SHF Szakmai Műhelyről szóló teljes cikket itt éri el. 

 

 

http://fszk.hu/hir/folytatodik-a-tars-projekt-jo-gyakorlat-a-foglalkoztatasban-sorozata/
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/09/02-Jo_gyakorlat_StrazsaTanya_Szabadszallas.pdf
http://fszk.hu/hir/fokuszban-a-hazai-helyzetkep-egyeztetese/
http://fszk.hu/hir/fokuszban-a-hazai-helyzetkep-egyeztetese/
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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. 

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ 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 

 

 

KITEKINTÉS 

AAK-Módszertani Központok nyíltak a MONTÁZS projekt keretében 

AAK-Módszertani Központok nyíltak az EFOP-1.9.2. MONTÁZS projekt keretében. A szolgáltatások 

célcsoportja az AAK, azaz az augmentatív és alternatív kommunikációs szükségletű személyek, akiknél az 

érthető beszéd és/vagy írásos kommunikáció átmeneti vagy tartós hiánya következtében súlyosan 

károsodott kommunikációs funkciók pótlása különböző speciális eszközök és módok használatával oldható 

meg. Az AAK-eszközök alatt a különböző üzenethordozó eszközöket, kommunikációs stratégiát és 

technikát, valamint az ezeket kiegészítő segédeszközöket értjük. 2019. június 1-től három helyszínen: 

Debrecenben, Kaposvárott és Szegeden érhetőek el az AAK-

módszertani szolgáltatások. A szolgáltatás négy fő pillérből áll 

össze: egyrészről megtörténik a kommunikációs képességek 

és készségek felmérése, majd a fejlesztendő területek 

meghatározása; ezt követően az AAK-eszközök és módok 

kiválasztása, betanítása és a használhatóság monitorozása is 

megtörténik az igények figyelembevételével. Hamarosan 

lehetőség lesz az AAK-eszközök kipróbálására, 

kölcsönzésére; továbbá a speciális kommunikációs segítő 

szolgáltatás, vagyis a mindennapi élethelyzetekben való 

segítség kérésére is az AAK-szükségletű személyek részére. 

Az erről készült beszámolót itt tudja megtekinteni. 

 

 

 

 Előttünk álló események 

 Regionális szakmai műhelyek Győrött (2019.10.02.), Kaposvárott (2019.10.09.), Szegeden 
(2019.10.16.) és Nyíregyházán (2019.10.30.) 

 „Esetmegbeszélés támogatott lakhatásban dolgozó szakembereknek” című képzés 
folytatódik Szombathelyen, Békéscsabán, Kaposvárott, Nyíregyházán, Zalaegerszegen, 
Miskolcon, Debrecenben  

 „Szolgáltatói kompetenciák fejlesztése a támogatott lakhatást segítő ápolók, gondozók 
számára” című képzés folytatódik Budapesten  

 „A komplex gondozás folyamata és gyakorlata a támogatott lakhatásban” című képzés 
folytatódik Budapesten 

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

Fogyatékosügyhöz kapcsolódó jeles napok 

 szeptember 29.– Hallássérültek világnapja 
 október 10. – A látás világnapja  
 október 12. – A hospice-ellátás világnapja  
 október 15. – A látássérültek nemzetközi napja / A fehér bot napja 

 

 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://www.fszk.hu/
https://film.indavideo.hu/video/f_nemtudomhalljatoketiis
https://film.indavideo.hu/video/f_nemtudomhalljatoketiis
http://fszk.hu/hir/aak-modszertani-kozpontok-nyiltak-a-montazs-projekt-kereteben/
http://fszk.hu/hir/tl-lakofelkeszito-tabor-sziagyon-az-onmegvalositas-magasabb-szintje/
http://fszk.hu/hir/tl-lakofelkeszito-tabor-sziagyon-az-onmegvalositas-magasabb-szintje/
http://fszk.hu/kepzes/7190513-2-tl-fokuszban-az-igenybe-vevo/

