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Kedves Olvasónk!  

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

Ebben a számban hasznos információkat talál a TÁRS projekt akkreditált foglalkoztatás fókuszú 

rendezvénysorozatáról. Továbbá szakmai híreinknek köszönhetően tájékozódhat többek között egy 

spanyol SHF személyek életminőségét mérő eszköz adaptálásáról és a TL protokoll témájában 

megrendezett szakmai műhelyről is. Kitekintésünkben felhívjuk figyelmét az Efiportál hasznosságára és 

érdekes beszámolót olvashat a Kéthelyi Értelmi Fogyatékos Otthon lakóinak közösségi befogadásáról is. 

Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal 

fordulhat hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

AKTUALITÁSOK 

Akkreditált foglalkoztatók és 

kiváltásban érintett intézmények 

szakmai találkozója 

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 

2019 szeptemberében indította új 

rendezvénysorozatát az „Akkreditált foglalkoztatók 

és kiváltásban érintett intézmények szakmai 

találkozója” címmel. A rendezvények során a 

kiváltásban résztvevő intézmények vezetői találkozhatnak a majdani támogatott 

lakhatások helyszíneinek közelében működő akkreditált foglalkoztatók 

képviselőivel. Debrecenben, Salgótarjánban és Kecskeméten már sikerrel 

lezajlottak a találkozók és még ez év novemberében három helyszínen 

– Esztergomban, Békéscsabán és Putnokon – tervezik a 

megvalósítást. A foglalkoztatás témában megrendezett 

szakmai találkozókról itt olvashat további részleteket.

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://fszk.hu/hir/akkreditalt-foglalkoztatok-es-kivaltasban-erintett-intezmenyek-szakmai-talalkozoja/
http://fszk.hu/hir/akkreditalt-foglalkoztatok-es-kivaltasban-erintett-intezmenyek-szakmai-talalkozoja/
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Az Escala San Martín életminőség mérő eszköz 

adaptálása és tesztelése 

Mivel Magyarországon jelenleg nem érhető el olyan eszköz, amely a SHF 

személyek életminőségét mérni képes, ezért – ahogy arról korábban hírt 

adtunk, - a TÁRS projekt szakemberei, az SHF modellprogram keretében 

az Escala San Martín életminőség mérő eszköz fordítását és adaptálását 

tűzték ki célul. Az eszközt és az ehhez kapcsolódó kézikönyvet ősszel 

véglegesítik a TÁRS projekt szakemberei, s várhatóan jövő év elején 

mutatják be szélesebb szakmai közönségnek. Ezzel párhuzamosan pedig 

elkezdenék az SHF személyek életminőségének éles felmérését is. Az 

életminőség mérő eszköz adaptálásáról szóló híradásunkat itt találja. 

Támogatott lakhatás szakmai műhely 

2019. szeptember végén, a már támogatott lakhatásokat működtető 

fenntartók és szolgáltatók részvételével a támogatott lakhatással (TL) 

kapcsolatos műhelymunka került lebonyolításra. A TÁRS projekt 

legfőképpen annak érdekében szervezte meg ezt a szakmai találkozót, 

hogy lehetőséget teremtsen a szakembereknek a rendszerszintű 

problémák jelzésére, javaslatok megfogalmazására a jogalkotók, 

döntéshozók felé a támogatott lakhatással kapcsolatban. A 

műhelymunka további témája „A támogatott lakhatás és szolgáltatási 

gyűrű kialakításának és működtetésének protokollja” című anyag 

véleményezése volt. A támogatott lakhatás szakmai műhelymunkáról itt tájékozódhat bővebben. 

„Együtt az úton…szegregáció, integráció, inklúzió” című konferencián járt a 

TÁRS projekt  

2019. szeptember 25-én, Mohácson került 

megrendezésre az „Együtt az úton…szegregáció, 

integráció, inklúzió” című ERASMUS+ projektzáró 

rendezvénye. A rendezvényen a TÁRS Projekt 

képviseletében Kiss Róza szakmai vezető is 

beszámolt a magyarországi kiváltási folyamat 

fontosságáról és arról a támogató tevékenységről, 

melyre a folytatásban is számíthatnak a területen 

dolgozó szakemberek a TÁRS projekt részéről. A nap 

során további hazai és dán, illetve német szakemberek 

is megosztották a projekt tapasztalatait és eredményeit a résztvevőkkel. A konferenciáról készült 

beszámolót itt olvashatja el. 

SZAKMAI HÍREK 

http://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/01/Az-SHF-modellprogram-szakmai-r%C3%A9szletei_2019.01.10.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/01/Az-SHF-modellprogram-szakmai-r%C3%A9szletei_2019.01.10.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/01/Az-SHF-modellprogram-szakmai-r%C3%A9szletei_2019.01.10.pdf
http://fszk.hu/hir/az-escala-san-martin-eletminoseg-mero-eszkoz-adaptalasa-es-tesztelese/
http://fszk.hu/hir/az-escala-san-martin-eletminoseg-mero-eszkoz-adaptalasa-es-tesztelese/
http://fszk.hu/hir/tamogatott-lakhatas-szakmai-muhely/
http://fszk.hu/hir/egyutt-az-utonszegregacio-integracio-inkluzio-cimu-konferencian-jart-a-tars-projekt/
http://fszk.hu/hir/egyutt-az-utonszegregacio-integracio-inkluzio-cimu-konferencian-jart-a-tars-projekt/
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KITEKINTÉS 
 

Kis lépések, nagy hatás: cél a közösségi befogadás 

A Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthonában zajló 

kiváltás, azaz a támogatott lakhatásba (TL) költözés 

legnagyobb kihívása a nagyintézményben dolgozó 

szakemberek és az ellátottak számára annak 

megvalósítása, hogy a fogyatékos emberek valódi 

közösségi befogadás által, az adott település teljes jogú 

lakosaként élhessék mindennapjaikat. Ezt a célt szem 

előtt tartva 2019-ben számtalan rendezvényen vettek 

részt a kiköltözés előtt álló lakók, többek között szerepet vállaltak a Torkos napi főzőversenyen és a 26. 

Kéthelyi Szüreti Felvonuláson is. A Kéthelyi Értelmi Fogyatékos Otthon lakóinak közösségi 

befogadásáról szóló teljes cikket itt éri el.  

Efiportál –egyenlő esélyekkel az információért 

Az Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portál – röviden 

Efiportál - folyamatosan naprakész és releváns információkat 

biztosít a fogyatékos személyeknek és családtagjaiknak, valamint a 

velük dolgozó szakembereknek. A MONTÁZS projekt által 

működtetett portálon a fogyatékos emberek életét megkönnyítő 

információk, tudnivalók - az élet szinte minden területéről - egy 

helyen találhatóak meg. Az Efiportál elkötelezett abban is, hogy a 

honlap tartalma minden felhasználó számára könnyen, gyorsan és 

egyenlő eséllyel hozzáférhető legyen.  A honlapról készült kisfilm 

itt tekinthető meg. A portált pedig itt tudja felkeresni.  

Dokumentumfilm a belső hangokról és a megbélyegzésről 

Többek között a TÁRS projekt tapasztalati szakértője, Gallai 

István is szerepel abban a bő fél órás, 2019-es magyar 

dokumentumfilmben, melyben négy önmagát és 

gondolatait nyíltan vállaló ember vall keserédes 

humorral megfűszerezve azokról a belső hangokról, 

monológokról, amiket sokszor mindannyian hallunk, 

csak nem mondunk ki. A "Nem tudom, halljátok-e ti 

is?" című rövid portréfilm azt a kérdéskört feszegeti, 

hogy hol húzódik a határ, ahol ezeknek a belső 

hangoknak a hallása már megbélyegzéshez vezethet, vagyis mi az a szint, amit még intuíciónak 

tekintünk és honnantól kezdődik a pszichiátriai diagnózis. Az Ébredések Alapítvány tagjaival 

forgatott filmet már több budapesti – a témára fogékony – helyszínen, nagy sikerrel bemutatták, 

többek között a IV. Ars Sacra Filmfesztiválon is. A filmet itt nézheti meg, ha a rövid leírás 

felkeltette érdeklődését. 

https://film.indavideo.hu/video/f_nemtudomhalljatoketiis
https://film.indavideo.hu/video/f_nemtudomhalljatoketiis
http://fszk.hu/hir/kis-lepesek-nagy-hatas-cel-a-kozossegi-befogadas/
http://fszk.hu/hir/kis-lepesek-nagy-hatas-cel-a-kozossegi-befogadas/
https://www.youtube.com/watch?v=Ujqo74eBXpk
https://www.youtube.com/watch?v=Ujqo74eBXpk
http://www.efiportal.hu/?fbclid=IwAR2FRbBVhMUAkRqFTLkWZDB95v5jIdE382nOQ4X4NvysGyACpBB-6zfY1Po
https://film.indavideo.hu/video/f_nemtudomhalljatoketiis
https://film.indavideo.hu/video/f_nemtudomhalljatoketiis


  

 

4 

 

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 

 

 

 

Megjelent a „Semmit rólunk, nélkülünk!” fogyatékosságügyi kiadvány  

A fogyatékos embereket érintő intézkedéseket ismertető kiadványt jelentetett meg a Kormány. A téma iránt 

érdeklődők a „Semmit rólunk, nélkülünk!” című füzetben azokról az eredményekről olvashatnak, amelyeket 

a Kormány és az érdekvédelmi szervezetek az elmúlt tíz évben együtt 

értek el a fogyatékosságügy területén. Nyitrai Zsolt, a Miniszterelnöki 

Kabinetiroda kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki 

megbízottja  a kiadvány bemutatásakor hangsúlyozta, hogy: „a Kormány a 

fogyatékosságüggyel kapcsolatban meghozandó döntései előtt mindig 

konzultál az érintettekkel, és véleményüket igyekszik beépíteni a 

jogszabályokba is.” Ehhez igazodva, a tájékoztató kiadványt közösen 

készítette a Miniszterelnöki Kabinetiroda és az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma a fogyatékosságügyi érdekképviseletekkel, civil 

szervezetekkel. A közös eredményeket áttekintő füzetek a 

fogyatékosságügyi szervezetekhez országjárás keretében jutnak el, illetve 

online fórumokon is terjesztik. A kiadvány megjelenéséről további információkat itt kaphat. A 

fogyatékosságügyi füzetet itt olvashatja el, továbbá - gondolva a mintegy 80 ezer látássérült személyre 

- innen elérhető hangoskönyv formában is. 

 

Előttünk álló események 

 „Esetmegbeszélés támogatott lakhatás (TL) szolgáltatásban dolgozó szakembereknek” című 
képzés folytatódik Szombathelyen, Békéscsabán, Kaposvárott, Nyíregyházán, Zalaegerszegen, 
Miskolcon, Debrecenben  

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

Fogyatékosügyhöz kapcsolódó jeles napok 

 november 12. –  A szociális munka napja 

 november 12. – A szociális akció nemzetközi napja  

 november 16. –  A tolerancia nemzetközi napja 

 

 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://www.fszk.hu/
https://magyarnemzet.hu/belfold/fogyatekossagugyi-kiadvanyt-jelentetett-meg-a-kormany-7322954/
https://www.kormany.hu/download/0/8f/a1000/MJT_Fogyatekkal_elok_kiadvany_0905.pdf
https://www.kormany.hu/download/0/8f/a1000/MJT_Fogyatekkal_elok_kiadvany_0905.pdf
https://www.kormany.hu/download/d/8f/a1000/Semmit%20r%C3%B3lunk%20n%C3%A9lk%C3%BCl%C3%BCnk.mp3
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/

