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2019/11. szám – november 28.  

 

 

   
 

Kedves Olvasónk!  

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

Ebben a számban beszámolunk a TÁRS és MONTÁZS projektek együttműködésével megrendezett győri 

szakmai eseményről, mely a fogyatékos emberekkel való hatékony kommunikációt tűzte ki célul, egy 

országos rendezvénysorozat első állomásaként. Hasznos információkat olvashat a TÁRS projekt régiós, 

illetve pszichoszociális szakmai műhelyeiről is, emellett kitekintésünkben megtalálja a fülpösdaróci és 

kéthelyi kiváltási helyszínekről szóló örvendetes, a közösségi befogadást egyre erősödni mutató 

beszámolókat is.  

Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal 

fordulhat hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

AKTUALITÁSOK 

Szakmai műhely a fogyatékos emberekkel 

való hatékony kommunikációért  

A komplex kommunikációs igényű személyek számára jól 

használható, speciális kommunikációs lehetőségekről 

tájékozódhattak az 50 férőhely feletti bentlakásos szociális 

ápoló-gondozó intézmények fenntartói, intézményvezetői, 

illetve az intézmények szakmai munkatársai 2019 

novemberében, Győrben és Szegeden, régiós szakmai 

műhely keretében. A szakmai 

rendezvények nagy sikerrel, az 

NFSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektjének szervezésében, a TÁRS és 

MONTÁZS projektek együttműködésével valósultak meg. A szakmai 

eseménysorozat tartalmilag a kiváltási folyamatban érintett intézményi 

körben dolgozó szakemberek igényei mentén került kialakításra és a 

nagy sikerre való tekintettel jövő év elején folytatódik. A győri 

szakmai műhelyről készült beszámolót itt olvashatja el.   

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://fszk.hu/hir/szakmai-muhely-a-fogyatekos-emberekkel-valo-hatekony-kommunikacioert-gyorben/
http://fszk.hu/hir/szakmai-muhely-a-fogyatekos-emberekkel-valo-hatekony-kommunikacioert-gyorben/
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Összefoglaló az ápoló, 

gondozó képzésekről 

A TÁRS projekt, mint a kiváltási 

folyamat módszertani támogatója, 

kiemelten fontosnak tartja az ápoló, 

gondozó munkatársak felkészítését, 

hiszen ők az egész folyamat 

alakulásának egyik legfőbb szereplői, 

alappillérei. Annak érdekében, hogy 

készen álljanak a támogatott 

lakhatás kihívásaira – a korábban 

lebonyolított, 771 főt érintő alapozó 

képzést követően – háromszintű képzéscsomag állt az ápoló, gondozó munkatársak rendelkezésére a 

2019-es évben. A képzések gyakorlati hasznossága mind oktatói, mind résztvevői szinten pozitív értékelést 

kapott, melynek eredményeképpen a TÁRS projekt 2020-ban is folytatja ezt a típusú felkészítést. A 2019-

ben megvalósult, ápoló, gondozó szakembereknek szóló képzésekről itt tájékozódhat bővebben.  

Visszatekintés az októberi régiós 

szakmai műhelyekre  

2019 októberében újabb regionális szakmai 

műhelysorozat indult a TÁRS projekt szervezésében. A 

rendezvénysorozat az EFOP-2.2.2. pályázói körbe 

tartozó intézmények intézményvezetőinek, illetve 

szakmai munkatársainak igényeire reagált. Célja 

a támogatott lakhatás szolgáltatás 

működtetésével kapcsolatos gyakorlati 

ismeretek és az ehhez kapcsolódó 

dokumentációs csomagok átadása volt. 

Az interaktív rendezvény iránt nagy 

érdeklődés mutatkozott mind a négy 

helyszínen, Győrben, Kaposváron, Szegeden és Nyíregyházán is. A rendezvényeken 

lehetőség volt az érdeklődő számára kérdésfeltevésre, a saját tapasztalatok továbbadására, 

valamint az elkészült módszertanokkal kapcsolatos visszacsatolásra. A régiós szakmai 

műhelyről szóló cikket itt éri el. 

 

SZAKMAI HÍREK 

http://fszk.hu/hir/osszefoglalo-az-apolo-gondozo-kepzesekrol/
http://fszk.hu/hir/osszefoglalo-az-apolo-gondozo-kepzesekrol/
http://fszk.hu/hir/visszatekintes-az-oktoberi-regios-szakmai-muhelyekre/
http://fszk.hu/hir/visszatekintes-az-oktoberi-regios-szakmai-muhelyekre/
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Pszichoszociális szakmai műhely 

2019. október 22-én egész napos szakmai 

műhelynek adott otthont a budapesti 

Mozgásjavító Intézet a pszichiátriai- és 

szenvedélybetegeket ellátó, kiváltási 

folyamatban érintett intézmények vezetői és 

munkatársai számára. A szakmai rendezvény 

alkalmával a résztvevők az általuk 

megfogalmazott problémákkal dolgoztak, így 

megvitatásra került többek között: az áttérés a 

feladatalapú tervezésre, finanszírozási 

kérdések; emellett pedig, a szakápolást illetően 

szóba került a szakma társadalmi elismertségének kérdése is. A TÁRS projekt a rendezvény 

hasznosságát látva, tervezi a pszichoszociális szakmai műhely folytatását. A pszichoszociális szakmai 

műhelyről készült híradásunkat itt olvashatja el.  

 

 

A fülpösdaróci támogatott lakhatási formában élő lakók 

részvétele a közösségi életben 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Viktória Egyesített Szociális 

Intézmény Ápoló-gondozó Otthona fülpösdaróci telephelyének 

kiváltása remek ütemben halad. Megépült a 12 férőhelyes támogatott 

lakhatás és annak érdekében, hogy az odaköltöző 

pszichoszociális fogyatékos emberek befogadása minél 

sikeresebb legyen, folyamatosan zajlik a település lakóinak 

érzékenyítése. Ebből a célból idén az intézményi lakók is 

részt vettek Géberjénben az V. Pendelyben-gatyában-

szoknyában-Szatmárban és a Porta portya című települési 

rendezvényeken. A közös programok jelentős, pozitív változásokat 

eredményeztek a település lakói és a pszichoszociális fogyatékos lakók közös leendő 

életében, hiszen kötetlenül beszélgethettek, ismerkedhettek egymással. A fülpösdaróci 

érzékenyítő tevékenységről bővebb beszámolót itt talál.  

 

KITEKINTÉS 

http://fszk.hu/hir/pszichoszocialis-szakmai-muhely/
http://fszk.hu/hir/pszichoszocialis-szakmai-muhely/
http://fszk.hu/hir/a-fulposdaroci-tamogatott-lakhatasi-formaban-elo-lakok-reszvetele-a-kozossegi-eletben/
http://fszk.hu/hir/a-fulposdaroci-tamogatott-lakhatasi-formaban-elo-lakok-reszvetele-a-kozossegi-eletben/
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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 

 

 

20 éves a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Fészek Lakóotthona 

Idén ünnepelte 20 éves fennállását a fővárosi önkormányzat által létesített 

Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Fészek Lakóotthona. A 40 férőhelyes, modern, a 

XXI. századi igényeknek megfelelő épület lakói, nyugdíjas és jelenlegi dolgozói 

bensőséges ünnepség keretében idézték fel, hogyan vált lakóotthonuk emberi 

és személyiségi jogokat biztosító élettérré. A Fészek Lakóotthon mindig is egy 

olyan hely volt, ahol elhivatott szociális szakemberek támogatott 

döntéshozatalra való törekvése segítette a fogyatékos embereket abban, hogy 

a többségi társadalom tagjaihoz hasonlóan, teljes életet éljenek, és 

bekapcsolódjanak tágabb környezetük mindennapjaiba is. A Kéthelyi Értelmi 

Fogyatékosok Fészek Lakóotthonában zajló ünnepségről szóló teljes cikket 

itt éri el.  

Példaértékű, önzetlen felajánlás Zalában 

Hatalmas ajándékkal lepték meg a Zala Megyei Fagyöngy Egyesített 

Szociális Intézményt a hévízi Ensana Thermal Aqua és az Ensana Thermal 

Hévíz hotelek: remek állapotban lévő bútorokat kaptak a fogyatékos, 

pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg lakók, melyek között éjjeli 

szekrények, körasztalok, kényelmes székek, álló szekrények, íróasztalok, 

tükrök és egyéb hasznos lakberendezési eszközök vannak. A példaértékű 

felajánlásról itt olvashat bővebben. 

Előttünk álló események 

 „Esetmegbeszélés támogatott lakhatás (TL) szolgáltatásban dolgozó szakembereknek” című 

képzés folytatódik Békéscsabán, Miskolcon, Debrecenben  

 Kommunikációs csoportmunka lesz Győrben 

Fogyatékosügyhöz kapcsolódó jeles napok 

 december 3.  –  Fogyatékos emberek világnapja 

 december 10.  –  Emberi jogok 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/20-eves-a-kethelyi-ertelmi-fogyatekosok-feszek-lakootthona/
http://fszk.hu/hir/20-eves-a-kethelyi-ertelmi-fogyatekosok-feszek-lakootthona/
http://fszk.hu/hir/20-eves-a-kethelyi-ertelmi-fogyatekosok-feszek-lakootthona/
http://fszk.hu/hir/20-eves-a-kethelyi-ertelmi-fogyatekosok-feszek-lakootthona/
http://fszk.hu/hir/peldaerteku-onzetlen-felajanlas-zalaban/
http://fszk.hu/hir/peldaerteku-onzetlen-felajanlas-zalaban/
http://fszk.hu/kepzes/7190513-2-tl-fokuszban-az-igenybe-vevo/

