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Kedves Olvasónk!  

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat decemberi, ünnepi Hírlevelét ajánljuk 

figyelmébe.  

Ebben a számban közreadjuk a véglegesített, „A támogatott lakhatás és szolgáltatási gyűrű kialakításának 

és működtetésének protokollja” című szakmai kiadványt. Olvashat a TÁRS projekt szervezésében 

megvalósult Gasztro Napról és az új foglalkoztatási kiadványról is. Valamint beszámolókat talál többek 

között a kesztölci „Költözz velünk” elnevezésű szemléletformáló programról, a pölöskefői támogatott 

lakhatás megnyitó ünnepségéről és a Telkibányán megrendezett közösség alapú ellátást, illetve a szlovák 

kiváltási folyamatot körüljáró konferenciáról is. 

Kiváltással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal fordulhat 

hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

Békés, szeretetteljes, áldott Karácsonyi Ünnepeket 

és sikeres, boldog Új Évet  

kívánnak a TÁRS projekt szakemberei a 

Hálózati Hírlevél minden kedves Olvasójának! 

  

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

2019/12. szám – december 17.  
 

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, itt 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  1
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Társadalmi egyeztetések után véglegesítésre került a TL protokoll 

Mint ahogyan arról az előző Hálózati Hírlevelünkben is olvashattak, - az októberi Támogatott 

Lakhatás Munkacsoport műhelymunkája után - közel 2 éves szakmai fejlesztési folyamat és 

a területen dolgozó szakemberekkel való hosszas egyeztetések révén, véglegesítésre került 

„A támogatott lakhatás és szolgáltatási gyűrű kialakításának és működtetésének protokollja” 

című szakmai anyag. Az elkészült szakmai kiadvány útmutatást nyújt minden érintett 

célcsoport számára, legyen szó akár a támogatott 

lakhatás szolgáltatás igénybevevőiről, a szolgáltatást 

nyújtókról, fenntartókról, de akár a fenntartók, 

szolgáltatások engedélyezését és ellenőrzését végző 

hatóságokról. Információt szerezhetnek belőle a 

támogatott lakhatás kialakításával, működtetésével és 

működésével kapcsolatos folyamatokról, a meghatározó 

jogszabályokról, a szolgáltatás igénybevételéről és a 

szolgáltatásnyújtás szakmai tartalmáról.  A TL 

protokollról készült beszámolót itt olvashatja el. „A 

támogatott lakhatás és szolgáltatási gyűrű kialakításának 

és működtetésének protokollja” című szakmai anyagot 

innen tudja letölteni. 

 

Kapcsolatépítéssel egybekötött Gasztro Nap  

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási munkacsoportja 

november utolsó hetében a „Gasztro Nap” 

elnevezésű tematikus szakmai eseményre 

invitálta a kiváltásban részt vevő intézmények 

szakembereit, ami egy kerekasztal-beszélgetést 

követően kapcsolatépítésre is lehetőséget kínált. 

A jelenlévő szervezetek képviselői bemutatták, 

hogyan dolgoznak együtt megváltozott 

munkaképességű emberekkel a gasztronómia 

területén. A Gasztro Napról szóló teljes cikket 

itt éri el.  

 

SZAKMAI HÍREK 

AKTUALITÁSOK 

http://fszk.hu/hir/tamogatott-lakhatas-szakmai-muhely/
https://fszk.hu/hir/tarsadalmi-egyeztetesek-utan-veglegesitesre-kerult-a-tl-protokoll/
https://fszk.hu/hir/tarsadalmi-egyeztetesek-utan-veglegesitesre-kerult-a-tl-protokoll/
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/12/09_A-TL-%c3%a9s-szolg%c3%a1ltat%c3%a1si-gy%c5%b1r%c5%b1-kialak%c3%adt%c3%a1s%c3%a1nak-%c3%a9s-m%c5%b1k%c3%b6dtet%c3%a9s%c3%a9nek-protokollja.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/12/09_A-TL-%c3%a9s-szolg%c3%a1ltat%c3%a1si-gy%c5%b1r%c5%b1-kialak%c3%adt%c3%a1s%c3%a1nak-%c3%a9s-m%c5%b1k%c3%b6dtet%c3%a9s%c3%a9nek-protokollja.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/12/09_A-TL-%c3%a9s-szolg%c3%a1ltat%c3%a1si-gy%c5%b1r%c5%b1-kialak%c3%adt%c3%a1s%c3%a1nak-%c3%a9s-m%c5%b1k%c3%b6dtet%c3%a9s%c3%a9nek-protokollja.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/12/09_A-TL-%c3%a9s-szolg%c3%a1ltat%c3%a1si-gy%c5%b1r%c5%b1-kialak%c3%adt%c3%a1s%c3%a1nak-%c3%a9s-m%c5%b1k%c3%b6dtet%c3%a9s%c3%a9nek-protokollja.pdf
http://fszk.hu/hir/kapcsolatepitessel-egybekotott-gasztro-nap/
http://fszk.hu/hir/kapcsolatepitessel-egybekotott-gasztro-nap/
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Újabb kiadvánnyal bővült a „JÓ GYAKORLATOK A 

FOGLALKOZTATÁSBAN” sorozat 

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 az egri Horizont Közhasznú 

Alapítvány foglalkoztatási jó gyakorlataival 

ismerkedhetnek meg az olvasók. A Harmónia 

szépségszalonban a munkavállalók mindegyike 

megváltozott munkaképességű: minden 

szolgáltatást és a működéshez szükséges 

háttértevékenységeket is magas szinten ők 

látják el. Az egri foglalkoztatási jó 

gyakorlatról itt tájékozódhat bővebben. A 

kiadványt pedig innen töltheti le. 

 

 

Ez évre lezárult a TÁRS projekt esetmegbeszélés képzéssorozata 

2019 végén, az ápoló és gondozó 

munkatársaknak szóló képzések mellett 

lezárultak a TÁRS projekt leendő 

esetfelelősöknek szóló képzései is. A projekt 

keretein belül kidolgozott háromlépcsős 

képzéssorozat „Esetmegbeszélés támogatott 

lakhatás (TL) szolgáltatásban dolgozó 

szakemberek számára” című, harmadik 

elemének elvégzésével zárult a résztvevő 

intézményi munkatársak felkészítése. Az esetmegbeszélő képzés mindhárom szintjének 

meghirdetésével a TÁRS projekt 2020-ban is támogatni kívánja a kiváltási folyamatban 

résztvevő, az intézményekben dolgozó szakemberek felkészülését, a támogatott lakhatásba 

való kiköltözések segítését, az intézményi igényeknek megfelelően. Az esetmegbeszélő 

képzés ez évi lezárásáról itt olvashat. 

 

  

http://fszk.hu/hir/uj-kiadvannyal-bovult-a-jo-gyakorlatok-a-foglalkoztatasban-sorozat-6/
http://fszk.hu/hir/uj-kiadvannyal-bovult-a-jo-gyakorlatok-a-foglalkoztatasban-sorozat-6/
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/12/01_Jo_gyakorlat_22_Horizont_Eger.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2019/12/01_Jo_gyakorlat_22_Horizont_Eger.pdf
http://fszk.hu/hir/ez-evre-lezarult-a-tars-projekt-esetmegbeszeles-kepzessorozata/
http://fszk.hu/hir/ez-evre-lezarult-a-tars-projekt-esetmegbeszeles-kepzessorozata/
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Közösségi befogadást elősegítő rendezvény Kesztölcön 

 

Az IRMÁK Nonprofit Kft. 

Kraxner Alajos Speciális 

Foglalkoztató Otthona 

lakói hamarosan Kesztölc 

kistelepülésre költöznek. A 

kiváltási folyamatot  

megvalósító szakmai stáb 

az elmúlt időszakban sokat tett a költözés előtt álló lakók felkészítéséért, közösségi 

befogadásuk elősegítéséért: képzéseken, szabadidős programokon vettek részt, közös 

kirándulást szerveztek a lakókkal leendő lakóhelyükre, ismerkedtek az ott élőkkel, 

novemberben pedig nagy sikerrel rendezték meg a „Költözz velünk” elnevezésű 

szemléletformáló programot. A kesztölci közösségi befogadást elősegítő rendezvényről 

itt tudhat meg további részleteket. 

Költözés Magyarszerdahelyről a pölöskefői Fűzfa Otthonba  

A Pölöskefőn - az EFOP-2.2.2.-17-2017-00029 számú projekt keretében - megépült 

támogatott lakhatás megnyitó ünnepségén a lakók mellett jelen voltak a gondnokok, a helyi 

polgármester, a Zala Megyei SZGYF 

kirendeltség vezetője és a projektben dolgozó 

szakemberek. Elsőként 9 lakó lehet aktív 

résztvevője a kiváltásnak, hiszen fizikailag is 

elhagyják a nagy kastélyépületet és egy teljesen 

új és önállóbb élet reményében kiköltöznek a 

Fűzfa Otthonba. Két és fél éves út végére értek 

ezzel az eseménnyel. A megnyitó ünnepségről 

bővebb beszámolót itt talál.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KITEKINTÉS 

http://fszk.hu/hir/kozossegi-befogadast-elosegito-rendezveny-kesztolcon/
http://fszk.hu/hir/kozossegi-befogadast-elosegito-rendezveny-kesztolcon/
http://fszk.hu/hir/kastelykivaltas-magyarszerdahelyen-koltozes-poloskefore/
http://fszk.hu/hir/kastelykivaltas-magyarszerdahelyen-koltozes-poloskefore/


 

 

 
  
 

  

5 

 
 
 

Közösségi alapú ellátás konferencia – Ismerkedés a szlovák 
kiváltási folyamattal 

2019. november 15-16-án került megrendezésre 

Telkibányán a Közösségfejlesztők Egyesületének 

“Közösségek szolgálatában-kistelepüléseken” című 

konferenciája. A kétnapos szakmai rendezvény nem 

csak az egyesület éves konferenciája, hanem az 

“EFOP-5.2.2-17-2017-00011 Közösségi alapú 

szolgáltatások fejlesztése és a szakellátással való 

összekapcsolása kistelepüléseken” című projekt 

záró rendezvénye is volt egyben.  A szakmai 

rendezvényen bemutatták az itt letölthető, a „Mit jelent az ÖNÁLLÓ ÉLETVITEL és a 

közösségbe való befogadás?” című kiadványt is. A konferenciáról itt olvashat 

bővebben. 

 

Játszva tanulni és tanítani – A Szegedi Tudományegyetemen járt a 

TÁRS projekt SHF témakörben 

 

Az előző évekhez hasonlóan, 2019. november 12-én a TÁRS projekt SHF 

modellprogramjával foglalkozó szakember is részt vett a Szegedi Tudományegyetem Juhász 

Gyula Pedagógus Kar Gyógypedagógus-képző Intézet 3 és 4. évfolyamnak tartott 

„Súlyosan- halmozottan fogyatékos személyek gyógypedagógiája és a fejlesztő nevelés- 

oktatás módszertana” című óráján. A szakmai 

alkalom fő célja a közös játszva tanulás és 

tanítás volt a súlyosan-halmozottan fogyatékos 

személyekről és szükségleteikről, 

szolgáltatásszervezésről, szociálpolitikáról, 

ellátórendszerről, az intézményi 

férőhelykiváltásról és annak dilemmáiról, 

hozományairól. Az óráról szóló teljes cikket itt 

éri el. 

 

 

https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2019/10/brozura-indepndent-living-HUN_web.pdf
https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2019/10/brozura-indepndent-living-HUN_web.pdf
https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2019/10/brozura-indepndent-living-HUN_web.pdf
http://fszk.hu/hir/kozossegi-alapu-ellatas-konferencia-ismerkedes-a-szlovak-kivaltasi-folyamattal/
http://fszk.hu/hir/kozossegi-alapu-ellatas-konferencia-ismerkedes-a-szlovak-kivaltasi-folyamattal/
http://fszk.hu/hir/jatszva-tanulni-es-tanitani-a-szegedi-tudomanyegyetemen-jart-a-tars-projekt-shf-temakorben/
http://fszk.hu/hir/jatszva-tanulni-es-tanitani-a-szegedi-tudomanyegyetemen-jart-a-tars-projekt-shf-temakorben/

