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Kedves Olvasónk!  

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

Ebben a számban beszámolunk a TÁRS projekt lakófelkészítéséről, mely sikeresen lezajlott a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házában. Írunk még többek között a TÁRS projekt új foglalkoztatási 

jó gyakorlat füzetéről, illetve a MONTÁZS projekt fogyatékos emberek önálló életét segítő, két friss 

kiadványáról is, melyek mindegyike letölthető a TÁRS projekt honlapjáról. Továbbá hasznos információkat 

találhat kitekintésünkben például az ÉrtékPlacc című, foglalkoztatás témájú, nemzetközi konferenciáról, 

valamint a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatás törvényi 

szabályozásának megszületéséről is.  

Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal 

fordulhat hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

 

Eredményesen zárult a fogyatékos személyek önálló életvitelre felkészítő 

képzése Gödön 

2019. december közepén, ünnepélyes keretek között vehette át tanúsítványát Gödön az a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házában élő 12 fő értelmi fogyatékos 

személy, akik elsőként, eredményesen végezték el az NFSZK Nonprofit Kft. által 

meghirdetett „Fogyatékos személyek felkészítése az 

önálló/támogatott életvitelre” című képzést. A 60 órás 

akkreditált képzési program hathatós támogatást nyújt az 

intézményi férőhelykiváltás során támogatott 

lakhatásba költöző, ennél fogva a korábbinál jóval 

önállóbb életvitelre készülő fogyatékos személyek 

számára. A gödi lakófelkészítésről készült 

beszámolót itt olvashatja el.  

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

AKTUALITÁSOK 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
https://fszk.hu/hir/eredmenyesen-zarult-a-fogyatekos-szemelyek-onallo-eletvitelre-felkeszito-kepzese-godon/
https://fszk.hu/hir/eredmenyesen-zarult-a-fogyatekos-szemelyek-onallo-eletvitelre-felkeszito-kepzese-godon/
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Folytatódik a szakmai műhelysorozat a fogyatékos 

emberekkel való hatékony kommunikációért  

2019 novemberében két helyszínen is megrendezésre került a 

komplex kommunikációs igényű személyek számára jól használható, 

speciális kommunikációs lehetőségeket bemutató régiós szakmai 

műhelysorozat és a rendezvénysorozat 2020 februárjában tovább 

folytatódik. Az 50 férőhely feletti bentlakásos szociális ápoló-gondozó 

intézmények fenntartói, intézményvezetői, illetve az intézmények szakmai 

munkatársai Debrecenben és Kaposváron vehetnek részt az NFSZK Nonprofit 

Kft. TÁRS projektjének szervezésében, a TÁRS és MONTÁZS projektek együttműködésével megvalósuló 

szakmai eseményeken. A korábbi szakmai műhelyről készült híradást itt találja meg. 

Új kiadvánnyal bővült a foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjteménye 

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2017-ben kezdte meg a hazai 

foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését és rövid füzetek formájában történő 

megjelentetését. A legújabb kiadványban a Fény Felé Alapítvány foglalkoztatási 

jó gyakorlataival ismerkedhetnek meg az olvasók. A szervezet Debrecen 

kertvárosi részén működtet támogatott lakhatást, nappali ellátást, valamint 

fejlesztő és akkreditált foglalkoztatást. A foglalkoztatás keretében részben saját 

termékeket gyártanak (pl. szőnyegek, táskák, párnák, állatfigurák), részben 

bérmunkát végeznek a dolgozók. A debreceni foglalkoztatási jó gyakorlatról 

szóló cikket itt éri el. A kiadványt pedig innen töltheti le. 

 

 

ÉrtékPlacc a megváltozott munkaképességű 

emberek foglalkoztatásáért 

A vállalatok elégedettek a megváltozott munkaképességű 

alkalmazottaik munkájával és egyre szívesebben 

foglalkoztatják őket. Mindezt tovább ösztönözve, 

2020-ban a Kormány 43,5 milliárd forinttal 

támogatja azoknak a cégeknek a működését, akik 

nagy számban foglalkoztatnak megváltozott 

munkaképességű személyeket. Teszi mindezt úgy, 

hogy 2019-től bővítette a járulékkedvezmény-rendszert, vagyis a megváltozott 

munkaképességű emberek foglalkoztatása esetén a járulékot a minimálbér kétszereséig 

elengedi az állam. A jó ügy támogatására az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. január 17-

18-ára innovatív nemzetközi konferenciát is szervezett. Az ÉrtékPlacc című rendezvényen az állami 

szektor és a versenyszféra legfontosabb szereplői találkozhattak. A Kormány megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatását támogató kezdeményezéséről itt olvashat bővebben. Az 

ÉrtékPlacc rendezvényről pedig itt talál további információt.  

SZAKMAI HÍREK 

KITEKINTÉS 

http://fszk.hu/hir/szakmai-muhely-a-fogyatekos-emberekkel-valo-hatekony-kommunikacioert-gyorben/
https://fszk.hu/hir/uj-kiadvannyal-bovult-a-jo-gyakorlatok-a-foglalkoztatasban-sorozat-7/
https://fszk.hu/hir/uj-kiadvannyal-bovult-a-jo-gyakorlatok-a-foglalkoztatasban-sorozat-7/
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2020/01/02_Jo_gyakorlat_23_FenyFele_Debrecen.pdf
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2010-ota-ket-es-felszer-annyi-megvaltozott-munkakepessegu-embernek-van-munkaja
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2010-ota-ket-es-felszer-annyi-megvaltozott-munkakepessegu-embernek-van-munkaja
https://rehabportal.hu/aktualis/mindenki-jol-jar-a-gazdasagi-es-szocialis-szempontok-osszekapcsolasaval/
https://rehabportal.hu/aktualis/mindenki-jol-jar-a-gazdasagi-es-szocialis-szempontok-osszekapcsolasaval/
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Fogyatékos emberek önálló életét segítő új MONTÁZS kiadványok 

Az NFSZK Nonprofit Kft. MONTÁZS projektje a Magyarországon élő 

fogyatékos személyek számára szükségleteikre reagáló, rendszerszerű 

szolgáltatásokat fejleszt és tesz hozzáférhetővé annak érdekében, hogy 

javuljon a célcsoport életminősége, önálló életvezetési képessége, valamint 

társadalmi el- és befogadása. A projekt a „Fogyatékos személyek a 

közszolgáltatás ügyfelei – KÖZÜGY” című képzési modulon belül gyűjti az 

ígéretes gyakorlatokat a fogyatékos személyek egyenlő esélyű 

hozzáférésével kapcsolatosan, továbbá a közszolgáltatásban dolgozó 

szakembereknek biztosít alapismereteket a gyógypedagógia területéről. 

Mindehhez kapcsolódva 2020 januárjában két, a fenti célt elősegítő kiadványt 

jelentetett meg a projekt. 

A „Tapasztalati szakértők a gyakorlatban” című kiadvány a címben megjelenő tématerület hivatalos 

felnőttképzési programjának kialakítását, a résztvevőkkel folytatott közös alkotói folyamatot és a képzést 

követő munkát mutatja be rendhagyó, magazinokat idéző stílusban. Az olvasó betekintést nyer a képzés 

tesztelésébe és fejlesztésébe, megismeri a minősített képzés tematikáját és több gyakorlati feladatot, 

emellett olvashat a tapasztalati szakértők motivációjáról, elköteleződéséről és az elért eredményekről. A 

„Tapasztalati szakértők a gyakorlatban” című kiadványt ide kattintva töltheti le. 

A másik hiánypótló, frissen megjelent MONTÁZS kiadvány a „Komplex kisokos a fogyatékos 

emberekkel történő kommunikációhoz” címet viseli és a fogyatékos személyekkel történő sikeres 

kommunikációt támogatja. Elsősorban a közszolgáltatás területén dolgozó szakemberek számára született, 

és a mindennapokban kíván könnyen forgatható, jól használható segítséget nyújtani az egyenlő esélyű 

hozzáférés támogatásához a szakmai anyag. A cél az, hogy a közszolgáltatások elérhetővé és 

használhatóvá váljanak a fogyatékos emberek számára is. Ehhez ad a kiadvány információkat a különböző 

fogyatékossági csoportokról, a velük kapcsolatos helyes kifejezésekről, emellett jó gyakorlatokkal is segíti a 

kommunikációt és a közös munkát. A „Komplex kisokos a fogyatékos emberekkel történő 

kommunikációhoz” című kiadványt itt találja meg.  

 

A zene ereje a közösségépítésben és a közösségi befogadásban 

2019 év végén került bemutatásra az a kisfilm, amely a Consonante 

módszert és a Nádizumzum zenekart mutatja be. Az ipolytölgyesi 

Szent Erzsébet Otthonban működő és 2007-ben alakult zenei 

csapat különlegessége, hogy tagjai súlyos értelmi fogyatékos 

és súlyosan, halmozottan fogyatékos zenészek, akik speciális 

hangszerekkel játszanak. Repertoárjuk jelenleg közel 200 jól 

ismert magyar népdalból áll. A Nádizumzum nemcsak az 

Otthonban szokott zenélni, de szerepeltek már többek között 

Vámosmikolán, Lakitelken, Esztergomban, Siófokon és többször 

Budapesten is, ahol sokakat megmozgató flashmobot is szerveztek. A Tiszai Luca által vezetett 

zenekarról készült kisfilm bemutatja a zene közösségépítő és közösségi befogadást erősítő 

szerepét és annak lehetőségeit. A különleges zenekarról bővebben itt olvashatnak az 

érdeklődők. A Nádizumzumról készült kisfilmet pedig itt nézheti meg.  

https://fszk.hu/kiadvany/tapasztalati-szakertok-a-gyakorlatban/
https://fszk.hu/kiadvany/tapasztalati-szakertok-a-gyakorlatban/
https://fszk.hu/kiadvany/komplex-kisokos/
https://fszk.hu/kiadvany/komplex-kisokos/
https://nadizumzum.eoldal.hu/
https://nadizumzum.eoldal.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=1KhZkeuFD50&fbclid=IwAR1GrqeVZhA1iKxQIwBn62rw9aVwjmdAofqtXMcsla4qtcp16nJ7qdGj-Vg
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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 

 

 

Látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatás 

törvényi szabályozásának megszületése  

Nagy örömünkre szolgál, hogy a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs 

szolgáltatás törvényjavaslatát előkészítő munkacsoport eredményes évet zárt 2019-ben. 2016 őszén 

kezdte a munkacsoport a törvény előkészítését, amelyben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, civil 

szolgáltatók, a Vakok Állami Intézete, a Siketvakok Országos Egyesülete, a Magyar Vakok és 

Gyengénlátók Országos Szövetsége is képviseltette magát. Többszöri egyeztetés és módosítások után 

a munkacsoport 2019 augusztusában véglegesítette, majd elindította javaslatát a 

törvényalkotás útján. A törvényjavaslat végül nem önálló törvényként került be a 

Parlament elé, hanem a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (továbbiakban Fot.) IV. Fejezete 

kiegészítéséül, 2019. november 12-én, T/8013 azonosító számú irományként, 

„A családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról” 

című törvénycsomagban. A javaslatot a Parlament kétharmados többséggel 

2019 decemberében megszavazta, így ezzel a látássérült személyek és a 

velük foglalkozó szakemberek egy biztos törvényi hátteret kaphattak. A 

látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatás 

törvényi szabályozásának megszületéséről a Magyar Közlöny innen 

letölthető, 210-es számából tájékozódhat.  

 

 

 

 

Sajnálattal tudatjuk, hogy Szőke Zsolt, a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum alelnöke elhunyt. 
Zsolt aktív érdekvédelmi szereplője, elkötelezettje volt a hazai nagylétszámú intézmények 

kiváltási folyamatának. Mindig partnerként számíthattunk rá. 
Hiányozni fog. Nyugodjon békében! 

 

 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://www.fszk.hu/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ccc32fab35e933e6c94e4f1647d00741cc687a6e/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ccc32fab35e933e6c94e4f1647d00741cc687a6e/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ccc32fab35e933e6c94e4f1647d00741cc687a6e/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ccc32fab35e933e6c94e4f1647d00741cc687a6e/megtekintes

