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Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! 
 

A fogyatékos személyek egyéni szükségletére reagáló szociális szolgáltatói rendszerek egyenlő esélyű 
hozzáférésének biztosítását támogató fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat az EFOP 1.9.2. – VEKOP-
16-2016-00001 kódszámú MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és 
közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése című projekt keretében 2018-ban 
megkezdte működését. 
Ennek keretében meghívjuk Önöket a fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat és az egyenlő esélyű 
hozzáférést támogató online tudástár bemutató szakmai találkozójára, ahol az ismeretszerzés mellett 
szakmai egyeztetés során közös együttműködési pontokat keresünk. 
 

A tanácskozás címe: Az Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portál, mint online tudástár 
megismerése  
 
A tanácskozás időpontja: 2020.03.10. (kedd), 10.00-15.00 
 
A tanácskozás helyszíne:  Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 

4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 10/a. 
 
A program szociális továbbképzési rendszerben minősített program, nyilvántartási száma: K-05-
007/2019 
 
A tanácskozáson való részvétel 5 pontot ér. 
 

A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 
 

A tanácskozás programja: 

 

Részvételi szándékát kérjük, hogy a montazs.felnottkepzes@fszk.hu e-mail címen jelezze. 
Jelentkezési határidő: 2020.02.20. 14:00-ig 
 

Szeretettel várjuk! 
 

Budapest, 2020.02.05. 

10.00-10.30 regisztráció 

10.30-12.00 
Nyitó gondolatok a fogyatékosságügyi területéről. 
Az egyenlő esélyű hozzáférés keretei a szociális szektorban. 

12.00-12.30 ebédszünet 

12.30-14.00 

Az Információs és Koordinációs Pontok (IKOP) hálózatának és az általuk használt online 
tudástár bemutatása. 
Tudástartalmak az IKOP-ok által alkalmazott online felületen, az egységes 
fogyatékosságügyi portál megismerése 

14.00-14.15 szünet 

14.15-15.00 A közösen megalapozott tudások kiscsoportos és plenáris megbeszélése 
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                                                                                Dr. Tóth Tibor 
                                   ügyvezető igazgató 
                                   NFSZK Nonprofit Kft. 
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