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  2020/3. szám – március 26.  

 

 

   
 

Kedves Olvasónk!  

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

Ebben a számban beszámolunk a TÁRS projekt motivációs szakmai műhelysorozatáról és azokról a 

regionális rendezvényekről is, melyek a komplex kommunikációs igényű személyek számára jól 

használható, speciális kommunikációt támogató lehetőségekről tájékoztatták a szakembereket, valamint a 

békéscsabai „Pszichoszociális fogyatékossággal élők közösségi befogadásának támogatása” című 

szakmai találkozóról is. A kitekintés rovatban tájékozódhat a felsőrajki TL-ekbe való kiköltözésről, továbbá 

hasznos információkat és segédletet találhat a koronavírussal kapcsolatban, mely a fogyatékos emberek 

számára segítség lehet.  

Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal 

fordulhat hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

Motivációs szakmai műhelysorozatot indított a 

TÁRS projekt  

A TÁRS projekt Foglalkoztatási munkacsoportja tematikus 

rendezvények keretében, február 26-án megtartotta az első motivációs 

szakmai műhelyét Debrecenben. A szakmai rendezvényre a 

kiváltásban részt vevő intézményekből – Derecskéről, 

Magyarbánhegyesről, Szerep-Hosszúhátról, és 

Vésztőről – érkeztek a szakemberek. A 

műhelymunka során az intézményi 

szakemberek olyan technikát 

próbálhattak ki, amely új 

megvilágításba helyezte az általuk segített fogyatékos emberek 

eseteinek feldolgozási lehetőségeit. Az első motivációs szakmai 

műhelyről szóló cikket itt olvashatja el.  

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

AKTUALITÁSOK 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
https://fszk.hu/hir/motivacios-szakmai-muhelysorozatot-inditott-a-tars-projekt/
https://fszk.hu/hir/motivacios-szakmai-muhelysorozatot-inditott-a-tars-projekt/
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Folytatódott a TÁRS projekt regionális szakmai műhelysorozata 

Az NFSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektjének szervezésében, 

együttműködve a MONTÁZS projekttel, nagy sikerrel 

folytatódott a fogyatékos emberekkel való hatékony 

kommunikáció módszereit, eszközeit bemutató regionális 

szakmai műhelysorozat. A szakmai esemény 2020-ban két 

helyszínen is megrendezésre került. Az 50 férőhely feletti 

bentlakásos szociális ápoló-gondozó intézmények fenntartói, 

intézményvezetői, illetve az intézmények szakmai 

munkatársai Kaposváron és Debrecenben 

megismerkedhettek a komplex kommunikációs igényű 

személyek számára jól használható, speciális kommunikációt 

támogató lehetőségekkel. A kaposvári és debreceni 

regionális szakmai műhelyekről szóló híradást itt találja 

meg. 

Újabb pszichoszociális szakmai műhely Békéscsabán 

A 2019. év végi szakmai rendezvény sikere után, a TÁRS 

projekt Szolgáltatásfejlesztés munkacsoportja 2020. március 

5-én megszervezte a „Pszichoszociális fogyatékossággal 

élők közösségi befogadásának támogatása” című szakmai 

műhely második alkalmát. A pszichiátriai- és 

szenvedélybetegeket ellátó, kiváltási folyamatban érintett 

intézmények vezetői és munkatársai számára 

megrendezett szakmai műhelynek a békéscsabai 

Csabagyöngye Kulturális Központ adott helyet. A 

résztvevők Elekről, Debrecenből, Bárándról, 

Kaskantyúról érkeztek. A Békéscsabán 

megrendezett pszichoszociális szakmai 

műhely részleteiről itt tájékozódhatnak az 

érdeklődők. 

  

 

 

 

 

SZAKMAI HÍREK 

 

https://fszk.hu/hir/folytatodott-a-tars-projekt-regionalis-szakmai-muhelysorozata/
https://fszk.hu/hir/folytatodott-a-tars-projekt-regionalis-szakmai-muhelysorozata/
https://fszk.hu/hir/folytatodott-a-tars-projekt-regionalis-szakmai-muhelysorozata/
https://fszk.hu/hir/folytatodott-a-tars-projekt-regionalis-szakmai-muhelysorozata/
https://fszk.hu/hir/pszichoszocialis-szakmai-muhely-bekescsaban/
https://fszk.hu/hir/pszichoszocialis-szakmai-muhely-bekescsaban/
https://fszk.hu/hir/pszichoszocialis-szakmai-muhely-bekescsaban/
https://fszk.hu/hir/pszichoszocialis-szakmai-muhely-bekescsaban/
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Kiköltözés a felsőrajki támogatott lakhatás házakba 

Újabb állomásához érkezett a „Kastélykiváltás Magyarszerdahelyen” elnevezésű EFOP-2.2.2. projekt. A 

program révén nagy létszámú szociális otthonból kisebb házakba költöznek az ellátottak, azzal a céllal, 

hogy – képességeikhez mérten – a legönállóbb életet élhessék. Ennek a folyamatnak volt az egyik 

mérföldköve a Felsőrajkon tett látogatás, ahol 

leendő otthonukkal ismerkedtek meg a lakók. 

Február közepén 2 támogatott lakhatás házba 

megtörtént a 24 ellátott kiköltözése. A 

felsőrajki kiköltözésről szóló beszámolót itt 

találja. 

 

Tájékoztató kisfilmek a MONTÁZS projekt segítő szolgáltatásairól  

Az NFSZK Nonprofit Kft. MONTÁZS projektjének keretében, országos hálózatot alkotva működnek az 

Információs és Koordinációs Pontok, ahol képzett és felkészült fogyatékosságügyi tanácsadók naprakész 

információkkal segítik a fogyatékos embereket és családjaikat. A most megjelenő kisfilmekből az 

érdeklődők megismerhetik az AAK-szakember és a felnőtt beszéd- és nyelvi fogyatékosokkal dolgozó 

logopédus közös munkáját ahogy megtudhatják azt , 

is, hogy kiknek szól a felnőtt logopédiai szolgáltatás, 

ami jelenleg az ország 12 városában 16 

logopédussal működik. Továbbá betekintést 

nyerhetnek a nézők az országos 

fogyatékosságügyi tanácsadó hálózat, 

vagyis az Információs és Koordinációs 

Pontok működésébe is. 

 

     KITEKINTÉS 

 

https://fszk.hu/hir/kikoltozes-a-felsorajki-tamogatott-lakhatas-hazakba/
https://fszk.hu/hir/kikoltozes-a-felsorajki-tamogatott-lakhatas-hazakba/
https://fszk.hu/hir/kikoltozes-a-felsorajki-tamogatott-lakhatas-hazakba/
https://www.youtube.com/watch?v=48LPSErcJrA
https://www.youtube.com/watch?v=48LPSErcJrA
https://www.youtube.com/watch?v=m72mqcsVquo
https://www.youtube.com/watch?v=VHrQHtzmNWc
https://www.youtube.com/watch?v=VHrQHtzmNWc
https://www.youtube.com/watch?v=VHrQHtzmNWc
https://www.youtube.com/watch?v=VHrQHtzmNWc
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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 

 

 

Hasznos információk a koronavírusról – könnyen érthető kommunikációval 

Jelen kialakult rendkívüli helyzetben nagyon 

fontos, hogy minden ember, így a fogyatékos 

személyek is kapjanak egy általános képet a 

koronavírusról annak érdekében, hogy 

félelmük és bizonytalanságuk csökkenjen. A 

vírusról, a fertőzés megelőzéséről, a 

tüneteiről, a terjedéséről és a fertőzéskor 

betartandó legfontosabb teendőkről szóló, 

könnyen érthető kommunikációval íródott 

cikk ebben nyújt segítséget az érintetteknek 

és az őket segítő szakembereknek és 

családtagoknak. A koronavírusról könnyen 

érthető kommunikációval készült segítő 

információkat itt éri el.  

Ne add tovább a fertőzést – segédlet autista 

embereknek 

A veszélyhelyzet idején az autista gyermekek és felnőttek számára 

különösen nehéz a bizonytalannal való megküzdés. A szülők és az 

érintettek támogatása érdekében a MONTÁZS projekt rendelkezésre 

bocsátott egy történetet, mely könnyen érthető formában segít megérteni 

és megértetni a vírusfertőzéssel kapcsolatos megelőzési módszereket. 

Az autista emberek számára elkészített kis segédlet itt olvashatják 

el az érdeklődők.  

 

 

 

 

 

Előttünk álló események 

 Fogyatékosügyhöz kapcsolódó jeles napok: 

 április 2. –  Autizmus világnapja ٭

 április 7. –  Egészségügyi világnap ٭

 április 8. –  Az emberszeretet világnapja ٭

 április 11. –  A Parkinson-kór világnapja ٭

 április 27. –  Vakvezető kutyák világnapja ٭

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://www.fszk.hu/
http://konnyenertheto.gonczirita.hu/2020/03/15/koronavirusrol-konnyen-ertheto-kommunikacioval/?fbclid=IwAR2N_TFuI46u-GST-ycY-1EwzOY9i5_UbMyohTYnIeOrOhMwl78q6SAfT2M
http://konnyenertheto.gonczirita.hu/2020/03/15/koronavirusrol-konnyen-ertheto-kommunikacioval/?fbclid=IwAR2N_TFuI46u-GST-ycY-1EwzOY9i5_UbMyohTYnIeOrOhMwl78q6SAfT2M
http://konnyenertheto.gonczirita.hu/2020/03/15/koronavirusrol-konnyen-ertheto-kommunikacioval/?fbclid=IwAR2N_TFuI46u-GST-ycY-1EwzOY9i5_UbMyohTYnIeOrOhMwl78q6SAfT2M
https://fszk.hu/hir/ne-add-tovabb-a-fertozest-segedlet-autista-felnottek-es-gyermekek-szamara/
https://fszk.hu/hir/ne-add-tovabb-a-fertozest-segedlet-autista-felnottek-es-gyermekek-szamara/

