
  

 

1 

   2020/6. szám – június 26.  

 

 

   
 

Kedves Olvasónk!  

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

Ebben a számban megismerkedhet a TÁRS projekt új kiadványával, amely kapaszkodót nyújt a 

fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg személyekkel történő csoportmunkához. 

Bemutatjuk a Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthonának SHF jó 

gyakorlatát leíró új kiadványt. Beszámolunk arról is, hogy kidolgozás alatt áll a támogatott lakhatás 

szolgáltatás egységes igénybevételi eljárásához kapcsolódó szakmai útmutató, továbbá hírül adjuk, hogy 

elkészültek a támogatott lakhatást segítő szociális alapszolgáltatások útmutatói. 

Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal 

fordulhat hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

 

Megjelent a TÁRS projektnek a csoportmunka 

alapjait bemutató új kiadványa  

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja – figyelembe 

véve a szakemberek igényeit – olyan segédanyagot készített, ami 

azoknak a szociális szolgáltatásokban dolgozó munkatársaknak 

nyújt kapaszkodót, akik csoportfoglalkozás keretein belül szeretnének ellátottjaikkal foglalkozni és 

célul tűzték ki az általuk segített fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és 

szenvedélybeteg személyek szociális készségeinek fejlesztését. Az 

elméletet és gyakorlati példákat is felsorakoztató füzet azoknak a 

szakembereknek is hasznos lehet, akik csak a mindennapos 

megbeszélésekkor használnák a csoportozást, mint 

munkamódszert. A csoportmunka alapjai című kiadványt innen 

 Az erről szóló tudja letölteni. cikket pedig itt olvashatja el.

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

AKTUALITÁSOK 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
https://fszk.hu/kiadvany/a-csoportmunka-alapjai/
https://fszk.hu/kiadvany/a-csoportmunka-alapjai/
https://fszk.hu/hir/megjelent-a-tars-projektnek-a-csoportmunka-alapjait-bemutato-uj-kiadvanya/
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Elkészültek a támogatott lakhatást segítő szociális 

alapszolgáltatások útmutatói 

Az EFOP-2.2.2. pályázói körbe tartozó intézmények vezetőinek, illetve szakmai 

munkatársainak igényeire reagálva, a TÁRS projekt Szakmai Koordinációs Műhelye 

és Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja, külső szakértők bevonásával 

összeállította a támogatott lakhatást segítő szociális alapszolgáltatások 

dokumentációs rendszerének kialakításához kapcsolódó útmutatókat. A kidolgozott 

dokumentációs csomagok a TÁRS projekt hálózati rendezvényein kerülnek átadásra az EFOP 2.2.2-es, 

kiváltásban érintett intézmények számára, továbbá elektronikus formában is elérhetővé válnak. Az erről 

szóló teljes híradásunkat itt éri el. 

Kidolgozás alatt áll a támogatott lakhatás egységes 

igénybevételi eljárásához kapcsolódó szakmai útmutató  

Az intézményi jogviszonyra várók szolgáltatási modellprogramja keretében az 

intézményi várólisták kezelésének és az előgondozási folyamatoknak a 

feltérképezése céljából a TÁRS projekt Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja 

2019 júniusától helyzetfeltáró felmérést valósított meg. Ennek keretében 

országszerte 16 fenntartó által működtetett 40 szolgáltatásról kérdeztek. Ezt 

követően felállításra került egy szakértői munkacsoport, melynek célja olyan szakmai javaslat kidolgozása, 

amely elősegíti, hogy a támogatott lakhatás várólistán szereplő személyek az igényeiknek legmegfelelőbb 

szolgáltatásokhoz férjenek hozzá. Az elkészült szakmai anyag gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai 

alapján a szakmai ajánlás 2020 decemberéig felülvizsgálatra, majd véglegesítésre kerül. A szakmai 

útmutató kidolgozásáról szóló teljes hírt itt olvashatja el. 

 

SHF jó gyakorlat sorozat: már elérhető az ígéretes mohácsi gyakorlat is 

Elérhetővé vált a TÁRS projekt Szolgáltatásfejlesztési 

Munkacsoportjának koordinálásával készült, a magas 

támogatási szükségletű és súlyosan, halmozottan 

fogyatékos (SHF) személyek lakhatási szolgáltatásait 

bemutató hazai ígéretes gyakorlatgyűjtemény harmadik 

tanulmánya is. Az új kiadvány a Mohács-Kölked 

Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthonának azon támogatott lakhatás 

szolgáltatását mutatja be, ahol az SHF és a magas támogatási szükségletű célcsoportba tartozó 

személyek is élnek. A mohácsi tanulmányról szóló cikket itt éri el. A kiadványt innen töltheti le. 

A nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat bemutató teljes cikket és ezzel együtt a többi jó 

gyakorlatot pedig itt találja meg. 

SZAKMAI HÍREK 

 

https://fszk.hu/hir/elkeszultek-a-tamogatott-lakhatast-segito-szocialis-alapszolgaltatasok-utmutatoi/
https://fszk.hu/hir/elkeszultek-a-tamogatott-lakhatast-segito-szocialis-alapszolgaltatasok-utmutatoi/
https://fszk.hu/hir/kidolgozas-alatt-a-tamogatott-lakhatas-egyseges-igenybeveteli-eljarasahoz-kapcsolodo-szakmai-utmutato/
https://fszk.hu/hir/kidolgozas-alatt-a-tamogatott-lakhatas-egyseges-igenybeveteli-eljarasahoz-kapcsolodo-szakmai-utmutato/
https://fszk.hu/hir/uj-tanulmannyal-bovult-az-shf-szemelyek-lakhatasi-szolgaltatasainak-hazai-igeretes-gyakorlat-gyujtemenye/
https://fszk.hu/kiadvany/mohacs-kolked/
https://fszk.hu/hir/nemzetkozi-es-hazai-igeretes-gyakorlatok-bemutatasa/
https://fszk.hu/hir/nemzetkozi-es-hazai-igeretes-gyakorlatok-bemutatasa/
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Cikksorozat autizmus témában 

Az NFSZK Nonprofit Kft. MONTÁZS projektjének autizmus szakértői az 

autizmus világnapja alkalmából szakmai cikksorozatot indítottak. A 

projekt keretei között lefordított írásokat kéthetente teszik közzé a 

szervezet honlapján és facebook oldalán. A sorozat eddig megjelent 

részei: 

  interjú Uta Frith professzor asszonnyal 

  Damian Milton: A kettős empátia problémája 

  Fergus Murray: Én és a monotróp figyelem – egy egységes autizmus elmélete 

  Joan Scott Love: Hogyan változtatja meg az autista gyermekek életét az autizmus-barát 

környezet?  

  Liz Pellicano – Sven Bölte – Aubyn Stahmer:  Az oktatási inklúzió jelenlegi illúziója 

   Eloise Stark: Autizmus a nők körében – Miért vagyunk észrevehetetlenek?  

 

Értéket teremtenek a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

Mennyi megváltozott munkaképességű ember van Magyarországon? Mire képesek 

ezek a munkavállalók? Mennyire megbízható munkaerők? Az Érték Vagy! című 

konferenciára készült animáció ezekre a kérdésekre keresi a választ, egyúttal 

átfogó képet ad a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról. A 

filmből az érdeklődők többek között azt is megtudhatják, hogy a fenti 

célcsoporthoz tartozó személyek foglalkoztatása 10 év alatt megduplázódott. 

Jelenleg a 370 ezer főnyi megváltozott munkaképességű személy közül 154 

ezer fő dolgozik. Az erről szóló filmet itt éri el. 

 

Fogyatékosság-barát Munkahely díj 2020-ban is 

A Salva Vita Alapítvány 2010-ben vezette be a Fogyatékosság-barát Munkahely 

díjat, ami a befogadóbb és akadálymentesebb társadalom létrejöttét szolgálja és 

elősegíti az álláskereső fogyatékos emberek, illetve a foglalkoztatásukra nyitott 

munkaadók egymásra találását. 2020-ban július 31-éig van lehetőség jelölésre, a 

Fogyatékosság-barát Munkahely díj mellett a Példakép és a Munka-Társ Díjak 

esetében is. A pályázat részleteiről itt tájékozódhat. 

     KITEKINTÉS 

 

http://fszk.hu/wp-content/uploads/2020/04/Uta-Frith-interj%C3%BA.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2020/04/Efop192_Damien-Milton_cikk_mb_fin.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2020/04/Fergus-Murray_%C3%89n-%C3%A9s-a-monotr%C3%B3p-figyelem-egy-egys%C3%A9ges-autizmus-elm%C3%A9let.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2020/05/Efop192_Joan_Love_Scott_cikk_mb_fin.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2020/05/Efop192_Joan_Love_Scott_cikk_mb_fin.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2020/05/Az_oktatasi_inkluzio_jelenlegi_illuzioja.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2020/06/Autizmus-a-nők-körében_lektorált_végleges.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=czLISP1gQxA&feature=emb_logo
https://fbm.hu/
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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 

 

 

 
 

Akadályozott emberek tapasztalatainak gyűjteménye 
karantén idején 

A Reménykör egy olyan összefogás, melynek keretében a fogyatékos 

személyek és az őket támogató emberek karantén idején is együtt munkálkodtak 

a speciális szükségletű emberek teljes befogadásáért. Reagálva a koronavírus 

miatt kialakult helyzetre, a kör elkészített egy jól használható tapasztalat- és 

javaslatgyűjteményt, amely akadályozottsággal élő emberek személyes 

meglátásait foglalja össze, többek között látássérült, hallássérült, értelmi 

fogyatékos vagy mozgásában korlátozott személyekét. A gyűjtemény célja olyan javaslatok 

megfogalmazása, amelyek sok esetben egyszerű odafigyeléssel jól alkalmazhatóak. Az erről szóló teljes 

híradást és a javaslatgyűjteményt itt találja meg. 

 

Kisfilm a szabadságról mozgáskorlátozott személyek szemével  

Az elmúlt időszakban a vírushelyzet miatt az emberek nagy részének a mindennapi, 

megszokott életvitelükhöz képest eltérő életmódot kellett folytatnia. Ehhez kapcsolódóan 

az önálló életvitelre való igény és a szabadság megtapasztalásának igénye érezhetően 

felértékelődött. Minden év május 5-e az Önálló Élet Európai Napja. Ebből az alkalomból a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) az Önálló Élet 

Európai Hálózata (ENIL) „Szabadság” elnevezésű kampányához csatlakozva, kisfilmet 

készített. A videóban mozgáskorlátozott emberek mondják el, mit jelent számukra a 

szabadság. A MEOSZ érdekvédelmi munkája során azért küzd, hogy a mozgáskorlátozott 

emberek szabadsága a mindennapok valósága legyen. A Szabadság kampányra 

leforgatott kisfilmet itt nézhetik meg az érdeklődők. 

 

 

 

 

 

 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://www.fszk.hu/
https://www.magyarkurir.hu/hirek/akadalyozott-emberek-elete-karanten-idejen-remenykor-osszegyujtott-tapasztalatai
https://www.magyarkurir.hu/hirek/akadalyozott-emberek-elete-karanten-idejen-remenykor-osszegyujtott-tapasztalatai
https://www.youtube.com/watch?v=8eVmY_3ZfrA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2jTjJk_SDeU5Pz5igJ7unv9oKgM1FojGrHOUKPBLPWnoUuhpIxAMw00_A
https://www.youtube.com/watch?v=8eVmY_3ZfrA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2jTjJk_SDeU5Pz5igJ7unv9oKgM1FojGrHOUKPBLPWnoUuhpIxAMw00_A

