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                2020/7. szám – július 30.  

 

 

   
 

Kedves Olvasónk!  

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

Ebben a számban olvashat a TÁRS projekt új animácós kisfilmjéről, amely a fejlesztő foglalkoztatást 

mutatja be. Beszámolunk arról is, hogy a Lakók Támogatása Csoport milyen sikereket ért el a karantén 

időszakban az online kiváltás klubok során. Mindezek mellett a kitekintés rovatban hasznos, a Minisztérium 

által kiadott és a vírushelyzetben nagy segítséget nyújtó útmutatókról írunk. Továbbá hírül adjuk, hogy a 

MONTÁZS projektben a szolgáltatások nagy részénél újraindult a személyes ügyfélfogadás. 

Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal 

fordulhat hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@nfszk.hu 

 

 

Animációs kisfilm a foglalkoztatásról 

Animációs kisfilm formájában elkészült a TÁRS projekt „Dolgozni jó!” 

sorozatának első része. Az „Elkezdek dolgozni” címet viselő videó a 

fejlesztő foglalkoztatást mutatja be az intézményi férőhely kiváltási 

folyamatban részt vevő fogyatékos, pszichoszociális fogyatékkal élő, 

illetve szenvedélybeteg intézményi ellátottak számára. Az egyperces 

animáció további két résszel fog kiegészülni. Az 

első kisfilm elérhető az NFSZK Nonprofit 

Kft. honlapján, illetve a Kiváltás TÁRS 

YouTube csatornán is. Az „Elkezdek dolgozni” című animációs 

kisfilmet itt tudja megnézni. Az erről szóló cikket pedig  itt éri el.

 

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

AKTUALITÁSOK 

mailto:kivaltas.halozat@nfszk.hu
https://www.youtube.com/watch?v=hX6-B_n46uA
https://www.youtube.com/watch?v=hX6-B_n46uA
https://fszk.hu/hir/animacios-kisfilm-a-foglalkoztatasrol/
https://fszk.hu/hir/animacios-kisfilm-a-foglalkoztatasrol/
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A Lakó Támogatása Csoport tevékenysége 

karantén idején 

A TÁRS projekt Lakók Támogatása Csoport tagjai a karantén 

ideje alatt 16 alkalommal tartottak on-line kiváltás klubot. 

Andornaktályán, Csobánkán, Gödön, Polgárdiban, Vésztőn és 

Zalaapátiban mintegy 47 fő intézményi ellátott vett részt a 

beszélgetéseken, néhányan közülük több alkalommal is. Az on-line hívások nagy sikerrel zajlottak, 

melyben a részt vevő tapasztalati szakértőknek és intézményi koordinátoroknak is nagy szerepe volt. Az 

on-line támogatás lehetővé tette, hogy a személyes látogatások mellett, időről időre intenzívebb, személyre 

szabottabb támogatást nyújtsanak a segítők a támogatott lakhatásba költözés előtt álló lakók számára. A 

Lakók Támogatása Csoport július 1-től a kiváltási folyamatban érintett intézmények egyéni igényeinek 

figyelembevételével újra személyes támogatást nyújt, ugyanakkor az on-line csoportok lehetősége is 

rendelkezésre áll. Az erről szóló hírt itt olvashatja el. 

 

 

 

Újraindult a személyes ügyfélfogadás a MONTÁZS 

projektben 

Az NFSZK Nonprofit Kft. MONTÁZS projektje – a jelenleg hatályos 

jogszabályok és járványügyi hatósági rendelkezések alapján – 

újraindította a szolgáltatásaihoz kapcsolódó személyes 

ügyfélfogadását. Június eleje óta az Információs és Koordinációs 

Pontokon, 22 helyszínen elérhetőek a fogyatékosságügyi 

tanácsadók telefonon, email-ben és személyesen is. A felnőtt logopédiai szolgáltatás 

szintén júniusban folytatódott és a szakemberek megtartják a személyes terápiás órákat. Az 

AAK-módszertani központokban is újra személyesen elérhetők a szolgáltatások, így a 

kommunikációs képességek és készségek felmérése, az AAK-fejlesztés/tanácsadás és az 

eszközök kölcsönzése egyaránt. Továbbá a  Területi Autizmus Munkacsoportok is 

személyesen nyújtanak tanácsadást az autista személyek oktatása-nevelése, ellátása, 

mindennapi támogatása témákban, valamint válaszolnak az autizmussal kapcsolatos módszertani 

kérdésekre.  A MONTÁZS projektről további részleteket itt talál.

SZAKMAI HÍREK 

 

     KITEKINTÉS 

 

https://fszk.hu/hir/a-lakok-tamogatasa-csoport-tevekenysege-karanten-idejen/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1oJBHADT7n2udFqji2HBw-p8iRcTqJ3Qz&ll=47.10636158041811%2C19.170200799999993&z=9
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1oJBHADT7n2udFqji2HBw-p8iRcTqJ3Qz&ll=47.10636158041811%2C19.170200799999993&z=9
https://nfszk.hu/projektek/montazs-projekt/kommunikaciojukban-akadalyozott-szemelyek-ellatasanak-fejlesztese-munkacsoport/aak-modszertani-kozpontok-elerhetosegei
https://fszk.hu/montazs-projekt/
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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@nfszk.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.nfszk.hu 

 

 

Elérhető a munkavállalók egészségének védelme és az 

egészséges munkakörnyezet biztosítása érdekében 

készült tájékoztató anyag 

Az EMMI, a SZÁÉF, valamint az SZGYF a munkáltatók részére 

összeállította azt a tájékoztató anyagot, amely többek között a szociális 

ellátásban dolgozók közegészségügyi–járványügyi feladataihoz 

kapcsolódóan többek között a védőoltások biztosításának rendjét tartalmazza. A tájékoztató felhívja a 

figyelmet a munkavállalók egészségének védelme, továbbá az egészséges munkakörnyezet biztosítása 

érdekében végzendő kockázatbecslés szükségességére is, valamint megjelennek benne az ehhez 

kapcsolódó jogszabályok és kockázatértékelési dokumentációs elemek is. A szakmai anyag mellékletében 

fogalmi meghatározásokat talál az olvasó. A „Tájékoztató a munkáltatók részére” című segítő 

 magát dokumentumról szóló cikket itt, a gyűjteményt pedig itt tanulmányozhatja. 

 

Covid-19 vírus terjedésének megelőzése érdekében követendő eljárások 
útmutatói 

Ugyan 2020. június 18-ával megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon, azonban 

továbbra is indokolt és szükséges az új koronavírus fertőzéssel leginkább 

veszélyeztetett – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen ellátást 

igénybe vevő – személyek védelme érdekében a védekezéshez és megelőzéshez 

szükséges feltételek biztosítása. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által júniusban 

kiadott két útmutató a Covid-19 vírus terjedésének megelőzése érdekében követendő 

eljárásokkal segíti a szolgáltatókat:  

Az „Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális 

alapszolgáltatásokban, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményekben“ 

című dokumentumot itt olvashatja el. 

Az „Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális  

szakosított ellátást nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a gyermekvédelmi szakellátást 

biztosító intézmények és a javítóintézetek részére“ című segédletet pedig itt éri el. 

 

mailto:kivaltas.halozat@nfszk.hu
http://www.nfszk.hu/
http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/253682
http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/253682
http://szocialisportal.hu/documents/10181/250000/Vedoooltas_tajekoztato_2020_06_112ver.pdf/23d5e945-62e1-fd6c-9e3c-4e6ef0e6e93a
http://szocialisportal.hu/documents/10181/250619/Utmutato_szocialis_alapszolgaltatasok_es_csalad_es_gyermekjoleti_szolgaltatas.pdf/57cb2990-5aa4-a7c6-f6d9-bae3be4aabe8
http://szocialisportal.hu/documents/10181/250619/Utmutato_szocialis_alapszolgaltatasok_es_csalad_es_gyermekjoleti_szolgaltatas.pdf/57cb2990-5aa4-a7c6-f6d9-bae3be4aabe8
http://szocialisportal.hu/documents/10181/250619/Utmutato_szocialis_alapszolgaltatasok_es_csalad_es_gyermekjoleti_szolgaltatas.pdf/57cb2990-5aa4-a7c6-f6d9-bae3be4aabe8
http://szocialisportal.hu/documents/10181/250619/Utmutato_szocialis_szakos%C3%ADtott_atg_gyv_szakellatas_es_javitointezet.pdf/bf321ef2-cb5d-4a59-9479-7ccfffbf9190
http://szocialisportal.hu/documents/10181/250619/Utmutato_szocialis_szakos%C3%ADtott_atg_gyv_szakellatas_es_javitointezet.pdf/bf321ef2-cb5d-4a59-9479-7ccfffbf9190
http://szocialisportal.hu/documents/10181/250619/Utmutato_szocialis_szakos%C3%ADtott_atg_gyv_szakellatas_es_javitointezet.pdf/bf321ef2-cb5d-4a59-9479-7ccfffbf9190
http://szocialisportal.hu/documents/10181/250619/Utmutato_szocialis_szakosított_atg_gyv_szakellatas_es_javitointezet.pdf/bf321ef2-cb5d-4a59-9479-7ccfffbf9190
http://szocialisportal.hu/documents/10181/250619/Utmutato_szocialis_szakosított_atg_gyv_szakellatas_es_javitointezet.pdf/bf321ef2-cb5d-4a59-9479-7ccfffbf9190

