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KEDVES INTÉZMÉNYI KOLLÉGÁK, ENGEDJÉK MEG, HOGY BEMUTASSUK 

A TÁRS PROJEKT HÁLÓZAT MUNKACSOPORTJÁT! 

A TÁRS Projekt egyik kiemelt célja a kiváltási folyamatban érintett intézményekből és az őket 

körülvevő szakértői környezetből álló országos hálózat kialakítása, működtetése. A Hálózat 

munkacsoport a hálózatszerű működés kialakításán túl a projekt szakmai kommunikációját, 

valamint a projektben kidolgozásra kerülő képzések bonyolításához szükséges hátteret 

biztosítja. 

Célunk, hogy:  

 erősítsük és támogassuk a szemléletváltás folyamatát, az emberjogi szemlélet 

elterjedését; 

 együttműködéseket generáljunk horizontálisan és vertikálisan, partnerségeket 

alakítsunk ki; 

 biztosítsuk a hálózat tagjai közötti információáramlást; 

 több szintű és több irányú kommunikációs csatorna kialakításával elősegítsük a 

hatékony kommunikációt. 

 Munkacsoportunk tagjai és elérhetőségeink: 
 

Dr. Kissné Huszár Anikó  
munkacsoport vezető 

huszar.aniko@fszk.hu 

Dénesné Spitzer Éva 
hálózati menedzser 

spitzer.eva@fszk.hu 

Hajdu Dávid 
szakértő 

hajdu.david@fszk.hu 

Jakab Kitti 
szakértő 

jakab.kitti@fszk.hu 

Kiss Eszter 
szakmai menedzser 

kiss.eszter@fszk.hu 

Nagy Lejla 
szakmai kommunikációs menedzser 

nagy.lejla@fszk.hu 

Málnási Bence 
szakmai menedzser 

malnasi.bence@fszk.hu 

 

Munkacsoportunk a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú 

Nonprofit Kft. (NFSZK) Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Iroda részeként végzi 

tevékenységét. 
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A hálózati tevékenységet az alábbiakkal támogatjuk:  

 Létrehoztuk és működtetjük a Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai 

Hálózatot, melynek tagjai  

⟹ a kiváltásban érintett intézmények; 

(TIOP-3.4.1.A-11/1 pályázati konstrukció kedvezményezettjei, 

EFOP-2.2.2-17.; EFOP-2.2.5-17.; VEKOP-6.3.2-17. férőhelykiváltást célzó 

pályázatok nyertes intézményei) 

⟹ valamint a kiváltási folyamatban szerepet vállaló szakemberek. 

 Rendszeres információ-átadást, tudásmegosztást biztosítunk különböző szakmai 

rendezvények, konferenciák, szakmai találkozók szervezésével; 

 helyi szintű szakmaközi egyeztetéseket facilitálunk, együttműködéseket támogatunk; 

 részt veszünk a  hazai és a nemzetközi jó gyakorlatok megosztásában 

 

 

 

 

Munkánk során – céljaink megvalósítása érdekében – 

számítunk a Kiváltási Folyamatot Támogató 

Országos Szakmai Hálózat tagjainak 

együttműködésére, különösen a megszerzett 

tapasztalatok, tudások megosztása terén; 

ugyanakkor kíváncsiak vagyunk a hálózati tagok 

szükségleteire és reflektálunk azokra. Törekszünk 

arra is, hogy tagjaink folyamatos szakmai 

tájékoztatást, információt kapjanak – 

elektronikusan, illetve rendezvényes találkozások 

alkalmával – a kiváltási folyamat aktualitásairól, 

szakmai fejlesztéseiről.  

 

Hálózati tevékenységünk azonban nem csak a hálózati 

tagságra irányul, bizonyos szolgáltatások, tevékenységek mások 

számára is elérhetőek. A kiváltási folyamat megvalósításában érintett intézményi kör mellett 

a kiváltással bármilyen módon érintett, vagy kapcsolatban lévő szervezeteket, 

szakembereket, embereket is támogatjuk. A különböző szereplők – pl. lakók, családtagok, 

szakemberek, szomszédság, társszakmák képviselői, széles társadalmi nyilvánosság - 

részére nyújtott szolgáltatások, – úgy, mint információnyújtás, tájékoztatás, szemléletformáló 

anyagok, filmek, stb. elérhetőek elősegítve ezzel a kiváltási folyamat sikeres megvalósítását 

és az együttműködő környezet (pl. szakmai környezet, befogadó település) kialakítását. 
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Szakmai kommunikációs tevékenységünk elemei a társadalmi és a 

szakmai nyilvánosságot célozzák:  

 többirányú tájékoztatást biztosítunk; ismertetjük a projekt céljait, a projektben folyó 

munkát, bemutatjuk a pozitív eredményeket; 

 kapaszkodót nyújtunk az intézményeknek abban, hogyan kommunikáljanak az 

érintett helyi közösségekkel a kiváltási folyamatról; 

 elősegítjük a párbeszédet a férőhely-kiváltási folyamat szereplői között; 

 a sikeres modelleket, innovatív megoldásokat széles körben ismertté tesszük; 

 ösztönözzük a létrejövő innovatív megoldások szakpolitikába ágyazását. 

 

Képzések lebonyolításához kapcsolódó tevékenységünk: 
 

A kiváltási folyamat eredményeként a folyamatban résztvevő intézményeknél olyan új ellátási 

forma jön létre, melynek létrehozása és működtetése számos megoldandó feladat elé állítja 

az érintett intézmények és a szakmai szervezetek szakembereit. A gördülékeny szervezeti 

átalakulás megvalósítása érdekében a munkatársak részére engedélyezett, szociális 

szakmai képzéseket szervezünk.  

Képzési programjaink kiváló segítséget nyújtanak a szemléletváltáshoz és a szakmai 

tudástár bővítéséhez.  

 

A projekt időszaka alatt az alábbi témakörökben valósulnak meg képzések: 

 vezetőképzés; 

 a Támogatott Lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése; 

 személyközpontú megközelítés, mint a támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek 

eszköze; 

 esetmegbeszélés támogatott lakhatásban dolgozó szakembereknek; 

 fogyatékos emberek felkészítéséhez kapcsolódó képzés; 

 ápoló, gondozó munkatársaknak szóló alapozó képzés; 

 ápoló, gondozó munkatársaknak szóló, meglévő tudásszinthez igazodó képzés; 

 

A Hálózat Munkacsoport a képzések lebonyolítását biztosítja. 
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HOGYAN TUDJUK TÁMOGATNI AZ INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁT A 

KIVÁLTÁSI FOLYAMAT IDEJÉN? 

 

 Szakmai rendezvényeket, konferenciákat, szakmai egyeztetéseket szervezünk a 

kiváltási folyamatban résztvevő intézmények vezetői, szakemberei részére. 

 Lehetőséget biztosítunk a hálózat tagjai közötti tudásmegosztásra, 

tapasztalatcserére, horizontális tanulásra. 

 Hazai és nemzetközi ígéretes gyakorlatokat ismertetünk meg a hálózati tagokkal és 

a széles szakmai közönséggel. 

 Tudásbázist alakítunk ki és teszünk elérhetővé honlapunkon keresztül. 

 Többszintű és többirányú kommunikációs tevékenységet folytatunk, azért, hogy 

minél hatékonyabb legyen a kommunikáció a kiváltási folyamat szereplői között. 

 Havonta megjelentetjük a TÁRS Projekt szakmai hírlevelét, amelyben hírt adunk a 

kiváltással kapcsolatos eseményekről, aktualitásokról, érdekességekről, beszámolunk 

a projekt előrehaladásáról, olykor kitekintünk a kiváltás nemzetközi történéseire, 

valamint a projekten túli fogyatékos ügyet érintő történésekre. 

 Kommunikációs módszertani anyagokkal, tanácsadással segítjük a kiváltási 

folyamatban résztvevő intézmények belső (intézményi) és külső (társadalmi) 

kommunikációját. 

 A társadalmi szemléletformálás valamint, a közösségi befogadás minél magasabb 

színvonalon történő megvalósulásának elősegítése érdekében filmekkel, tájékoztató 

anyagokkal, szórólapokkal, egyéb kiadványok biztosításával támogatjuk az 

intézmények tevékenységét. 

 A kiváltási folyamat sikeres megvalósítása érdekében képzéseinken keresztül 

felkészítjük a folyamatban érintett intézményvezetőket, szakembereket a változások 

okozta kihívásokra. 

A projekt szakmai fejlesztéseit, a kapcsolódó szakmai anyagokat folyamatosan megosztjuk 

hálózati tagjainkkal, illetve a téma iránt érdeklődő szakmai közönséggel. A szakmai anyagok 

az alábbi linken érhetőek el:  

 

http://fszk.hu/kiadvany-tematerulet/intezmenyi-ferohely-kivaltas/ 

 

 

 

 

 

http://fszk.hu/kiadvany-tematerulet/intezmenyi-ferohely-kivaltas/
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Hírlevelünket minden a téma iránt érdeklődő rendelkezésére bocsátunk, melyre – ha 

elektronikus formában olvas minket – az alábbi gombra kattintva iratkozhat fel. Feliratkozási 

szándékát jelezheti még a kivaltas.halozat@fszk.hu email címen is. 

 

 

 

 

MELYEK LEHETNEK AZOK A KÉRDÉSKÖRÖK, AMELYEK 

MEGVÁLASZOLÁSÁBAN AZ ÖNÖK SEGÍTSÉGÉRE LEHETÜNK? 

 

Szeretnénk elérhetőek lenni minden érdeklődő számára, így kialakítottuk Hálózati 

kommunikációs kapunkat: 

 

 

kivaltas.halozat@fszk.hu 
 

 

Hálózati kommunikációs kapunk egy olyan központi e-mail cím, melyet több munkatársunk is 

figyelemmel kísér annak érdekében, hogy az Önöktől beérkező, kiváltási folyamattal 

kapcsolatban felmerült valamennyi kérdés becsatornázódjon a megfelelő helyre és mielőbb 

megválaszolásra kerüljön. 

 

 

Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal!  

 

FELIRATKOZOM A 

HÍRLEVÉLRE 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-hirlevelek/
http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-hirlevelek/

