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KEDVES  KOLLÉGÁK, ENGEDJÉK MEG, HOGY BEMUTASSUK A TÁRS 

PROJEKT KUTATÁSI MUNKACSOPORTJÁT! 

Munkacsoportunk a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú 

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

tevékenységét. 

 

Munkánk során elsősorban a következő tevékenységeket végezzük: 

 Helyzetelemzés, igényfelmérések, tanulmányok készítése, 

 Az intézményi férőhely kiváltási folyamat folyamatos értékelése, kutatás, mérés-

értékelés, hatékonyság- és hatásvizsgálat, 

 A következő kiváltási időszak megalapozott tervezésének kutatási adatokkal és 

elemzésekkel történő támogatása, 

 Más munkacsoportok kutatásainak tervezésében, megvalósításában, valamint az 

adatok értékelésében szakmai segítség biztosítása, 

 Policy ajánlások megfogalmazása. 

 

Munkacsoportunk céljai többek között: 

 A 2015-2021-es időszakra kidolgozni és elvégezni a kiváltási folyamat 

bizonyítékalapú folyamatkövetését és értékelését. 

 Kutatási adatokkal, elemzésekkel támogatni a 2015-2021-es kiváltási folyamat 

szakmai irányítását és megvalósítását, valamint a következő kiváltási időszak 

megalapozott tervezését a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai 

koordinációs műhely, annak vezetése és különböző munkacsoportjai munkájának 

támogatásán keresztül. 

 A fogyatékos, pszicho-szociális fogyatékos és szenvedélybeteg emberek 

tapasztalatainak, „hangjának” megjelenítése, felerősítése a „semmit rólunk, 

nélkülünk” elv mentén, a projekt folyamataiban és értékelése során.  

 Kapcsolódó projekteredmények és kutatási eredmények tudományos, szakmai és 

társadalmi diskurzusba történő beépítése. 
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Munkacsoportunk tagjai és elérhetőségeink: 

 

Ökrösi Dóra 
munkacsoport vezető 

okrosi.dora@fszk.hu 

Jakubeczné Nagy Katalin 
szakmai menedzser 

jakubeczne.nagy.katalin@fszk.hu 

Kurucz Erika 
szakmai menedzser 

kurucz.erika@fszk.hu 

Vajda Kinga 
szakmai menedzser 

vajda.kinga@fszk.hu 

Sági László 
szakmai koordinátor 

sagi.laszlo@fszk.hu 

 

 

A munkacsoport közvetlenül is elérhető a +36-1-450-3230/254 telefonszámon, vagy a 

kivaltas.kutatas@fszk.hu e-mail címeken. 
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HOGYAN TUDJUK TÁMOGATNI AZ INTÉZMÉNYI MUNKATÁRSAK 

MUNKÁJÁT A KIVÁLTÁSI FOLYAMAT IDEJÉN? 

Az intézményekkel kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően a Kutatási 

Munkacsoport a kiváltási folyamatot többféle kutatási tevékenységgel kíséri. 

 

A projekt előkészítő szakaszában:  

 A benyújtandó pályázati dokumentáció részét képező Szakmai Terv elkészítéséhez a 

naprakész demográfiai, települési, intézményi és szociális szolgáltatási adatokat 

összegyűjtjük, és rendelkezésre bocsájtjuk igény szerint (terület és járás 

specifikusan). 

 Az intézményi férőhely kiváltás első körében részt vevő (TIOP 3.4.1.”A”-11/1 

pályázat) intézményekben kutatást végeztünk, ahol kvalitatív módszerekkel vizsgáltuk 

a kiváltási folyamatban részt vevő intézményi szereplőket. Szakértői és 

fókuszcsoportos interjúkat készítettünk többek között a fenntartók képviselőivel, 

különböző szintű vezetőkkel, dolgozókkal és lakókkal, valamint helyi szakemberekkel 

és lakossági szereplőkkel. A kutatás eredményeiről összefoglaló tanulmányt 

készítettünk. A tanulmány elérhetősége: http://fszk.hu/kiadvany/tamogatott-

lakhatasi-szolgaltatasok-attekintes-az-intezmenyi-ferohelykivaltas-soran-

letrejott-tamogatott-lakhatasi-szolgaltatasok-mukodesenek-elso-

tapasztalatairol/  

 

A projekt megvalósítási szakaszában: 

A következő kutatási tevékenységek által nyomon követjük a kiváltás megvalósítását, és a 

kutatási eredményeket, a projekt megvalósításába becsatornázva támogatjuk a kiváltási 

folyamatot. 

 Kiváltással kapcsolatos társadalmi attitűdök mérése 3, időben egymástól jól 

elhatárolható időpontban országos reprezentatív mintán, melyből két adatfelvételi 

hullám elkészült.  

 Kiváltással érintett intézményekben és a szűkebb társadalmi-szakmai környezetben 

történő folyamatok részletes nyomon követése terepkutatások útján. A kutatásban 

részt vevő kiváltással érintett intézményekben szintén 3, időben elkülönülő 

adatfelvétel történik, melyből a kiváltást megelőző időszak adatai begyűjtésre 

kerültek.   

http://fszk.hu/kiadvany/tamogatott-lakhatasi-szolgaltatasok-attekintes-az-intezmenyi-ferohelykivaltas-soran-letrejott-tamogatott-lakhatasi-szolgaltatasok-mukodesenek-elso-tapasztalatairol/
http://fszk.hu/kiadvany/tamogatott-lakhatasi-szolgaltatasok-attekintes-az-intezmenyi-ferohelykivaltas-soran-letrejott-tamogatott-lakhatasi-szolgaltatasok-mukodesenek-elso-tapasztalatairol/
http://fszk.hu/kiadvany/tamogatott-lakhatasi-szolgaltatasok-attekintes-az-intezmenyi-ferohelykivaltas-soran-letrejott-tamogatott-lakhatasi-szolgaltatasok-mukodesenek-elso-tapasztalatairol/
http://fszk.hu/kiadvany/tamogatott-lakhatasi-szolgaltatasok-attekintes-az-intezmenyi-ferohelykivaltas-soran-letrejott-tamogatott-lakhatasi-szolgaltatasok-mukodesenek-elso-tapasztalatairol/
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 Fenntarthatósági, illetve költség-hatékonysági elemzés végzése a kiváltás előtti 

intézményi és a már kiváltott TL rendszer fenntartása vonatkozásában. A vizsgálatot 

megalapozó módszertani anyag az FSZK honlapján elérhető:  

http://fszk.hu/kiadvany/modszertan-a-tamogatott-lakhatas-fenntarthatosagi-es-

koltseg-hatekonysagi-elemzesnek-az-elvegzesehez/ 

 Jogi inkonzisztenciák vizsgálata, melynek szintén két jól elkülöníthető része van. A 

kutatás első részének célja feltárni, hogy a kiváltás eredményeként, illetve az attól 

függetlenül működő támogatott lakhatások számára milyen jogszabályi 

rendelkezések okoznak nehézségeket a nyilvántartásba vétel és a működtetés során, 

javaslattétel a feltárt jogszabályi inkonzisztenciák kezelésére, a nehézségek 

csökkentésére. A kutatási szaktanulmány első része elérhető: 

http://fszk.hu/kiadvany/jogi-inkonzisztencia-vizsgalat-i-szaktanulmany/ 

 Kliensek életminőség-változásának mérése a kiváltással összefüggésben. A 

tevékenység célja a kiváltással érintett kliensek objektív és szubjektív életminősége, 

és más személyes (pszichológiai, illetve kommunikációs) jellemzői változásának 

mélyebb megértése és a kontextuális tényezők szerepének pontosabb ismerete. A 

kiváltással érintett intézményekben és a kontrollcsoportba beválasztott 

intézményekben a bemeneti mérések egy intézmény kivételével felvételre kerültek, 

az adatfeldolgozás és elemzés folyamata zajlik. 

 

A továbbiakban figyelmükbe ajánljuk a TÁRS Projekt Hírlevelében a kutatás témaköréhez 

és a munkacsoport tevékenységeihez kapcsolódó aktuális híreket, információkat.  

A projekt szakmai hírlevelére történő feliratkozásra az alábbi linken van lehetőség:  

http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-

9-1/tars-hirlevelek/ 

 

MELYEK LEHETNEK AZOK A KÉRDÉSKÖRÖK, AMELYEK 

MEGVÁLASZOLÁSÁBAN AZ ÖNÖK SEGÍTSÉGÉRE LEHETÜNK? 

Amennyiben a kutatásaink tartalmáról, módszertani részleteiről, eredményeiről bővebb 

információkat szeretnének kapni, úgy kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal.  

 

http://fszk.hu/kiadvany/modszertan-a-tamogatott-lakhatas-fenntarthatosagi-es-koltseg-hatekonysagi-elemzesnek-az-elvegzesehez/
http://fszk.hu/kiadvany/modszertan-a-tamogatott-lakhatas-fenntarthatosagi-es-koltseg-hatekonysagi-elemzesnek-az-elvegzesehez/
http://fszk.hu/kiadvany/jogi-inkonzisztencia-vizsgalat-i-szaktanulmany/
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/

