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         2020/8. szám – augusztus 31.  

 

 

   
 

Kedves Olvasónk!  

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

Legújabb számunk aktualitások rovatában megismerkedhet a TÁRS projekt új foglalkozási rehabilitáció 

témájú kiadványával. Szakmai híreink között beszámolunk a júliusban megszervezett regionális szakmai 

műhelyekről és a műhelysorozat további folytatásáról is hírt adunk. Mindezek mellett szó esik a TÁRS 

projekt ősszel folytatódó és újonnan induló képzéseiről, majd a kitekintés rovatban a MONTÁZS projektben 

készült új filmre és egyéb hasznos pályázati lehetőségekre hívjuk fel a figyelmet. 

Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal 

fordulhat hozzánk! 

Felhívjuk szíves figyelemét, hogy e-mail címünk megváltozott! 

A továbbiakban a kivaltas.halozat@nfszk.hu -n tud elérni minket! 

 

Megjelent a TÁRS projekt új kiadványa foglalkozási rehabilitáció témában  

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja összeállította a „Foglalkozási 

rehabilitációs információk I.” című kiadványt, amely a várólistára került személyek 

előgondozását végző szakemberek számára készült, és a fogyatékos, illetve 

egészségkárosodott személyek ellátási formáit, továbbá az igényelhető 

támogatásokat taglalja. A szakmai gyűjtemény a 

későbbiekben kiegészül egy további, az önálló 

munkavállalást támogató résszel. Az erről 

szóló teljes híradásunkat itt éri el. A  

„Foglalkozási rehabilitációs 

információk I.” című kiadványt 

innen töltheti le.    

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

AKTUALITÁSOK 

mailto:kivaltas.halozat@nfszk.hu
https://fszk.hu/hir/megjelent-a-tars-projekt-uj-kiadvanya-foglalkozasi-rehabilitacio-temaban/
https://fszk.hu/hir/megjelent-a-tars-projekt-uj-kiadvanya-foglalkozasi-rehabilitacio-temaban/
https://fszk.hu/kiadvany/foglalkozasi-rehabilitacios-informaciok-i-ellatasok-kedvezmenyek/
https://fszk.hu/kiadvany/foglalkozasi-rehabilitacios-informaciok-i-ellatasok-kedvezmenyek/
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Hasznos rendezvénysorozat és dokumentumcsomag  

Az NFSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektje júliusban újabb 

regionális szakmai műhelyeket szervezett a kiváltási 

folyamatban résztvevő intézmények munkatársai és fenntartóik 

számára. A négyalkalmas rendezvénysorozat résztvevői ezúttal 

a támogatott lakhatás szolgáltatáshoz kapcsolódó 

alapszolgáltatások dokumentációs rendszerének kialakítását 

segítő előadásokat hallhattak és átvették a kapcsolódó 

dokumentációs csomagot is, Budapesten két alkalommal, 

valamint Zalaegerszegen és Nyíregyházán. A szakmai 

 műhelyekről készült beszámolót itt olvashatja el.  

 

Ősszel folytatódnak a TÁRS projekt képzései  

A TÁRS projekt szervezésében szeptemberben folytatódnak a 

februárban elindított és a járványügyi helyzet miatt félbehagyott, 

ápoló, gondozó szakembereknek szóló képzések, októbertől pedig 

újabb képzési csoportok indulnak Budapesten. 

A képzések háromféle TL tapasztalati tudásszinthez igazítottan 

kerültek kialakításra az alábbi módon és címekkel: 

 

 A „Szolgáltatói kompetenciák fejlesztése a támogatott lakhatást segítő ápolók, 

gondozók számára” című képzés a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó szakmai 

ismeretek és dolgozói kompetenciák megalapozását tűzte ki célul.  

 „A komplex gondozás folyamata és gyakorlata a támogatott lakhatásban” a már 

meglévő szakmai tudásra épülő TL ismeretek átadására szolgál.  

 A háttértámogatást segítő gondozói ismeretek bővítésére szolgál a „Támogatott 

lakhatás - fókuszban a szolgáltatást igénybe vevő” című képzés.  

Az októbertől induló újabb képzésekről a kiváltási folyamatban részt vevő intézmények 

hamarosan megkapják a kapcsolódó hirdetményeket, melyeken keresztül lehetőség nyílik a 

jelentkezésre. 

 

SZAKMAI HÍREK 

 

https://fszk.hu/hir/hasznos-rendezvenysorozat-es-dokumentumcsomag/
https://fszk.hu/hir/hasznos-rendezvenysorozat-es-dokumentumcsomag/
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Pályázati felhívás - FOGLALKOZTATÁS2020 

Az NFSZK Nonprofit Kft. meghirdette a „Megváltozott 

munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját 

elősegítő programok támogatása – FOGLALKOZTATÁS 

2020” címet viselő pályázatot. A program célja, hogy a 

pályázó szervezetek és a munkáltatók szoros 

együttműködése során, foglalkozási rehabilitációs 

szolgáltatások és modellprogramok révén elősegítse a 

megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos személyek 

által betöltendő új munkahelyek létesítését és munkahelyek megőrzését. A pályázat benyújtási határideje: 

2020. szeptember 10. A pályázatot online kell benyújtani. A pályázati feltételekről bővebb leírást itt talál  . 

 

Új kisfilmekkel jelentkezik a MONTÁZS projekt  

Az NFSZK Nonprofit Kft. MONTÁZS projektje keretében két újabb, 

akadálymentes verzióban is elérhető kisfilm készült el a fogyatékos 

emberek integrációjának elősegítése céljából. „Az autizmusról” 

című kisfilmben az autizmus spektrum zavarral (ASD) kapcsolatos 

tények mellett autista érdekvédők és aktivisták, írók személyes 

gondolatai árnyalják az ASD-ről alkotott képet, továbbá felhívják a 

figyelmet az autizmus megnyilvánulásainak sokszínűségére. Az 

autizmus ugyan nem gyógyítható, de az autista emberek élete, 

illeszkedése a mindennapokhoz számos módon támogatható. Ebben próbál segítséget nyújtani 

, melynek az itt elérhető kisfilm   akadálymentes változata itt tekinthető meg.

Az „SHS film” címet viselő rövid videó az SHS klubok működésére hívja fel a figyelmet. A 

MONTÁZS projekt fogyatékosságügyi tanácsadói súlyosan halmozottan sérült (SHS) 

gyermekkel vagy felnőttekkel együtt élő családok részére szerveznek és működtetnek 

klubokat. Ezzel lehetőséget teremtenek a hasonló problémákkal küzdő embereknek 

találkozásra, megértésre, összefogásra, információk megosztására. A klubokat az Információs és 

Koordinációs Pontok munkatársai vezetik. Az SHS kisfilmet , továbbá az itt tudja megnézni

NFSZK Nonprofit Kft. YouTube csatornáján megtalálja annak akadálymentes változatát is. 

 

     KITEKINTÉS 

 

https://www.nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/foglalkoztatas2020?fbclid=IwAR0rTv3aCEoLpMfxpI62HP1S8fzOSUpqsZjwvwlzd98bGUKDgeb4xJcKgnw
https://www.youtube.com/watch?v=PjM1gpM_WfM
https://www.youtube.com/watch?v=a93Ids5vL6Y
https://www.youtube.com/watch?v=K2u-1SRu34c
https://www.youtube.com/watch?v=CThNwLTkVmA
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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 

 

 

Támogatás a mozgáskorlátozott emberek lakásának 
akadálymentesítésére 

A mozgáskorlátozott személyek 10 évenként igényelhetik azt az alkalmanként 

legfeljebb 300 000 Ft értékű vissza nem térítendő állami támogatást, mely 

meglévő lakásuk akadálymentesítési célú felújítására, átalakítására, vagy 

akadálymentes új lakás építésére, vásárlására használható fel. Az állami 

 támogatásról szóló teljes cikket itt olvashatja el.

Filmes pályázati lehetőség  
 

2020. szeptember 21-éig lehet nevezni magyarországi és határon túli alkotóknak 

a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület és a Magyar Speciális Művészeti 

Műhely Egyesület közös szervezésében meghirdetett VI. Magyar Speciális 

Független Filmszemlére. A filmes pályázattal megnyilvánulási és megmérettetési 

lehetőséget kapnak azon alkotó szándékú fogyatékos és pszichoszociális 

fogyatékos személyek, akik filmmel szeretnének valós vagy fiktív történeteket 

létrehozni, hogy ezzel saját világukba betekintést nyújthassanak. Emellett minden 

alkotó nevezhet, akinek van olyan filmes alkotása, amely a fogyatékosságról, és 

ennek kontextusairól mesél. A filmes pályázatról itt tájékozódhat bővebben. 

Előttünk álló események: 

A TÁRS projekt most zajló regionális szakmai műhelysorozatának középpontjában a támogatott lakhatáshoz 
kapcsolódó humánerőforrás-tervezés és térítési díj számítás gyakorlati bemutatása áll. Tervezett dátumok és 
helyszínek:  

 2020.09.02. – Budapest 

 2020.09.03. – Budapest 

A súlyosan halmozottan fogyatékos személyeket ellátó szociális és köznevelési intézmények munkatársai és 
szülőszervezetek képviselői számára szakmai események megvalósítását tervezi a TÁRS és MONTÁZS projekt, San 
Martín mérőeszköz és AAK kommunikációs felkészítés témakörben.  
Tervezett dátumok és helyszínek:  

 2020.09.24. – Miskolc 

 2020.09.30. – Budapest 

 2020.10.07. – Kaposvár 

Fogyatékosügyhöz kapcsolódó jeles napok: 

 szeptember 8. –  A fizioterápia világnapja 
 szeptember 21. –  Alzheimer világnap 
 szeptember 27. –  A hallássérültek világnapja  

 

 

mailto:kivaltas.halozat@nfszk.hu
http://www.nfszk.hu/
https://rehabportal.hu/aktualis/allami-tamogatas-mozgaskorlatozottak-lakasanak-akadalymentesitesere/
https://rehabportal.hu/aktualis/allami-tamogatas-mozgaskorlatozottak-lakasanak-akadalymentesitesere/
https://rehabportal.hu/palyazatok/vi-magyar-specialis-fuggetlen-filmszemle/

