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         2020/11. szám – november 27.  

 

 

   
 

Kedves Olvasónk!  

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

Legújabb Hálózati Hírlevelünkben beszámolunk arról, hogy elérhetővé váltak a „TL protokoll” Gyakran 

Ismételt Kérdései (GYIK) és az azokra adott gyakorlatias, szakmai válaszok. Szó esik a TÁRS projekt 

lakótámogató tevékenységéről, olvashat a MONTÁZS projekt gondozásában megjelent, az autizmus és az 

empátia kapcsolatát bemutató cikkről, egy a felnőtt korú SHF személyek komplex mozgásfejlesztéséről és 

szinten tartásáról szóló kiadványról, továbbá hírül adjuk azt is, hogy megjelent az AUTÓPLUSZ2020 

pályázati felhívás.   

Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal 

fordulhat hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@nfszk.hu  

 

Elérhetőek a TL protokoll Gyakran Ismételt 

Kérdései és válaszai 

„A támogatott lakhatás működtetésének szakmai ajánlásokkal 

kiegészített protokollja” című kiadványhoz kapcsolódó fejlesztési 

folyamat során – a TÁRS projekten belül megvalósuló tanácsadási 

tevékenység keretében – az intézményi férőhelykiváltást 

megvalósító intézményeknek lehetőségük nyílt on-line 

tanácsadásban kérdéseket feltenni a támogatott lakhatás 

kialakításával és működésével kapcsolatosan. A felmerült kérdésekre a TÁRS projekt szakemberei 

praktikus és jól használható válaszokat adtak, annak érdekében, hogy hatékonyan 

tudják segíteni azon szolgáltatókat, akik már működtetnek, vagy éppen 

újonnan hoznak létre támogatott lakhatást. A TL protokollal kapcsolatos 

legfontosabb és leggyakoribb kérdésekről szóló hírt itt, a GYIK-et 

és a válaszokat pedig itt olvashatja el. Az oldal frissítése  

folyamatos, kérjük, kísérje figyelemmel! A TL protokoll elektronikus 

formában innen tölthető le.   

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

AKTUALITÁSOK 

mailto:kivaltas.halozat@nfszk.hu
https://fszk.hu/hir/elerhetoek-a-tl-protokoll-gyakran-ismetelt-kerdesei-es-valaszai/
https://fszk.hu/hir/elerhetoek-a-tl-protokoll-gyakran-ismetelt-kerdesei-es-valaszai/
https://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-tl-szakmai-utmutato/tl-protokoll-gyakran-ismetelt-kerdesek/
https://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-tl-szakmai-utmutato/tl-protokoll-gyakran-ismetelt-kerdesek/
https://fszk.hu/kiadvany/a-tamogatott-lakhatas-es-szolgaltatasi-gyuru-kialakitasanak-es-mukodtetesenek-protokollja/


  

 

2 

 

 

Lakótámogató tevékenység a TÁRS projektben 

A TÁRS projekt keretében működő Lakók Támogatása Csoport már több mint 2 éve tevékenykedik. 

Országszerte tartanak lakótámogató foglalkozásokat a kiváltással érintett intézményekben és a már 

támogatott lakhatásokban élő fogyatékos emberek számára. Ez idáig mintegy 150 csoportfoglalkozás 

került megszervezésre és lebonyolításra személyes 

találkozások, illetve on-line beszélgetések formájában. A 

foglalkozások célja, hogy a támogatott lakhatásba kiköltöző 

lakók minél többfajta, változatos módszerrel találkozzanak az új 

életre való felkészülésük során. A tapasztalatok szerint sikeres 

közösségi életüknek, beilleszkedésüknek fontos záloga ez. A 

csoportfoglalkozások szakmai tartalmának, tematikájának 

kidolgozásába a TÁRS projekt intézményi koordinátorai is 

bekapcsolódtak és jelenleg is közreműködnek az online 

lakótámogatási alkalmakon. A felkészülés időszakában a lakók 

közösségépítő gyakorlatok alapjait is megismerhették. A TÁRS 

projekt lakótámogató tevékenységéről szóló teljes híradását 

 itt találja.

 

 

 

Az autizmus és az empátia kapcsolatát 

bemutató cikk jelent meg 

Az NFSZK Nonprofit Kft. MONTÁZS projektjének 

keretében tevékenykedő Autizmus munkacsoport 

tavasszal szakmai cikksorozatot indított útnak, 

melynek októberben már a 8. része jelent 

meg. Az érdeklődők Sue Fletcher-Watson 

és Geoffrey Bird  „Autizmus és empátia: 

mi a valódi kapcsolat?” című írását 

olvashatják el, mely az „Autism” című folyóiratban került publikálásra. A cikksorozat most 

megjelent írása amellett érvel, hogy az autista emberek képesek empátiát érezni. A cikkről 

szóló teljes híradásunkat és a sorozat többi elemét itt éri el. Az „Autizmus és empátia: mi a  

valódi kapcsolat?” című szakmai anyagot pedig innen töltheti le. 

     KITEKINTÉS 

 

SZAKMAI HÍREK 

 

https://fszk.hu/hir/lakotamogato-tevekenyseg-a-tars-projektben/
https://fszk.hu/hir/lakotamogato-tevekenyseg-a-tars-projektben/
https://fszk.hu/hir/lakotamogato-tevekenyseg-a-tars-projektben/
https://fszk.hu/hir/kitekintes-autizmus-temaban-8-autizmus-es-empatia-mi-a-valodi-kapcsolat/
https://fszk.hu/hir/kitekintes-autizmus-temaban-8-autizmus-es-empatia-mi-a-valodi-kapcsolat/
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2020/10/Autizmus-es-empatia-mi-a-valodi-kapcsolat_fin.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2020/10/Autizmus-es-empatia-mi-a-valodi-kapcsolat_fin.pdf
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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. 

www.nfszk.hu 

Tel.: 06 1 450 3230 •  Fax: 06 1 450 3235 

Nyilvántartásba vételi számok: E-000892/2014; E/2020/000250 

Fogyatékosügyhöz kapcsolódó jeles napok: 

 december 3.  –  Fogyatékos emberek világnapja 

 december 10.  –  Emberi jogok napja 

 

Hiánypótló kiadvány felnőtt korú SHF személyek 

komplex mozgásfejlesztésével és szinten 

tartásával kapcsolatban 

A TÁRS projekt „SHF személyek támogatott életvitelének kialakítását 

elősegítő modellprogramja” saját tevékenysége mellett folyamatosan 

nyomon követi a területen történő legfontosabb eseményeket és a 

kapcsolódó szakmai anyagok megszületését. Most egy fontos 

kiadványra figyelt fel, mely a Gondoskodás Gyermekeinkért 

 gondozásában jelent meg „Súlyosan, halmozottan Alapítvány

fogyatékos felnőtt személyek komplex mozgásfejlesztése, mozgásos képességeiknek szinten 

tartása” címmel. Az erről szóló teljes cikket itt találja meg. A felnőtt korú SHF személyek komplex  

mozgásfejlesztésével és szinten tartásával foglalkozó kiadványt ide kattintva olvashatja el. 

 

Megjelent az AUTÓPLUSZ2020 pályázati 

felhívás 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére az 

NFSZK Nonprofit Kft. november elején pályázatot 

hirdetett „Személygépkocsi beszerzés támogatása 

kerekesszékkel közlekedő személyek részére” 

(AUTÓPLUSZ2020) címmel. A pályázati program célja 

az aktív kerekesszéket, elektromos kerekesszéket és 

elektromos mopedet használó súlyosan mozgáskorlátozott személyek önálló életvitelének támogatása, 

közlekedési lehetőségeik javítása egy állapotuknak megfelelő gépjármű beszerzésének támogatásával. A 

pályázatban a támogatott tevékenység a jogosult(ak) igényeinek megfelelő, akadálymentes, új vagy 

használt személygépkocsi vásárlása. A felhívásra kizárólag magánszemélyek nyújthatnak be pályázatot 

2021. január 15-éig az NFSZK Nonprofit Kft. pályázatkezelő, internetes felületén keresztül, melyet itt 

 az érdeklődők. érhetnek el Az AUTÓPLUSZ2020 pályázati kiírásról további részleteket itt tudhat meg. 

 

mailto:kivaltas.halozat@nfszk.hu
http://www.nfszk.hu/
https://www.gondozotthon.com/
https://www.gondozotthon.com/
https://fszk.hu/hir/hianypotlo-kiadvany-felnott-koru-shf-szemelyek-komplex-mozgasfejlesztesevel-es-szinten-tartasaval-kapcsolatban/
https://f4fb0c1c-424f-42bc-ab39-18ef2e2c756c.filesusr.com/ugd/3f8ca3_08762650fb724de9a73d99caa3125232.pdf
https://f4fb0c1c-424f-42bc-ab39-18ef2e2c756c.filesusr.com/ugd/3f8ca3_08762650fb724de9a73d99caa3125232.pdf
https://hapi.nfszk.hu/
https://hapi.nfszk.hu/
https://nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/autoplusz2020
https://nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/autoplusz2020

