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         2021/1. szám – január 29.  

 

 

   
 

Kedves Olvasónk!  

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

A 2021-es év első Hálózati Hírlevelében beszámolunk arról, hogy elkészült a TÁRS projekt új, a kiváltással 

érintett célcsoportokkal szembeni társadalmi attitűdök mérését bemutató infografikája. Továbbá szót ejtünk 

a Társaságunk által eddig kiadott súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) embereket segítő kiadványairól 

és videóiról. Hírül adjuk azt is, hogy elkészült egy könnyen érthető összeállítás a koronavírus elleni oltásról.  

Kitekintésünkben figyelmébe ajánljuk a MONTÁZS projekt két új kisfilmjét is autizmus és szemléletformálás 

témában, a „KreatívKarantén” összművészeti pályázati felhívást, illetve azt az ajánlást is, ami a szociális 

ellátást biztosítók számára nyújthat segítséget a működésüket megalapozó szakmai dokumentum 

elkészítéséhez.  

Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal 

fordulhat hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@nfszk.hu  

 

Létrejött a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

A 610/2020. (XII. 18.) Kormányrendelet alapján 2021. január 1-jével létrejött a Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet, amelynek élére az Emberi Erőforrások Minisztere Dr. habil. Tóth Tibor szociálpolitikus, egyetemi 

magántanárt, az NFSZK Nonprofit Kft. volt ügyvezetőjét nevezte ki főigazgatónak. Az Intézet tevékenysége 

az NFSZK Nonprofit Kft-től, valamint a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól átvett egyes szakmai 

feladatokból áll. Az NFSZK Nonprofit Kft. 2021-től a 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet gazdasági 

társasága, a Társaság ezen 

változások mentén, 

alapvetően projektek, így 

a TÁRS projekt 

megvalósítójaként 

működik tovább. 

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

AKTUALITÁSOK 

mailto:kivaltas.halozat@nfszk.hu
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Társadalmi attitűdök mérése a kiváltással érintett célcsoportok 

vonatkozásában 

Az NFSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektje több fontos kutatást végez, melyek közül a 

kiváltással érintett célcsoportokkal szembeni társadalmi attitűdök mérése kiemelt 

jelentőségű terület. Az ezzel kapcsolatos kutatás néhány eredménye egy 

infografikában került összefoglalásra, mely szemléletesen mutatja be a fogyatékkal 

élő emberekkel szembeni társadalmi elfogadást és a számukra biztosított jogokat. A 

vizsgálat során nyert adatok és az azokból készült infografika jól használható 

egyrészről a döntéshozók és szakpolitikáért felelős szervek számára, másrészről 

kifejezetten hasznosak lehetnek a kiváltás folyamatát aktuálisan megvalósító, vagy 

megvalósítást tervező intézmények számára, a szűkebb és tágabb helyi érintett 

lakosság informálása szempontjából. A közeljövőben várhatóan megjelenik az 

adatfelvétel részletesebb eredményeit, elemzéseit bemutató publikációs anyag is. Az 

 és a képre kattintva is elérhető. infografika ide Az infografikát bemutató hírt itt 

 olvashatja el.

 

 

 

A MONTÁZS projekt új évi ajándék filmjei 

Az NFSZK Nonprofit Kft. MONTÁZS projektjében két új kisfilm látott 

napvilágot az új év elején, melyek segíthetik a fogyatékos emberek 

magasabb szintű elfogadását, befogadását. A „Képben vagy? 

Tények és tévhitek az autizmusról” című animációs kisfilm célja az 

autista emberekkel kapcsolatos sztereotípiák gyengítése. A tények 

és tévhitek szembeállításával a nézők pontosabb képet 

kaphatnak az autizmusról. Mindez segíthet abban, hogy 

elfogadóbbá váljunk autista embertársainkkal szemben. A 

„Képben vagy? Tények és tévhitek az autizmusról” 

című animációt ide kattintva nézheti meg. A kisfilm  

akadálymentes, audionarrációval ellátott 

változatban itt tekinthető meg  A másik, .

„Szemléletformálás a MONTÁZS projektben” című kisfilm témája pedig a – projekt keretein 

belül működő – Információs és Koordinációs Pontokban, fogyatékosságügyi tanácsadók által 

megvalósuló, szemléletformáló alkalmak bemutatása. A programok célja nem kevesebb, mint 

hogy a fogyatékos emberek akadálymentes társadalmi részvétele megvalósulhasson. Mindehhez 

elengedhetetlen a többségi társadalom megfelelő szemlélete. A „Szemléletformálás a MONTÁZS 

projektben” című, erről szóló élőszereplős kisfilmet itt éri el.  Audiónarrációval ellátott,  

akadálymentes változatát pedig itt nézheti meg. 

     KITEKINTÉS 

 

SZAKMAI HÍREK 

 

https://fszk.hu/wp-content/uploads/2021/01/Tarsadalmi-attitud-meres-2019.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2021/01/Tarsadalmi-attitud-meres-2019.pdf
https://fszk.hu/hir/tarsadalmi-attitudok-merese-a-kivaltassal-erintett-celcsoportok-vonatkozasaban/
https://fszk.hu/hir/tarsadalmi-attitudok-merese-a-kivaltassal-erintett-celcsoportok-vonatkozasaban/
https://www.youtube.com/watch?v=uUUNEDGz8mY
https://www.youtube.com/watch?v=4DVUbg2fc1A&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=4DVUbg2fc1A&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=PwVThs-r-XA
https://www.youtube.com/watch?v=dWKd5Jr7BUE
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2021/01/Tarsadalmi-attitud-meres-2019.pdf
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SHF személyeket segítő NFSZK szakmai 

anyagok gyűjteménye 

A 2020-as év zárásaként az érdeklődők 

megismerhették a TÁRS projektben készült szakmai 

anyagokat, melyek jelentősen segíthetik a 

fogyatékosságügyi területen dolgozókat a súlyosan, 

halmozottan fogyatékos (SHF) személyek támogatott 

életvitelének előmozdításában. A 2021-es év 

kezdéseként a Társaságunk által eddig készített szakmai anyagokat osztjuk meg, bízva abban, hogy 

jelentősen segíthetik a szakembereket abban, hogy a fogyatékos célcsoport kevésbé látható – ugyanakkor 

leghátrányosabb helyzetű – csoportjáról és támogatásuk lehetőségeiről minél többet megtudjanak. Az SHF 

személyeket segítő NFSZK szakmai anyagok gyűjteményét itt találja meg. 

Kiadvány ajánló az SHF célcsoport segítésére 

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. Örömmel osztjuk meg a hírt, 

hogy újabb fontos, hiánypótló kiadvány jelent meg a Gondoskodás 

Gyermekeinkért Alapítvány gondozásában „Súlyosan, halmozottan 

fogyatékos személyek szabadidejének eltöltésére alkalmas eszközök, 

tevékenységek” címmel. A szakmai anyagról szóló cikkünket itt éri el. A 

kiadvány pedig innen tölthető le. 

 

Ajánlás szakmai program készítéséhez 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) 

SzCsM rendelet előírása szerint minden 

szociális intézménynek és szolgáltatónak 

szakmai programmal kell rendelkezni. Éppen 

ezért a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Módszertani Főosztálya az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóváhagyása 

mellett elkészített egy Ajánlást a Szakmai Program készítés támogatása céljából. Az itt 

megtalálható a szociális ellátást biztosítók számára tud segítséget nyújtani a ajánlás 

működésüket megalapozó szakmai dokumentum elkészítéséhez.  

https://fszk.hu/hir/2020-as-attekinto-a-tars-projekt-sulyosan-halmozottan-fogyatekos-szemelyek-tamogatott-eletvitelenek-kialakitasat-elosegito-modellprogramjarol/
https://fszk.hu/hir/2020-as-attekinto-a-tars-projekt-sulyosan-halmozottan-fogyatekos-szemelyek-tamogatott-eletvitelenek-kialakitasat-elosegito-modellprogramjarol/
https://fszk.hu/hir/2020-as-attekinto-a-tars-projekt-sulyosan-halmozottan-fogyatekos-szemelyek-tamogatott-eletvitelenek-kialakitasat-elosegito-modellprogramjarol/
https://fszk.hu/hir/shf-szemelyeket-segito-nfszk-szakmai-anyagok-gyujtemenye/
https://fszk.hu/hir/shf-szemelyeket-segito-nfszk-szakmai-anyagok-gyujtemenye/
https://fszk.hu/hir/kiadvany-ajanlo-az-shf-celcsoport-segitesere/
https://f4fb0c1c-424f-42bc-ab39-18ef2e2c756c.filesusr.com/ugd/3f8ca3_d48be621c5414175a799fa48389611cc.pdf
https://f4fb0c1c-424f-42bc-ab39-18ef2e2c756c.filesusr.com/ugd/3f8ca3_d48be621c5414175a799fa48389611cc.pdf
https://f4fb0c1c-424f-42bc-ab39-18ef2e2c756c.filesusr.com/ugd/3f8ca3_d48be621c5414175a799fa48389611cc.pdf
http://szocialisportal.hu/documents/10181/250619/SZGYF_ajanlas_20201231.pdf/057b9665-a800-840d-a5d9-20f8eb0f3ecc
http://szocialisportal.hu/documents/10181/250619/SZGYF_ajanlas_20201231.pdf/057b9665-a800-840d-a5d9-20f8eb0f3ecc
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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 

Fogyatékosságügyhöz kapcsolódó jeles napok: 

 február 11.  – A betegek világnapja 

 

 

A koronavírus elleni oltásról könnyen 

érthetően 

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik 

Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) 

készített egy rövid kiadványt, mely könnyen érthető 

formában dolgozza fel a koronavírus elleni oltással 

kapcsolatos kérdéseket és az azokra adott válaszokat. A 4 oldalas összeállítás nagyon hasznos lehet 

minden értelmi fogyatékos személyt segítő családtag és a támogató szakemberek számára is, az oltással 

kapcsolatos információk könnyebb megértése és a felmerülő kérdések tisztázása céljából. A hasznos 

dokumentum a szervezet közösségi oldalán, ide kattintva érhető el. 

 

KreatívKarantén pályázati felhívás 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felkérésére az NFSZK Nonprofit Kft. 

összművészeti pályázatot hirdetett „KreatívKarantén“ címmel a szociális 

intézményekben és gyermekvédelemben élők számára. A pandémia miatti 

bizonytalanság és félelem jelentősen növeli mindannyiunkban a szorongást, 

felerősödött a magányosság érzése és az a vágy, hogy azt érezzük, egy 

közösség részei vagyunk, amelyben könnyebben átvészelhetjük ezt a 

kihívásokkal teli időszakot. A pályázat célja az összetartozás érzésének 

megerősítése, az “együtt sikerülhet” gondolat képi bemutatása és ezzel 

együtt a szociális és gyermekvédelmi intézmények lakóinak művészetterápiás 

megerősítése. A pályázati felhívás részleteiről itt tájékozódhat bővebben. 

 

mailto:kivaltas.halozat@nfszk.hu
http://www.nfszk.hu/
https://www.facebook.com/kozpont.efoesz/photos/pcb.2525071931120017/2525071131120097/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kozpont.efoesz/photos/pcb.2525071931120017/2525071131120097/?type=3&theater
http://szocialisportal.hu/documents/10181/273632/Palyazati_Felhivas_KreativKaranten.pdf/19339efe-fe9d-9a12-ba5e-a01304bbc27d
http://szocialisportal.hu/documents/10181/273632/Palyazati_Felhivas_KreativKaranten.pdf/19339efe-fe9d-9a12-ba5e-a01304bbc27d
https://nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/autoplusz2020

