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KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat februári Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.
Ebben a számban olvashat a magas támogatási szükségletű személyek lakhatási szolgáltatásainak
kialakítására és működtetésére vonatkozó hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat bemutató kiadványokról,
valamint a kiköltözés előtt álló lakók sikeres felkészülését segítő tapasztalati szakértők munkásságáról.
Beszámolunk a TÁRS projekt nagy sikerű szekszárdi foglalkoztatási rehabilitációs szakmai napjáról és a
tavasszal induló ápoló, gondozó képzéseiről is. Emellett pedig, a kitekintés rovatban hasznos információkat
találhat a szombathelyi közösségi befogadást erősítő programokról és az autista személyeket segítő új
applikációról is.
Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal
fordulhat hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

AKTUALITÁSOK
Nemzetközi és hazai ígéretes gyakorlatok bemutatása
A TÁRS projekt „SHF személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő
modellprogramja” keretein belül nemzetközi és hazai ígéretes gyakorlatokat tartalmazó
tanulmányok készültek, amelyek a magas támogatási szükségletű és súlyos értelmi-,
halmozottan fogyatékos (SHF) személyek lakhatási szolgáltatásainak kialakítására és
működtetésére vonatkozó jó példákat mutatják be. A TÁRS projekt szakemberei bíznak
abban, hogy az ígéretes gyakorlatok bemutatásával is hozzájárulhatnak majd a
célcsoport
közösségi
ellátásának
javításához
és
a
szükségletekre
reagáló
lakhatási
szolgáltatások
kialakításához, segítve az intézményi férőhelykiváltás
folyamatát. A hazai és nemzetközi ígéretes
gyakorlatokról szóló cikket itt éri el. A
csehországi jó gyakorlatot innen, a dániai
ígéretes gyakorlatot innen, az Egyenlő Esélyekért!
Alapítványról szóló kiadványt innen, míg a Tovább Élni
Egyesület remek példáját innen tölthetik le az érdeklődők.
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SZAKMAI HÍREK
Saját élményű tapasztalatmegosztással segíti a TÁRS projekt a lakók
sikeres felkészülését
A TÁRS projekt Intézménytámogatási Munkacsoportján
belül tevékenykedő Lakók Támogatása Csoport (LTCS)
végzi a lakókra irányuló közvetlen segítő munkát a
kiváltást megvalósító intézményekben. A Csoport
közvetlenül a lakók számára nyújt támogatást
befogadható gyakorlati tudás-élmény átadással, az
érintettek szükségleteihez illeszkedő tapasztalati
szakértők közreműködésével. A Zala Megyei Fagyöngy
Egyesített Szociális Intézményben zajló kiscsoportos
foglalkozássorozat tapasztalatait alapul véve, nagyon
hasznos és sikeres ez a fajta kiköltözésre felkészítő
tevékenység. A tapasztalati szakértők munkájáról
szóló cikket itt olvashatja el.

Foglalkoztatási rehabilitációs
szakmai nap Szekszárdon
A
TÁRS
projekt
Foglalkoztatási
munkacsoportja
2020.
évi
első
rendezvényét Szekszárdon tartotta. A
foglalkoztatási
rehabilitációs
szakmai nap során a kiváltásban
részt vevő segesdi és kéthelyi
intézmények
szakemberei
megismerhették az integrált intézmény foglalkoztatási jó gyakorlatait. Az érdeklődők jártak a –
többek között egyedi kézműves termékeket gyártó – szekszárdi Csip-csup Boltban, ahol a
telephelyek által előállított termékek értékesítése zajlik. Továbbá a résztvevőknek lehetősége
nyílt arra is, hogy megtekintsék a tésztaüzemet, ahol a Hétszínvilág Otthon lakói készítik a
különböző – köretként, illetve levesbetétként felhasználásra kerülő – tésztaféléket. A
szekszárdi foglalkoztatási rehabilitációs szakmai napról szóló híradást itt találja meg.
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A TÁRS projekt újabb ápoló, gondozó képzéseket
indít tavasszal
2020 tavaszán folytatódnak a TÁRS projekt ápoló, gondozó
munkatársaknak szóló képzései, melyek a 2019-es évben nagy
sikerrel zajlottak. A továbbképzések célja, hogy az intézményi
munkatársakat bevezesse a támogatott lakhatások (TL)
mindennapjaiba, megoldó kulcsokat kínáljon az ott felmerülő problémákra, valamint elősegítse a kiváltási
folyamatok sikerességéhez szükséges attitűdváltást. A három különböző szinten induló továbbképzésből a
tavaszi félévben további 10 csoport elindítását tervezi a TÁRS projekt. A TÁRS projekt júniusig induló
képzéseinek részleteiről az érdeklődők itt tájékozódhatnak, továbbá ugyanitt van lehetőség a
jelentkezésre is. A tavaszi ápoló, gondozó képzésekről szóló hírt pedig itt éri el.

KITEKINTÉS
A közösségi befogadás erősítése Szombathelyen
A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény szombathelyi székhelyén és a
táplánszentkereszti telephelyén jó ütemben halad a kiváltás folyamata, azaz az
intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatásokra való áttérés. Felépültek a 12
férőhelyes támogatott lakhatást biztosító lakóházak és annak érdekében, hogy az
oda kiköltöző fogyatékos emberek befogadása minél sikeresebb legyen,
folyamatosan zajlik a település közösségi befogadásának erősítése is. Ennek
egyik eszköze évek óta az „Együtt élünk!” rendezvénysorozat. A szombathelyi
közösségi befogadás erősítéséről szóló beszámolót itt találja.

Megkezdődött az autista embereket segítő applikáció tesztidőszaka
A Magyar Kormány célja, hogy a lehető legtöbb segítséget megkapják a fogyatékos személyek, melynek
eredményeképpen – képességeikhez mérten – a lehető legönállóbb életet élhetik. Ehhez a célhoz
igazítva kívánják még segíteni a megváltozott munkaképességűek munkavállalását, foglalkoztatását
is. Mindezekre reagálva, ez év elején egy autista személyek mindennapi életét segítő applikációt
mutattak be a "Digitális autonómia-támogatás az autizmus
spektrumon" című projekt keretében. Az autista embereket
segítő alkalmazást az AOSZ és az Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Autizmus
Szakmódszertani
Kutatócsoportja dolgozta ki. Az applikáció többek között
segítséget nyújthat egy nap, egy utazás, hivatali ügyintézés
vagy tanulási folyamat megszervezéséhez. A 2020-as év elején
az alkalmazás tesztidőszakát kezdték meg ötszáz érintett –
autista személyek, szakemberek, családtagok – bevonásával,
melynek tapasztalatait alapul véve, nyár végére mindenki számára
letölthetővé válik majd az applikáció. Az autista embereket segítő
applikációról itt olvashat bővebben.
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Májusra minden okmányirodában, kormányablakban
lesz jelnyelvi szolgáltatás
A kormányablakok kialakításánál alapvető szempont volt az akadálymentesség:
a mozgássérült emberek számára rámpákat és lifteket építettek, a vak és
gyengénlátó személyek ügyintézését speciális burkolat és hangos térkép segíti,
a siket és nagyothalló ügyfeleknek pedig a jelnyelvi szolgáltatást nyújtó Kontakt
biztosítja a megfelelő hozzáférést a szolgáltatásokhoz. Jelenleg kilencven
helyen, májusra pedig tervezetten valamennyi kormányablakban és
okmányirodában elérhető lesz a Kontakt. A szolgáltatás lényege, hogy a regisztrált siket és nagyothalló
személyek munkanapokon 8-20 óra között bármikor jelnyelvi távtolmácsolást vehetnek igénybe egy tablet vagy
PC és élő internetkapcsolat segítségével. A legtöbben ügyeik önálló intézéséhez, munkavállaláshoz használják
a kommunikációs akadálymentesítés ezen formáját. A jelnyelvi tolmács segítségével kapcsolatot tudnak
létesíteni bárhonnan az országból vagy személyes beszélgetéshez kérhetik a Kontakt közreműködését.
Vészhívásra a nap 24 órájában rendelkezésükre áll a szolgáltatás. A szolgáltatásnak mostanra több mint
kétezer ügyfele van, és harminc jelnyelvi tolmács vesz részt benne. A jelnyelvi szolgáltatás fejlesztéséről
további információt itt talál.

A TÁRS projekt többek között a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórummal (PÉF-el) együttműködve
igyekszik az intézményi férőhely kiváltási folyamatában részt vevő intézmények dolgozói és
ellátottjai számára a szakmailag leghasznosabb módszertani segítséget nyújtani. Az NFSZK
Nonprofit Kft. számára nagyon fontos a PÉF munkája, hiszen jelentős számban vesznek részt a
kiváltási folyamatban mentális problémával élő és pszichoszociálisan fogyatékos személyek. A
közös és előremutató munkánk mellett megtiszteltetés számunkra az, hogy a következő hírt
megoszthatjuk olvasóinkkal: Mivel Szőke Zsolt oszlopos tagja volt a PÉF-nek, így halálát
követően, a Fórum örökös tiszteletbeli alelnökévé választotta, ezzel méltányolva kiemelkedő
szakmai tevékenységét és munkásságát. Azzal, hogy Zsolt a szervezet működésének
történetében először megkapta ezt a kitüntető címet, a PÉF elismerését fejezte ki a mentális
problémával élő és pszichoszociálisan fogyatékos személyek érdekvédelmében tett lelkiismeretes,
kitartó és mindig előremutató munkájáért. A TÁRS projekt is hálás Szőke Zsoltnak, hogy
kezdetektől fogva a kiváltási folyamat elkötelezettje volt és hiteles érdekvédőként hazai és
nemzetközi fórumokon is hangoztatta a közösségi befogadás fontosságát, előnyeit.

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@fszk.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.fszk.hu
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