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KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat áprilisi Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.
Ebben a számban olvashat a TÁRS projekt fordításában megjelenő új kiadványról, ami az SHF emberek
társadalmi befogadását segíti elő. Továbbá felhívjuk figyelmét arra, hogy frissítésre került a „Támogatott
lakhatás kialakításának és működésének protokollja” című szakmai anyag. Beszámolunk arról, hogy a
TÁRS projekt intézményi koordinátorai és a Lakótámogató Csoportja online nyújtanak segítséget a
látogatási tilalom ideje alatt. Mindezeken felül pedig tájékoztatást nyújtunk a koronavírussal kapcsolatos
segítő dokumentumokról, honlapokról, kiadványokról és videókról is.
Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal
fordulhat hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

AKTUALITÁSOK
Az SHF emberek társadalmi befogadását segíti a TÁRS projekt új kiadványa
A TÁRS projekt a súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) személyek támogatott életvitelének kialakítását
elősegítő modellprogram keretében lefordított, egy az Inclusion Europe gondozásában megjelent
kiadványt. A most megjelenő füzet nagymértékben hozzájárulhat az SHF emberek és hozzátartozóik
társadalmi befogadásához. A kiadvány célja, hogy felhívja a döntéshozók, a szakemberek és az
érdeklődők figyelmét a célcsoport és hozzátartozóik jellemzőire, igényeire és szükségleteire. Továbbá
körüljárja az SHF személyek érdekképviseleti lehetőségeit és a célcsoport bevonásának módjait is
különböző tevékenységekbe. Emellett európai példákat és jó gyakorlatokat is
felsorakoztat, annak érdekében, hogy társadalmi befogadásuk minél hamarabb
előmozduljon. Az „Értelmileg súlyosan, halmozottan
fogyatékos emberek társadalmi befogadása” címet
viselő füzet innen tölthető le. A TÁRS projekt
tapasztalati szakértője, Szilágyi Dániel által
írt ajánlót itt találja. Az ajánló könnyen
érthető
kommunikációval
készült
változatát itt nézheti meg. A
kiadványról szóló cikket pedig itt
olvashatja el.
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Frissítésre került a Támogatott lakhatás kialakításának és működésének
protokollja
Amint arról a 2019. decemberi hírlevelünkből értesülhettek, hosszú időn át tartó
kidolgozás és véleményezési folyamat után, tavaly év végén elérhetővé vált az
NFSZK Nonprofit Kft. honlapján a támogatott lakhatás szociális szolgáltatás
kialakításáról és működéséről szóló szakmai anyag. Mint általában minden
útmutató, így ez a protokoll is csak akkor tudja teljes mértékben betölteni
funkcióját, ha az aktuális szakmai szabályzók előírásait tükrözi. Egyes 2020.
januártól hatályos jogszabályváltozások jelentős hatással voltak a támogatott
lakhatás kialakítására, működésére és finanszírozására is. A naprakész
használhatóság érdekében a TÁRS projekt munkatársai – mint a protokoll
kidolgozási folyamatát koordináló szakemberek –, valamint a protokoll kidolgozói,
fontosnak tartották az elkészült szakmai anyagban is átvezetni ezen meghatározó
jogszabályi változásokat. A frissített „Támogatott lakhatás kialakításának és
működésének protokollja” című szakmai anyag itt érhető el.

SZAKMAI HÍREK
Koronavírus tájékoztatók – a bentlakásos intézmények lakói, valamint az
intézmények vezetői és munkatársai számára
Az NFSZK Nonprofit Kft. a rendkívüli helyzet elejétől fogva
fontosnak tartotta, hogy a koronavírus okozta nagyintézményi
kockázatok csökkentésében segítse a bentlakásos intézmények
lakóit és munkatársait, ezért már közvetlenül a vírus
Magyarországon való megjelenését követően egyeztetett arról
az állami intézmények fenntartójával, hogy a megelőzést segítő
tájékoztatókat készít az intézmények számára. Ennek
megfelelően a segítő anyagokat a veszélyhelyzet és a
látogatási tilalom kihirdetésekor a szakemberek rendelkezésre
is bocsátották. Az „Összefoglaló a Koronavírussal
kapcsolatos információkról a bentlakásos szociális
szolgáltatást
nyújtó
intézmények
vezetői
és
munkatársai számára” című segédanyag tájékoztatást és javaslatokat fogalmaz meg a
koronavírus terjedésével kapcsolatos megelőző intézkedésekkel kapcsolatban. A tájékoztató
és megelőzést célzó dokumentumot itt éri el. A „KÉK - könnyen érthető kommunikációval
készült koronavírus tájékoztató a bentlakásos intézményekben élő fogyatékkal élő emberek
számára” című tájékoztató anyag többek között bemutatja a fogyatékos személyek számára a
koronavírussal kapcsolatos információkat és szabályokat, továbbá elérhetővé teszi az
információs utakat is. A könnyen érthető tájékoztatót innen tudja letölteni. Az „Eljárásrend
összegző a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és
infekciókontroll szabályok) - Teendők a beteggel” című dokumentum pedig összegzi és bemutatja
az elkészülése időpontjában rendelkezésre álló általános járványügyi eljárásokat és szabályokat, a
járványügyi megfigyeléssel kapcsolatos információkat, a beteggel való teendőket, valamint
tartalmazza a megyei ügyeleti telefonszámokat is. A szabályok összegzését itt adtuk közre.
A koronavírusról szóló dokumentumcsomag részleteiről itt tájékozódhatnak az érdeklődők.
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Az intézményi koordinátorok
segítségnyújtása

és

a

Lakótámogató

Csoport

online

A jelenlegi rendkívüli járványhelyzetre és a látogatási
tilalomra reagálva, a TÁRS projekt szakemberei megváltozott
munkamódszerrel, telefonos és online szakmai és
módszertani támogatással továbbra is jelen vannak a kiváltási
folyamatban résztvevő nagyintézmények mindennapjaiban és
segítik az intézményi dolgozók áldozatos munkáját. Az
intézményi koordinátorok napi kapcsolatban vannak a
hozzájuk tartozó telephelyek vezetőivel és minden lehetséges
módon segítik az intézmények mindennapi életét. Emellett a
Lakótámogató Csoport segítő tevékenysége is elérhető a
rendkívüli járványhelyzet ideje alatt is. Az elsőként támogatott lakhatásba kiköltöző lakókkal, egyénileg
vagy 2-3 fős csoportokban, online formában zajlik a támogatás. A látogatási tilalom feloldását követően a
TÁRS projekt intézményi koordinátorai és a Lakótámogató Csoportja által biztosított személyes támogatás
újra visszatér majd a megszokott rendbe. A TÁRS projekt online segítségnyújtásáról szóló teljes
híradást itt találja meg.

KITEKINTÉS
Koronavírussal kapcsolatos hírek könnyen érthető
Az NFSZK Nonprofit Kft. elkötelezett a fogyatékos emberek tájékoztatása
érdekében a koronavírussal kapcsolatos információk megosztásában, ezért
folyamatosan gyűjti a hivatalos és a különböző szervezetek által készített
tájékoztató anyagokat. A dokumentumok között siket és nagyothalló,
látássérült, mozgássérült, autista és értelmi fogyatékos személyek számára is
hasznos segítségeket találhat meg az olvasó. Az NFSZK Nonprofit Kft.
gyűjteményét itt éri el. A gyűjtésben megtalálható és kiemelhető a napi
szintű tájékoztatás miatt az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik
Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) honlapja. A szervezet
országos szinten biztosít – valamennyi emberi és szabadságjog
teljes mértékben történő betartása mellett, hátrányos megkülönböztetés nélkül – az értelmi
fogyatékos emberek érdekvédelme mellett különböző segítő szolgáltatásokat. A rendkívüli
járványhelyzetre reagálva, most napi szinten jelentkeznek a koronavírussal kapcsolatos
legfontosabb hírekkel könnyen érthető formában íródott cikkel. Az ÉFOÉSZ koronavírussal
kapcsolatos, könnyen érthető kommunikációval készült napi híreit itt követheti nyomon.
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Oktatóvideók a járvány terjedése ellen
A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat a járvány
terjedésének megelőzése érdekében munkatársait olyan
ismeretterjesztő anyagokkal látja el, melyek segítségével még
biztonságosabbá tehetik lakóik ellátását. Reagálva a
járványhelyzetre, a személyes találkozások minimalizálása
érdekében az ismeretek átadása az online térben történik meg,
mindenki számára elérhető oktató videókon keresztül. Sokszor
olyan alapvető tevékenységet is szükséges átgondolni ilyen
helyzetekben, mint a kézhigiéné, ami jelen esetben az egyik
alappillér a vírus terjedésének megelőzésében. Ezért a
Szeretetszolgálat első ismeretterjesztő kisfilmjének témája is
ez. A rövid videóban részletesen, pontokban tárgyalják a kézhigiéné legfontosabb szabályait, ahogyan azt
is, hogyan javasolt egy szociális intézményben ennek a feltételeit megteremteni. „A kézhigiéné helyes
gyakorlata a szociális ellátásban” című kisfilmet minden érdeklődő megtekintheti a Szent Lukács
Görögkatolikus Szeretetszolgálat YouTube csatornáján. A tanulást segítő videó megtekintése után
lehetőség nyílik egy önellenőrző kérdőív kitöltésére is, melyet itt érhet el.
Az oktatóvideót a
Máriapócson működő II. János Pál Pápa Idősek Otthonában vették fel, Lőw Gábor intézményvezető,
Kovács-Papp Julianna vezető ápoló és Bánháziné Nyíri Tünde ápoló segítségével, szakmai lektora Dr.
Orosz Márta volt. A kisfilm egy infekciókontrollról szóló sorozat első eleme. A későbbiek során a
Szeretetszolgálat munkatársai tervezik az ehhez hasonló videók megosztását, érintve az izolációs
alapelvek – külön kiemelve a cseppfertőzéses izolációra vonatkozó elvárások –, a védőeszközök helyes
használata, valamint az infekciókontroll lehetőségei a házi segítségnyújtásban témaköröket is.

Előttünk álló események
 Fogyatékosságügyhöz kapcsolódó jeles napok:
٭
٭

május 5.
május 12.

– Az esélyegyenlőség napja (Európa nap)
– Az ápolók nemzetközi napja

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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