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KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat májusi Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.
Ebből a számból megtudhatja, hogy Magyarországon is elérhetővé válik „San Martín SkálaÉletminőségmérő eszköz súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek felméréséhez” néven az a
mérőeszköz, amely az SHF személyek életminőségét tudja meghatározni és ennek köszönhetően segíteni
is. Továbbá, a TÁRS projekt új kisfilmje mellett olvashat a tapasztalati szakértőnk vírushelyzet idején
megélt benyomásairól is. Beszámolunk arról is, hogy a TÁRS projekt az EASPD on-line konferencián járt,
valamint megjelent az Országos Fogyatékosságügyi Program Intézkedési Terve. Végül hasznos videókat
ajánlunk SHF témakörben.
Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal
fordulhat hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

AKTUALITÁSOK
Elérhetővé válik az SHF személyek életminőségmérő eszköze
Magyarországon
A TÁRS projekt – az SHF modellprogram keretében – célul tűzte ki az SHF
személyek életminőség mérését a kiváltási folyamatban résztvevő intézményekben.
Ehhez a spanyol Escala San Martín életminőségmérő eszközt hívta segítségül. Az
INICO-INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD
szervezet szakmai anyagainak fordítása és adaptációja után, Magyarországon is
elérhetővé vált a „San Martín Skála- Életminőségmérő eszköz súlyosan, halmozottan
fogyatékos személyek felméréséhez”. Az eszköz – amely magából a mérőeszközből
és az ahhoz szorosan kapcsolódó Kézikönyvből tevődik össze – fontos mérföldköve
lehet a hazai SHF személyek ellátása érdekében tett fejlesztési folyamatoknak,
ugyanis nem csak az adott személy életminőségének felmérésére
alkalmas, hanem jelentős mértékben hozzájárul a szükségletek
azonosításához, a beavatkozások tervezéséhez, az egyedi tervek
kidolgozásához és akár a szervezet minőségbiztosítási rendszerébe
is beépíthető. A mérőeszközt és a Kézikönyvet az itt
megtalálható regisztrációt követően tudja elérni. Az erről
szóló cikket pedig itt olvashatja el.
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Elkészült a TÁRS projekt új kisfilmje
Elkészült és a Kiváltás TÁRS YouTube csatornán elérhető a TÁRS projekt "Úgy
éljünk, mint ahogy akárki más!" című új – összesen 10 perces – kisfilmje, melynek
négy egymástól függetlenül is helyt álló, de egybefüggő részében az érdeklődők
betekintést nyerhetnek egy támogatott lakhatásba költözés előtt álló fogyatékos
személy, Szilágyi Dániel gondolataiba az új életformájával kapcsolatban. Az
NFSZK Nonprofit Kft. tapasztalati szakértője 2003 óta a csobánkai IRMÁK
intézmény lakója. A támogatott lakhatásba költözést követően, aktív segítség
mellett, képességeihez mérten önállóan fog élni több társával együtt. A film egyes részeiben Dani arról
mesél, hogy mit is jelent számára a támogatott lakhatás és mik a céljai a kiköltözést követően. Mindezeken
felül a kisfilm nézői azt is megtudhatják, hogy milyen elképzelései vannak a fiatalembernek a munkával
kapcsolatban és milyen változást remél a kiköltözéstől. Az „Úgy éljünk, mint ahogy akárki más!" című
kisfilm teljes verzióját ide kattinta nézhetik meg az érdeklődők. A kapcsolódó cikket pedig itt találja.

SZAKMAI HÍREK
Tapasztalati szakértőként vírushelyzet idején
Gallai István az Ébredések Alapítvány sorstárs segítője és a TÁRS projekt
tapasztalati szakértője. Az NFSZK Nonprofit Kft. keretein belül végzett munkája
nagy részét általában a leendő támogatott lakhatásban élő fogyatékos
személyekkel való személyes találkozás és tapasztalat-megosztás teszi ki. A
vírushelyzet kapcsán bevezetett látogatási tilalom és egyéb korlátozások az elmúlt hetekben
nagymértékben megváltoztatták István mindennapjait. Tapasztalatait és jó tanácsait egy interjú keretein
belül mesélte el, melyet itt adtunk közre. A Hanghalló Önsegítő Csoport tagjainak bíztató üzeneteit
pedig itt olvashatja el.

KITEKINTÉS
EASPD online konferencia a fogyatékos személyek
foglalkoztatásának segítésére
A fogyatékos személyek foglalkoztatásával kapcsolatban vannak
kihívások és szép számmal fellelhetőek inspiráló gyakorlatok,
amelyeket érdemes megismerni. 2020. május 4-én és 5-én az
EASPD (Fogyatékos Személyek Szolgáltatóinak Európai Szövetsége) és a francia LADAPT
(Egyesület a Fogyatékos Személyek Társadalmi és Szakmai Integrációjáért) – két nagy, a
témában régóta aktívan tevékenykedő szervezet – „A foglalkoztatáshoz vezető út a
fogyatékossággal élő személyek számára” című európai uniós konferencia szervezésével
lehetőséget biztosított a szakemberek számára, hogy áttekinthessék, milyen újszerű
megoldások vannak a fogyatékkal élő személyek foglalkoztatására, különös tekintettel a nyílt
munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A szakmai rendezvény keretein belül a résztvevők
megoszthatták tapasztalataikat a fogyatékos emberek munkavállalását hatékonyan segítő, általuk
kipróbált jó gyakorlatokról. A konferencián elhangzott jó gyakorlatokból a TÁRS projekt egy
összefoglaló kiadvány elkészítését tervezi, mely hasznos olvasmány lehet majd a témával foglalkozó
szakemberek számára. A foglalkoztatás témájú konferencia részleteiről itt tájékozódhatnak
bővebben az érdeklődők.
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Megjelent az Országos
Intézkedési Terve

Fogyatékosságügyi

Program

Az Országos Fogyatékosságügyi Program (OFP) a hazai fogyatékosságügyi
politika alapdokumentumaként szolgáló olyan hosszú távú koncepció, mely a
fogyatékos emberek társadalmi befogadásának elősegítését, esélyegyenlőségük
megteremtését, életminőségük javítását tűzte ki céljául. Az aktuálisan 2022 év
végéig tartó Intézkedési Tervet a Kormány április végén Kormányhatározatban fogadta el. A rendelkezés
2020. április 28-án jelent meg a Magyar Közlönyben, mely többek között az intézményi férőhely-kiváltás
folytatását, a közösségi alapú szolgáltatások erősítését, a támogatott lakhatási férőhelyek számának
növelését is célul tűzte ki. Az ehhez kapcsolódó szabályozás a Magyar Közlöny 2020. évi 90.
számában jelent meg, amit a 2265. oldaltól itt olvashat el. Az erről szóló teljes híradásunkat pedig itt
találja meg.

Hasznos videók az NFSZK YouTube csatornáján SHF
témakörben
Az NFSZK Nonprofit Kft. MONTÁZS projektje keretében elkészítette és
YouTube csatornáján elérhetővé tette azokat az augmentatív és alternatív
kommunikációval (AAK) kapcsolatos kisfilmeket, amelyek többek között a
fogyatékos személyeket ellátó nagyintézmények munkatársai számára is
segítséget nyújthatnak a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek (SHF)
ellátásához. Az „Augmentatív és alternatív kommunikációt (AAK) használó embereknek szóló
szolgáltatások” című animációt itt tekintheti meg. Az „AAK eszközök használata a
mindennapokban” című filmet pedig itt nézheti meg.
A járvány miatt otthonukba szoruló szülőknek, gondozóknak, illetve az ápoló-gondozó otthonokban,
lakóotthonokban vagy támogatott lakhatásokban dolgozóknak adnak hasznos tippeket az „Ötletek idő
strukturálására súlyosan halmozott fogyatékos emberek esetében” című kisfilmek. Tóth Mónika, a
MONTÁZS projekt kommunikációjukban akadályozott személyek ellátásának fejlesztése munkacsoport
témavezetője által készített segítő videók az idő megfelelő strukturálására fókuszálnak. A gyógypedagógus
szakember az itt elérhető első részben bemutatja a napirend fontosságát és számos más praktikus
segítő eszköz elkészítéséhez ad tanácsot, melyekkel a tevékenységek előre jelezhetőek a fogyatékos
személyek számára. Az itt megtekinthető második részben pedig könnyen megvalósítható megoldási
javaslatokat ad, melyek segítik a nagyobb időintervallumok, hetek, hónapok jelzését, valamint a ciklikusság
értelmezését is.

Előttünk álló események
Fogyatékosságügyhöz kapcsolódó jeles napok:
 június 2.
A
szenvedélyek
napja,
melynek
célja,
hogy
a
szenvedélybetegségek teljes spektrumát körüljárják, azok felismerésétől és
megelőzésétől a gyógyulási lehetőségekig.
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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