BEMUTATKOZIK
A TÁRS PROJEKT
SZAKMAI KOORDINÁCIÓS
MŰHELYE

A kiadvány az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú „TÁRS PROJEKT –
Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című
kiemelt projekt keretében készült.
A kiadványt a TÁRS Projekt Szakmai Koordinációs Műhely Munkacsoportja állította össze.
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Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.
1138 Budapest, Váci út 191.
Telefon: +36 1 450 3230, +36 1 450 3240
E-mail: titkarsag@nfszk.hu
Weboldal: www.nfszk.hu

KEDVES INTÉZMÉNYI KOLLÉGÁK, ENGEDJÉK MEG, HOGY BEMUTASSUK
A TÁRS PROJEKT SZAKMAI KOORDINÁCIÓS MŰHELYÉT!
A Szakmai Koordinációs Műhelyhez tartoznak a TÁRS Projekt szakmai tevékenységeinek
döntő többségét megvalósító munkacsoportok, melyek vezetői részt vesznek a Műhely
operatív irányításában.
A feladataink ebből eredően áthatják a projekt egészét: szakmai támogatás, szakmai
tanácsadó testület, kapcsolattartás a szakmapolitikával és a társintézményekkel, a teljes
intézményi férőhely-kiváltási folyamatra irányuló minőségirányítási rendszer kialakítása és
működtetése, monitoring tevékenység, érdekvédelem.

A MŰHELY FELADATAI TÖBBEK KÖZÖTT:


A TÁRS Projekt végrehajtásának stratégiai szintű támogatása a Szakmai
Konzultációs Testület felállításán és működtetésén keresztül



Az Érdekvédelmi Fórum üléseinek megszervezése és levezetése a Fogyatékos
Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) tagszervezetei képviselőinek
bevonásával



A támogatott lakhatás szolgáltatások minőségirányítási rendszerének kidolgozása és
bevezetése, mely további eszközként szolgál a projektben elkészülő protokollok
kidolgozásához



A bentlakásos intézményben élő fogyatékos személyekre irányuló tevékenységek:
érdekvédelmi tanácsadói hálózat kialakítása és működtetése partnerségben a
FESZT-tel



Monitoring tevékenységek



A projektet érintő belső és külső egyeztetések lefolytatása



Eredmények összegzése, szakmapolitikai javaslatok megfogalmazása
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MUNKACSOPORTUNK TAGJAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEINK:
Kiss Róza
szakmai vezető

kiss.roza@nfszk.hu

Gyene Piroska
vezető szakértő

gyene.piroska@nfszk.hu

Sziklai István
vezető szakértő

sziklai.istvan@nfszk.hu

Szabóné Ferenczi Mária
szakmai menedzser

ferenczi.maria@nfszk.hu

Eöry Anita
szakmai koordinátor

eory.anita@nfszk.hu

Horváth Nóra
szakmai asszisztens

horvath.nora@nfszk.hu

Sági Anita
szakmai asszisztens

sagi.anita@nfszk.hu

A munkacsoport közvetlenül is elérhető a +36-1-450-3248 telefonszámon.
Munkacsoportunk a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú
Nonprofit Kft. (NFSZK) Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Iroda részeként végzi
tevékenységét.
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HOGYAN TUDJUK TÁMOGATNI AZ INTÉZMÉNYI MUNKATÁRSAK
MUNKÁJÁT A KIVÁLTÁSI FOLYAMAT IDEJÉN?
Az intézményekkel kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően a Szakmai
Koordinációs Műhely a kiváltási folyamatot többrétű tevékenységgel kíséri:






Az érdekvédelmi tanácsadók felkészítésén és bevonásán keresztül közvetlen
kapcsolódást építünk ki kiváltásban érintett fogyatékos személyekkel azáltal, hogy
megjelenítjük szempontjaikat a teljes kiváltás során.
A szakmai szolgáltatásokat végző szakembereink által a fogyatékos személyek
lakókörnyezetével való jó kapcsolat kiépítésére és fenntartására törekszünk,
beleértve a közeli hozzátartozókat, szülőket, akik kulcsfontosságú szereplői a sikeres
kiváltási folyamatnak.
Közreműködünk a tudástranszfer megvalósításában, szakmapolitikai javaslatokat
fogalmazunk meg.

Kérjük, kísérje figyelemmel a TÁRS Projekt Hírlevelében az érdekvédelem témaköréhez és a
Műhely tevékenységeihez kapcsolódó híreket, információkat!
A projekt szakmai hírlevelére történő feliratkozásra az alábbi linken van lehetőség:
http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-19-1/tars-hirlevelek/

MELYEK LEHETNEK AZOK A KÉRDÉSKÖRÖK, AMELYEK
MEGVÁLASZOLÁSÁBAN AZ ÖNÖK SEGÍTSÉGÉRE LEHETÜNK?
Amennyiben tevékenységünk tartalmáról, módszertani részleteiről, eredményeiről bővebb
információkat szeretnének kapni, úgy kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal!
A kiváltás projekt kapcsán felmerült érdekvédelmi kérdésekben szívesen fogadjuk a
szakmát, a szűkebb/tágabb környezetet, a lakosságot érintő kérdéseket, felvetéseket,
észrevételeket, információkat a támogatott lakhatásban érintett lakóktól és családtagjaiktól.
kivaltas.erdekvedelem@nfszk.hu
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