2020/9. szám – szeptember 28.

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat szeptemberi Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.
Legfrissebb számunkban felhívjuk a figyelmet szervezetünk módosult e-mail címeire és a TÁRS projekt
újonnan készülő, az SHF személyek nappali ellátásának ígéretes gyakorlatait bemutató kiadványára. Hírt
adunk arról, hogy lezárult a TÁRS projekt életminőség vizsgálatának kontrollcsoportos adatfelvétele, és
arról is, hogy új otthont kapott 12 fogyatékos ember Gödön. Mindezeken felül olvashat a kaskantyúi
támogatott lakhatásban élő Zoltán életéről és a berceli „Lakók napjáról”.
Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal
fordulhat hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@nfszk.hu

AKTUALITÁSOK
Megváltozott e-mail címeken kérhetik a TÁRS
projekt segítségét
A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ
Közhasznú Nonprofit Kft. elektronikus levelezési címei egységesen
megváltoztak. A korábbi @fszk.hu végződés helyett a @nfszk.hu
végződést használja a társaság valamennyi e-mail cím tekintetében.
Az itt elérhető cikkünkben azokat a csoportos e-mail címeket
láthatja csokorba gyűjtve, amelyeken a TÁRS projekt munkatársai
továbbra is a rendelkezésére állnak. A levelező
rendszer beállítása miatt a régi címekre
érkező e-mailek átmeneti ideig
elérnek a címzettekhez, azonban
ezúton kérjük együttműködését, hogy a továbbiakban elektronikus
leveleit az új címzést használva küldje meg számunkra. Köszönjük!
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SZAKMAI HÍREK
Újabb sikeres műhelysorozat és konzultációs
lehetőség
A TÁRS projekt keretein belül lezajlott az a négyalkalmas
regionális szakmai műhelysorozat, melynek középpontjában a
támogatott lakhatáshoz kapcsolódó humánerőforrás-tervezés,
térítési díj számítás gyakorlati megközelítése, valamint a
kormányhivatali ellenőrzés szempontjainak bemutatása állt. A
sikeres zalaegerszegi, debreceni és két budapesti szakmai
rendezvény alkalmával, a résztvevők igényeire reagálva a TÁRS
projekt egyéni konzultációs lehetőséget biztosít a továbbiakban.
A regionális szakmai műhelysorozatról szóló teljes híradásunkat itt olvashatja el.

Az SHF személyek nappali ellátásának
gyakorlatait bemutató kiadvány készül

ígéretes

Szeptemberben elkezdődött a súlyosan, halmozottan fogyatékos/magas
támogatási szükségletű személyek nappali ellátása ígéretes gyakorlatainak
bemutatását célzó szakmai kiadvány összeállítása, amely várhatóan a jövő év
elején elérhető lesz az érdeklődők számára. A tapasztalatokat egy budapesti,
egy debreceni és egy hódmezővásárhelyi szervezet munkájának leírásán
keresztül ismerhetik meg az olvasók. További részletekről itt tájékozódhat.

Lezárult a TÁRS projekt életminőség vizsgálatának
kontrollcsoportos adatfelvétele
A TÁRS projekt Kutatási Munkacsoportja 2020 őszén befejezte az életminőség kutatás első
adatfelvételét a kontrollcsoport lakóinak körében. Az elemzés során a
felvett adatok összehasonlításra kerülnek a kiváltással érintett
intézményben élő, valamint az új ellátási formába, a
támogatott lakhatásba (TL) kerülő lakókról gyűjtött
információkkal. A kutatás második szakasza a már
támogatott lakhatásban élő lakók felmérésével folytatódik, a
kiköltözéseket követően. A kutatás célja a szolgáltatások
jellemzőinek felmérésén túl a folyamatok, valamint a TL
szolgáltatást igénybe vevő lakók életminőségének vizsgálata, a
változások megfigyelése és leírása a nagyintézményi és az említett
közösségi lakhatási forma esetében. Az adatfelvétellel kapcsolatos
részletes leírást itt találja meg.
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KITEKINTÉS
Lakásból
Zoltánnal

otthon

Kaskantyún:

interjú

Kaskantyún több mint egy éve lezajlott a Harmónia Integrált
Szociális Intézmény EFOP 2.2.2. projektjének avató
ünnepsége, ahol az első 12 lakó támogatott lakhatásba való
beköltözését ünnepelték. A Leánder Otthon lakója, Zoltán és
esetfelelőse, Petróczi Györgyi meséltek a TÁRS projekt
intézményi koordinátor munkatársának - Tóth Péternek - a
megváltozott életükről, az új otthon adta lehetőségeikről,
élményeikről. A teljes interjút itt olvashatja el.
Forrás:
Harmónia
Intézmény

Integrált

Szociális

„Lakók napja” Bercelen
A Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített
Szociális Intézmény Harmónia Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon berceli
intézményében, 2020 augusztusában megvalósult
„Lakók napja” elnevezésű program nagyon jó
példa arra az összefogásra, amit a támogatott
lakhatás hívott elő. A nagy sikerű rendezvény
különlegessége, hogy azt évek óta az intézmény
lakói és dolgozói közösen szervezik és bonyolítják
le, ezzel is hagyományt építve. A remek hangulatú
napról szóló beszámolót itt éri el.

Forrás: Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon

Új otthont kapott 12 fogyatékos ember Gödön
12 fogyatékossággal élő személy kapott új otthont szeptember
elején, Gödön. A lakók a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 200
embert ellátó, nagyintézményéből költözhettek ki támogatott
lakhatásba.
Fülöp
Attila,
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériumának
(Emmi)
szociális
ügyekért
felelős
államtitkára az átadás alkalmából elmondta, hogy a Kormány
EU-s forrásból és költségvetési keretből 24 milliárd forintot fordít
az 50 főnél több rászorulónak ellátást nyújtó intézmények
korszerűsítésére,
illetve
a
családiasabb
körülmények
megteremtésére. Összesen 100 ilyen intézmény működik az országban és így mintegy 13 ezer
halmozottan fogyatékos ember ellátásáról gondoskodnak. Az erről szóló híradást itt tudja
elolvasni.
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Nyomtatásban is megjelent az „Aki bújt,aki nem…” című kiadvány
Nyomtatásban is megjelent az „Aki bújt, aki nem… Útmutató autista
gyermeket nevelő szülőknek a közös játék élményéhez” című kiadvány,
az NFSZK Nonprofit Kft. kiadásában. A gyakorlati példákat
felsorakoztató, képekkel gazdagon illusztrált útmutató a MONTÁZS
projekt keretei között készült. A szerzők – Keresztesiné Szabó Anita,
Rácz Zsuzsanna – és a kiadványt szakmailag előkészítő Autizmus
Munkacsoport célja az volt, hogy ötletekkel, javaslatokkal segítsék az
autista gyermeket nevelő családok életét, hozzájárulva a közös játék
pozitív hatásainak felfedezéséhez. A játékos szituációk által a gyermek
nyitottabbá válhat a környezet felfedezésére, megismerésére, a
kommunikációs helyzetekben való részvételre, a kortársakkal való
együttműködésre. Az útmutatót Dr. Tóth Tibor, az NFSZK Nonprofit Kft.
ügyvezetője és Fekete Ilona, az Autizmus Koordinációs Iroda megbízott
vezetője mutatta be. A kiadvány elektronikus változata innen tölthető
le.

Fogyatékosügyhöz kapcsolódó jeles napok:




október 08. – A látás világnapja
október 10. – A hospice-ellátás világnapja
október 15. – A látássérültek nemzetközi napja és a fehér bot 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@nfszk.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.nfszk.hu
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