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KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat októberi Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.
Legújabb számunkban hírül adjuk, hogy elérhetővé vált nyomtatott formában is a „TL protokoll” és
aktualizálásra került a „Fejlesztő foglalkoztatás” című kiadvány. Emellett elérhetik a TÁRS projekt
foglalkoztatási formákat bemutató új infografikáját is. Kitekintésünkben beszámolunk az idei sziágyi
lakófelkészítő táborokról és a kaskantyúi támogatott lakhatásban élő Lászlóval való beszélgetést is
elolvashatják. Szó esik még az új audionarrációs lehetőségek mellett a MONTÁZS projekt gondozásában
megjelent hiánypótló, „Autizmus és öregedés” című kiadványról is.
Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal
fordulhat hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@nfszk.hu

AKTUALITÁSOK
Elérhetővé vált a „Támogatott lakhatás működtetésének szakmai ajánlásokkal
kiegészített protokollja”
Az NFSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektjének gondozásában 2020
októberében elkészült a „Támogatott lakhatás működtetésének
szakmai ajánlásokkal kiegészített protokollja” című kiadvány
nyomtatott verziója. A szakmai anyag
útmutatóként kíván szolgálni a támogatott
lakhatás
létrehozásához,
működtetéséhez,
továbbá
szolgáltatók,
szakemberek,
igénybevevők és érdeklődők számára. Hamarosan megkezdődik a
TL protokoll nyomdai változatának terjesztése az intézményi
férőhely kiváltás résztvevői és a téma iránt érdeklődők számára.
A TL protokoll elektronikus formában innen tölthető le.
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SZAKMAI HÍREK
Aktualizálásra került a „Fejlesztő foglalkoztatás”
című kiadvány
A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja a jelenleg hatályos
jogszabályoknak
megfelelően
aktualizálta
„Fejlesztő
foglalkoztatás”
című
kiadványát,
amely
elsősorban
a
foglalkoztatásért felelős intézményi munkatársak számára készült. A
kiadvány közérthetően ismerteti meg az olvasót a fejlesztő
foglalkoztatás szabályaival, a kialakítással járó feladatokkal, valamint
a fejlesztő foglalkoztatóvá válás lépéseivel, ezenkívül kitér a fejlesztő
foglalkoztatás típusaira és a foglalkoztatásba bevonható személyek körére is. A Foglalkoztatási
Munkacsoport folyamatosan frissíti az eddig megjelent kiadványait, hogy azok naprakészen, a jelenleg
aktuális szabályoknak megfelelő információkat tartalmazzák. Az ezzel kapcsolatos információkért figyelje a
Hálózati Hírlevelet! Az aktualizált „Fejlesztő foglalkoztatás” című kiadványt innen tudja letölteni.

Inforgrafika a foglalkoztatási formákról
A különböző foglalkoztatási formákról – fejlesztő, akkreditált és közfoglalkoztatás – korábban részletes
kiadványok készültek, melyek elérhetők az NFSZK honlapján. A TÁRS projekt keretében most egy
infografika is készült, mely jól átláthatóan bemutatja az
egyes foglalkoztatási formák legfőbb jellemzőit, céljait,
bemeneti feltételeit. Az egyoldalas, rajzos összefoglaló
– mely az említetteken kívül kiegészül a nyílt
munkaerőpiaci foglalkoztatással is – átfogó képet ad az
egyes foglalkoztatási formák egymásra épüléséről,
a foglalkoztatásba lépés feltételeiről, így segítve,
hogy a szakemberek könnyebben tudjanak
döntést hozni az egyes munkavállalók
foglalkoztatását illetően. A foglalkoztatási
formákat bemutató infografika ide és a
képre kattintva is elérhető.
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KITEKINTÉS
Lakásból otthon Kaskantyún: interjú Lászlóval
László, a Leánder Otthon lakója, 11 társával együtt több mint
egy éve költözött be a Kaskantyún épült első támogatott
lakhatásba. Az otthon esetfelelősével, Petróczi Györgyivel
közösen meséltek a TÁRS projekt intézményi koordinátor
munkatársának,
Tóth
Péternek,
a
TL-be
költözés
eredményeként látható és érezhető életminőség változásról,
amin a lakók keresztül mentek az elmúlt időszakban. A
Lászlóval készült teljes interjút itt olvashatja el.
Forrás: Harmónia
Intézmény

Integrált

Szociális

Sziágyi tábor a felkészülés jegyében – Nyitott
szívvel és nyitott kapukkal
A Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthonát mindig is a teljes
mértékű nyitottság jellemezte, ami az intézményben zajló
kiváltás okán az elmúlt években még hangsúlyosabbá vált. A
támogatott lakhatásba költözés egyik legnagyobb kihívása az
ott dolgozó szakemberek és az ellátottak számára annak a
célnak a megvalósítása lett, hogy az egykori intézményi lakók
valódi közösségi befogadásban, az adott települések teljes
jogú lakosaként élhessenek. Ezt a célt szem előtt tartva zajlott

Forrás: Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok
Otthona

2020 nyarán két alkalommal Sziágyon a támogatott lakhatásba költözésre felkészítő tábor is, melyről
bővebb leírást itt talál.

Új lehetőségek
területén

az

audionarráció

A
médiatörvényben,
azaz
„a
médiaszolgáltatásokról
és
a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény” című jogszabályban változások léptek
életbe,
így
az
audionarrációs
szolgáltatás
elérhetősége több ponton bővült. Ennek részleteiről itt
tájékozódhat. Az NFSZK Nonprofit Kft. által megvalósított első audionarrátor modellprogramban
végzett audionarrátorok adatbázisát itt tekintheti meg.
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Hiánypótló kiadvány: „Autizmus és öregedés”
Az NFSZK Nonprofit Kft. MONTÁZS projektjének keretében lefordításra
került a The National Autistic Society gyakorlatcentrikus, a témában
alapinformációkat közlő az „Autizmus és öregedés” című hiánypótló
kiadványa. A kötet olyan fontos témákat dolgoz fel, mint az időskorral
együtt járó fizikai, érzelmi, mentális változások és azok lehetséges hatásai
az autizmussal élő emberek mindennapjaira, életminőségére. A kiadvány
szakmai segítséget nyújt többek között családtagoknak, az oktatás,
egészségügy, szociális ellátás területén dolgozó szakembereknek és
természetesen az autizmussal élő fiatalabb és idősebb embereknek ahhoz,
hogy felkészüljenek az időskorral járó változásokra egy magasabb szintű
életminőség elérése érdekében. A kiadványról szóló teljes híradásunkat
itt éri el. Az „Autizmus és öregedés“ című szakmai anyagot pedig
innen töltheti le.

Kiadvány a hazai autizmussal élő személyek és családjaik helyzetéről,
életminőségéről
Az
MTA-ELTE
Autizmus
Szakmódszertani
Kutatócsoport szisztematikus kutatás keretében
vizsgálta az autizmussal élő gyermekek és felnőttek
szüleinek életminőségét, pszichológiai jóllétét és az
ezzel összefüggő tényezőket. A szakemberek az
eredményekből kutatási összefoglalót készítettek,
melynek célja, hogy aktuális és hiteles információval
lássák el mindazokat, akik részesei az autizmussal élő
emberek és családjaik mindennapjainak, és ezáltal
sokat tehetnek életminőségük, helyzetük javításáért. Az erről szóló teljes cikket itt találja meg. A „Hazai
összkép az autizmussal élő személyek és családjaik helyzetéről, életminőségéről –
MASZKOLATLANUL” című kiadványt ide kattintva olvashatja el.

Fogyatékosügyhöz kapcsolódó jeles napok:



november 12. – A szociális munka napja
november 16. – A tolerancia 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@nfszk.hu címen jelezze felénk.
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: H-1138 Budapest, Váci út 191.
www.nfszk.hu
Tel.: 06 1 450 3230 • Fax: 06 1 450 3235
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