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Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat decemberi, ünnepi Hírlevelét ajánljuk
figyelmébe.
Ebben a számban olvashat a 2020 októberében indult szakmai konzultációs sorozatról, melynek fő témája
a támogatott lakhatás térítési díjának megállapítása, illetve áttekintést kap a TÁRS projekt SHF személyek
támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogram szakmai anyagairól is. Hírül adjuk többek
között azt is, hogy a MONTÁZS projekt keretein belül elkészült egy kommunikációs készségek felmérését
segítő új kiadvány AAK- támogatáshoz.
Kiváltással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal fordulhat
hozzánk!

Elérhetőségünk:
kivaltas.halozat@nfszk.hu

Békességben és nagy szeretetben
eltöltött, áldott Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben, egészségben gazdag
boldog Új Évet kívánnak a TÁRS
projekt szakemberei a Hálózati
Hírlevél minden kedves Olvasójának!
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 számok: E-000892/2014, E/2020/000250
www.nfszk.hu

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, itt jelezze
felénk.
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Szakmai konzultációs sorozat indult a
támogatott lakhatás térítési díjának
megállapításához kapcsolódóan
2020 októbere és decembere között összesen 5
helyszínen
–
Salgótarjánban,
Békéscsabán,
Zalaegerszegen, Nyíregyházán és Debrecenben –
szakmai konzultációra került sor a Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
megyei
kirendeltségén. Az egyeztetéseken - járványügyi
előírásokat betartása mellett - részt vettek a kirendeltség kiváltásban érintett dolgozói, illetve
a kiváltást megvalósító intézmények illetékes munkatársai. A szakmai találkozók során
áttekintésre került a térítési díj megállapításának folyamata, szabályai; a szolgáltatásnyújtás
dokumentálása; továbbá a komplex szükségletfelmérés eredményeinek figyelembe vételével
modellezésre került a térítési díj megállapítása. A szakmai konzultációs sorozat – amint a
járványügyi helyzet lehetővé teszi, - 2021-ben azokban a megyékben folytatódik, ahol
igényelték a térítési díjjal kapcsolatos egyeztetési lehetőséget. A térítési díj megállapítása
témájú szakmai konzultációs sorozatról szóló híradásunkat itt olvashatja el.

Áttekintő a TÁRS projekt SHF személyek
támogatott életvitelének kialakítását elősegítő
modellprogramjáról
A TÁRS projekt egyik feladata a súlyosan, halmozottan
fogyatékos személyek támogatott életvitelének kialakítását
segítő modellprogram megvalósítása. A projekt munkatársai
ugyanakkor fontosnak tartják a kiváltási folyamatban részt vevő
szakemberek, szakmai szervezetek és szolgáltató szervezetek
közötti tudásmegosztást is, hiszen minden segítő anyag, amely
ebben a témakörben születik, tovább gazdagítja a tématerület
szakmai, módszertani ismeretanyagát. A 2020-as év
zárásaként, a TÁRS projekt szakemberei készítettek egy összefoglalót, mely ismerteti
mindazon elkészült szakmai anyagokat, amelyek jelentősen segíthetik a fogyatékosságügyi
területen dolgozókat abban, hogy a fogyatékos célcsoport e kevésbé látható csoportjáról és
támogatásuk lehetőségeiről minél többet megtudjanak az érdeklődők. A TÁRS projekt
koordinálásával készült, SHF személyek lakhatási szolgáltatásainak elősegítését
támogató szakmai kiadványait tartalmazó teljes cikket itt éri el.
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Kommunikációs készségek felmérését segítő új kiadvány AAKtámogatáshoz
A MONTÁZS projekt keretében megjelent az AAK-igényű
személyek kommunikációs készségeinek felméréséhez
készített, Diagnosztikus protokoll az augmentatív és
alternatív kommunikációs fejlesztési és támogatási
szükséglet felméréséhez című szakanyag. A kiadvány
azoknak a szakembereknek kíván elméleti és gyakorlati
segítséget
nyújtani,
akik
komplex
kommunikációs
szükségletű személyek fejlesztését, rehabilitációját és
támogatását végzik. A szakmai anyag célja a fejlesztések és
támogatások kijelöléséhez szükséges döntéselőkészítés
megalapozása, ezért az állapotfelismerés folyamatában
ismert eszközök és módszerek tárházát mutatja be. A
kiadványról szóló teljes híradást itt találja. A szakmai
anyagot pedig innen töltheti le.

Kormányzati összegző a fogyatékos emberek világnapja alkalmából
A
Kormány
elkötelezett
a
fogyatékossággal élő embertársaink
lehetőségeinek
és
esélyeinek
megteremtésében és megerősítésében.
Hisz abban, hogy úgy, ahogy minden
állampolgárnak, a fogyatékossággal élő
embertársainknak is segélyek helyett
lehetőségeket kell teremteni, sajnálat
helyett pedig esélyeket. Számos olyan intézkedés történt az elmúlt időszakban, amely a
fogyatékos személyek minél teljesebb, és lehetőségeikhez képest legönállóbb életének
megteremtését segítette elő. A Magyar Kormány többek között erősíti a megváltozott
munkaképességű emberek foglalkoztatását; az infokommunikációs akadálymentesítést a
Kontakt, a Távszem és a Data szolgáltatásokkal; illetve a fogyatékossággal élő gyermeket
nevelő családok helyzetét otthonfelújítási programmal, támogatásaik növelésével. A
kormányzati összegző cikket itt olvashatja el.
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Útmutató egészségügyi dolgozóknak az értelmi
fogyatékossággal
élő
személyekkel
való
kommunikációhoz
Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége az aktuális járványügyi helyzetre reagálva hasznos
útmutatót készített az egészségügyi dolgozók számára, melyben
felhívja a figyelmet arra, hogy néhány egyszerű szabály betartása
nagyban megkönnyítheti az együttműködés kialakítását egy
vizsgálatra szoruló
értelmi fogyatékossággal élő beteggel. Az
egészségügyi dolgozókat segítő, könnyen érthető kommunikációt
bemutató segítő anyagot itt érheti el.

Kórházi
kiskönyv
személyeknek

autista

Nemzetközi
jógyakorlatok
felkutatását
követően, az Autisták Országos Szövetsége
megbízásából elkészült annak a kórházi
kiskönyvnek a magyar változata, mely
minden autista személy esetében fontos
dokumentum lehet az egészségügyi ellátások
és kórházi kezelések során. Az autista emberek számára kidolgozott kiskönyv a személyes
adatokon túl sok olyan információt tartalmaz, amely az ellátásuk során nagyban segítheti az
együttműködést. A kiskönyvről bővebb információkat itt talál. Az autista emberek
számára kifejlesztett kórházi kiskönyvet innen, a hozzá tartozó kitöltési útmutatót pedig
innen töltheti le.
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