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2021/2. szám – február 26.  

 

 

   
 

Kedves Olvasónk!  

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat februári Hírlevelét ajánljuk figyelmébe.  

A Hálózati Hírleveléből megtudhatják, hogy folytatódnak a TÁRS projekt konzultációs alkalmai térítési díj 

témában, ahogy beszámolunk arról is, hogy elkészült az új, foglalkoztatási jó gyakorlat kiadványunk. 

Továbbá kitekintésünkben szó lesz más szervezetek által eddig megjelentetett, súlyosan, halmozottan 

fogyatékos (SHF) embereket segítő anyagokról. Hírül adjuk azt is, hogy folytatódik a MONTÁZS projekt 

TEAM szolgáltatása. Mindezek mellett további segítő kiadványokra és a fogyatékos embereket nagyban 

érintő változásokra hívjuk fel figyelmét.  

Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal 

fordulhat hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@nfszk.hu  

 

Folytatódik a szakmai konzultációs sorozat a támogatott lakhatás térítési 

díjának megállapításához kapcsolódóan  

 arról, hogy az EFOP-2.2.2-es intézményi Tavaly év végén hírt adtunk

férőhely kiváltás pályázatot megvalósító intézmények jelezhetik igényüket 

a TÁRS projekt felé, a támogatott lakhatás térítési díj megállapításával 

kapcsolatos gyakorlatorientált, személyre szabott, egyéni konzultációs 

lehetőségre. A nagy érdeklődésre való tekintettel a helyszíni támogató 

tevékenység tovább folytatódik. A szakmai alkalmak során áttekintésre 

kerül majd a térítési díj megállapításának folyamata 

és szabályai; a szolgáltatásnyújtás 

dokumentálása; továbbá a komplex 

szükségletfelmérés eredményeinek figyelembe vételével modellezésre 

kerül a térítési díj megállapításának folyamata is. A szakmai 

konzultációs sorozattal kapcsolatos részletekről itt kap 

további tájékoztatást. 

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

AKTUALITÁSOK 

mailto:kivaltas.halozat@nfszk.hu
https://fszk.hu/hir/szakmai-konzultacios-sorozat-indult-a-tamogatott-lakhatas-teritesi-dijanak-megallapitasahoz-kapcsolodoan/
https://fszk.hu/hir/folytatodik-a-szakmai-konzultacios-sorozat-a-tamogatott-lakhatas-teritesi-dijanak-megallapitasahoz-kapcsolodoan/
https://fszk.hu/hir/folytatodik-a-szakmai-konzultacios-sorozat-a-tamogatott-lakhatas-teritesi-dijanak-megallapitasahoz-kapcsolodoan/
https://fszk.hu/hir/folytatodik-a-szakmai-konzultacios-sorozat-a-tamogatott-lakhatas-teritesi-dijanak-megallapitasahoz-kapcsolodoan/
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Új foglalkoztatási jó gyakorlat kiadvány jelent meg 

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2017-ben kezdte meg a 

hazai foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését és rövid füzetek formájában 

történő megjelentetését. A munkatársak fejlesztő foglalkoztatást működtető 

szervezetekhez, és megváltozott munkaképességű személyek akkreditált, 

illetve nyílt piaci foglalkoztatását végző munkáltatókhoz egyaránt 

ellátogatnak. A most elkészült kiadvány a Lámpás ’92 Alapítvány 

képzőművészeti téren nyújtott egyedülálló tevékenységéből ad ízelítőt. A 

legújabb füzetről szóló cikk itt míg a Lámpás ’92 Alapítvány , 

foglalkoztatási jó gyakorlata itt olvasható el.  

KITEKINTÉS 

Új fejezet a látássérült emberek támogatásában  

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős 

államtitkára bejelentette, hogy januárban életbe lépett az a törvény, amely 

szerint minden 16. életévét betöltött látássérült személy jogosult az államilag 

támogatott elemi habilitációs szolgáltatás igénybevételére. Fontos szempont 

volt a törvény meghozásánál, hogy az érintett fogyatékos személyeknek legyen 

esélyük olyan szolgáltatást kapni, ami segítséget nyújt a társadalomba való 

beilleszkedésre és a minél önállóbb élet kialakítására. Az erről szóló teljes 

 híradás itt található meg.

Szakmai anyagok ajánlása SHF témában 

A TÁRS projekt nagy hangsúlyt fordít saját kiadványainak ajánlásán túl olyan szakmai anyagok 

feltérképezésére és megosztására, melyek a fogyatékosságügyi területen dolgozó szakembereket a 

súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) személyek támogatott életvitelének támogatásában 

segíthetik. Így a következőkben olyan más 

szervezetek által készített hasznos kiadványokra 

hívjuk fel a figyelmet, melyek az SHF 

célcsoporttal dolgozók számára nyújtanak 

hasznos információkat. Az ajánlott szakmai 

anyagokról szóló összefoglalónk itt található 

meg, melyben felsorakoztattuk a kiadványok és 

kommunikációs táblák linkjeit is. 

 

 

 

 

https://fszk.hu/hir/uj-kiadvannyal-bovult-a-jo-gyakorlatok-a-foglalkoztatasban-sorozat-8/
https://fszk.hu/hir/uj-kiadvannyal-bovult-a-jo-gyakorlatok-a-foglalkoztatasban-sorozat-8/
https://fszk.hu/kiadvany/jo-gyakorlat-lampas-92-alapitvany-god/
https://kormany.hu/hirek/uj-fejezethez-erkezett-a-latasserultek-tamogatasa
https://kormany.hu/hirek/uj-fejezethez-erkezett-a-latasserultek-tamogatasa
https://fszk.hu/hir/szakmai-anyagok-ajanlasa-shf-temaban/
https://fszk.hu/hir/szakmai-anyagok-ajanlasa-shf-temaban/
https://fszk.hu/hir/szakmai-anyagok-ajanlasa-shf-temaban/
https://fszk.hu/hir/szakmai-anyagok-ajanlasa-shf-temaban/
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Önsegítő kiadvány érzelemszabályozás témában 

 

Nagyon különböző okokból alakulhatnak ki az 

embereknél függőségek, de a közös, ami bennük van: 

a veszteség, melyet ebben az időszakban különösen 

sokan megélnek. A „MENTŐÖV ÉRZELMI VIHAROK 

ESETÉRE - Érzelemszabályozás a gyakorlatban” 

című önsegítő kiadvánnyal a szerzők azoknak a függő 

embereknek szeretnének alternatívákat adni, akik 

felépülésük során nehézségekkel szembesültek a járvány miatt. Persze a füzetben szereplő feladatok az 

élet bármely más időszakában és bárkinek hasznosak lehetnek. A cél az, hogy az emberek meg tudjanak 

küzdeni az érzelmileg megterhelő szituációkkal. Mindezt úgy segíti elő a kiadvány, hogy elméleti alapot 

nyújt a témában használt fogalmakhoz, majd segítő gyakorlatokat mutat be. A Nyírő Gyula Országos 

Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet által összeállított tájékoztató anyag itt érhető el.  

 

Értelmi sérült személyek 
infokommunikációját erősítő kiadványok 
érhetőek el   

Az EFOP-1.1.5-17-2017-00003 azonosítószámú 

„Infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása az 

ÉFOÉSZ-nél” című projekt keretében készült el a 

„Kezünkben a világ” című, könnyen érthető füzet digitális 

eszközök alkalmazásához. A kiadvány az okostelefonokról és 

a tabletekről, illetve azok használatáról szól és innen tölthető 

 A „Kezünkben a Világ” folytatásaként megjelent a ”LÉGY APPRA KÉSZ!” című füzet. A szintén le.

könnyen érthető kommunikációval megírt kiadvány az ÉFOÉSZ „Önálló Életvitel” alkalmazásának 

használatában segít. Az ingyenes, okostelefonra letölthető alkalmazás a felhasználóit például a 

bevásárlásban, napirendjének elkészítésben, a közlekedésben és abban is támogatja, hogy kitől érdemes 

segítséget kérniük, ha bajba kerülnek. Ez a füzet ide kattintva olvasható el.  

Gyakorlati tudnivalók a keresetkorlát 
megszüntetéséről  

A 2021-es év első napjától alkalmazandó az a 

törvénymódosítás, mely hatályon kívül helyezte a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. 

törvény (Mmtv.) azon rendelkezéseit, melyek értelmében  

megszűnik az ellátásra való jogosultság, ha a rokkantsági 

vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy 

keresőtevékenységet folytat és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a 

minimálbér másfélszeresét. Az ezzel kapcsolatos információkat itt olvashatják el az érdeklődők. 

  

http://www.opai-addikt.hu/files/Onsegito-fuzet.pdf?fbclid=IwAR3cpqEanpmHvh1tj2Tmu8IhhMVBNyrBXigNKbeXnRO5UQYkHPG3xpjAwGQ
http://efoesz.hu/wp-content/uploads/2020/04/kezunkben_a-vilag_informatikai_eszkozok.pdf
http://efoesz.hu/wp-content/uploads/2020/04/kezunkben_a-vilag_informatikai_eszkozok.pdf
http://efoesz.hu/wp-content/uploads/2020/04/legy_appra_kesz.pdf
https://rehabportal.hu/jogszabaly/2021-tol-megszunik-a-kereseti-korlat/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100191.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100191.tv
https://rehabportal.hu/munka/gyakorlati-tudnivalok-a-keresetkorlat-megszunteteserol/
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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 

Nyilvántartásba vételi számok: E-000892/2014; E/2020/000250 

 

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő jogszabálymódosítások 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma elkészítette tájékoztatóját a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 

továbbá az ezekhez a törvényekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek 

szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő, 2021. évi módosításairól. 

A Minisztérium célja a tájékoztatóval, hogy segítséget nyújtson a 

jogértelmezéshez, és ennek következtében megkönnyítse a 

jogalkalmazást. A törvénymódosításokat a családvédelmi akciótervvel 

összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVII. törvény 

tartalmazza, mely az itt elérhető Magyar Közlöny 2020. évi 282. számában, 

2020. december 18-án került kihirdetésre.   

Folytatódik a TEAM szolgáltatás   

 

Február 1-től folytatódik a Területi Autizmus Munkacsoportok (TEAM) 

szakembereinek munkája és várják az autista személyek és 

családjaik megkeresését, illetve a hazai közintézmények 

szakembereinek jelentkezését is, amennyiben ellátottjaik között 

autizmussal élő személy található. A tanácsadók segítenek többek 

között akkor, ha az adott intézmény fel szeretne készülni autizmus-

specifikus szolgáltatások nyújtására vagy a szolgáltatások 

fejlesztését tervezi. Továbbá információt adnak az autizmussal és az 

autista emberek számára biztosítható segítségnyújtással kapcsolatban, 

megosztják az ismert jó gyakorlatokat. Az erről szóló teljes híradás itt olvasható el ahol megtalálhatóak , 

a jelentkezési felületek is a szolgáltatásokra, attól függően, hogy intézmények számára szánt többalkalmas 

tanácsadásról vagy egyalkalmas szemléletformáló előadásról, esetleg szülőknek, hozzátartozóknak szánt 

felkészítésről van szó. 

mailto:kivaltas.halozat@nfszk.hu
http://www.nfszk.hu/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/e42e88131ea049d94c43876cfd1dde1536e519f4/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/e42e88131ea049d94c43876cfd1dde1536e519f4/megtekintes
https://fszk.hu/hir/tajekoztatas-team-szolgaltatas-ujraindulasarol/

