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Kedves Olvasónk!  

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

A Hálózati Hírlevelében beszámolunk arról, hogy a TÁRS projekt két új foglalkoztatás témájú kiadványt 

tervez megjelentetni, továbbá felhívjuk figyelmét a 2021-2030-ra vonatkozó, angol nyelvű „Európai 

Fogyatékosságügyi Stratégia” kiadására és magyar nyelvű fordítására is. Kitekintésünkben megtudhatja, 

hogy két új támogatott lakhatás szolgáltatást biztosító ház jött létre nemrégiben, ahogy arról is szó lesz, 

hogy a MONTÁZS projekt keretein belül elkészült egy szakmai protokoll a felnőttkori autizmus spektrum 

zavar felismeréséhez és pszichiátriai ellátásához, illetve egy módszertani segédlet az autista személyek 

felnőtté válásának támogatásához. 

Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal 

fordulhat hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@nfszk.hu  

 

Két új kiadvány érkezik nemzetközi foglalkoztatási 

jó gyakorlatokról  

A TÁRS projekt szakemberei részt vettek az EASPD (Fogyatékos 

Személyek Szolgáltatóinak Európai Szövetsége) „Út a 

foglalkoztatáshoz” című online konferenciáján, melyen Európa 

különböző országaiból számos jó gyakorlat került bemutatásra a 

fogyatékos emberek foglalkoztatásával kapcsolatban. A szakmai 

eseményen elhangzottakból a TÁRS projekt Foglalkoztatási 

munkacsoportja két összegző anyagot ad ki, 

melyek már társaságunk honlapján 

elérhetőek. A kiadványokról szóló 

 Az „Így csinálják mások – Külföldi jó cikkünk itt olvasható.

gyakorlatok a foglalkozási rehabilitáció területén“ című jó 

gyakorlat gyűjtemény ide kattintva tölthető le. Az „Út a  

foglalkoztatáshoz – Tudósítás egy európai konferenciáról” 

című TÁRS kiadvány pedig innen tölthető le.   

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

AKTUALITÁSOK 

mailto:kivaltas.halozat@nfszk.hu
https://fszk.hu/hir/ket-uj-kiadvany-erkezik-nemzetkozi-foglalkoztatasi-jo-gyakorlatokrol/
https://fszk.hu/hir/ket-uj-kiadvany-erkezik-nemzetkozi-foglalkoztatasi-jo-gyakorlatokrol/
https://fszk.hu/kiadvany/igy-csinaljak-masok-kulfoldi-jo-gyakorlatok-a-foglalkozasi-rehabilitacio-teruleten/
https://fszk.hu/kiadvany/igy-csinaljak-masok-kulfoldi-jo-gyakorlatok-a-foglalkozasi-rehabilitacio-teruleten/
https://fszk.hu/kiadvany/igy-csinaljak-masok-kulfoldi-jo-gyakorlatok-a-foglalkozasi-rehabilitacio-teruleten/
https://fszk.hu/kiadvany/ut-a-foglalkoztatashoz-tudositas-egy-europai-konferenciarol/
https://fszk.hu/kiadvany/ut-a-foglalkoztatashoz-tudositas-egy-europai-konferenciarol/
https://fszk.hu/kiadvany/ut-a-foglalkoztatashoz-tudositas-egy-europai-konferenciarol/
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KITEKINTÉS 

 

Megjelent az új „Európai Fogyatékosságügyi Stratégia”  

2021 márciusában az Európai Bizottság elfogadta a 2021–2030-

ra szóló, fogyatékossággal élő személyek jogaira vonatkozó 

stratégiát, mely angol és magyar nyelven is elérhető már. Az új 

stratégia a korábbi, 2010–2020-as európai 

fogyatékosságügyi  eredményeire épít. Célja a  stratégia

fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 

valamennyi területén való előrelépés mind uniós, mind tagállami 

szinten. A következő 10 évre szóló stratégia biztosítani kívánja, 

hogy Európában minden fogyatékossággal élő személy 

megfelelő életminőséggel és képességeihez mért önállósági 

szinten éljen, továbbá a dokumentum a szociális védelemre és 

a munkahelyi megkülönböztetés-mentességre is összpontosít. 

Központi témája az egyenlő részvétel biztosítása annak 

érdekében, hogy megvédje a fogyatékossággal élő személyeket a megkülönböztetés és az erőszak 

bármely formájától, biztosítsa az esélyegyenlőséget az igazságszolgáltatásban, az oktatásban, a 

kultúrában, a sportban és az idegenforgalomban, valamint egyenlő esélyű hozzáférést biztosítson az 

összes egészségügyi szolgáltatáshoz. mígAz erről szóló teljes cikk itt érhető el,  az angol nyelvű, új 

stratégia ide kattintva tölthető le, magyar fordítása pedig itt olvasható. A 2021-2030-ra vonatkozó  

„Európai Fogyatékosságügyi Stratégia“ könnyen érthető módon készült, magyar nyelvű változata 

pedig itt található.  

 

Támogatott lakhatási szolgáltatást indított a 
„Helyet” Alapítvány  

Értelmi fogyatékossággal élő személyeknek indított 

támogatott lakhatási szolgáltatást a „Helyet” 

Alapítvány. A Jászberényben található „Támogat-

Lak” elnevezésű program célja egy olyan lakhatási 

forma biztosítása, melyben a szükséges kísérő 

támogatás mellett a minél teljesebb autonómia és 

önellátás kerül előtérbe. Az erről szóló teljes 

híradás itt olvasható. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0101&from=HU
https://www.facebook.com/kozpont.efoesz/posts/2565767910383752
https://www.facebook.com/kozpont.efoesz/posts/2565767910383752
https://efoesz.hu/efoesz/tamogatott-lakhatasi-szolgaltatast-inditott-a-helyet-alapitvany/
https://efoesz.hu/efoesz/tamogatott-lakhatasi-szolgaltatast-inditott-a-helyet-alapitvany/
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Debreceni támogatott 

lakhatás: a 

Kincsesláda Ház 

A Fény Felé Alapítvány már 20 

éve működő lakóotthona 12 

ellátottja mellett újabb 12, 

fogyatékossággal élő személy 

számára kívánt lakhatási 

megoldást ajánlani, így 

pályázati pénzből megépítette 

Debrecenben a szakosított ellátást nyújtó intézményét. Ezzel párhuzamosan lakóotthonukat átminősítették 

támogatott lakhatássá, így már 24, értelmileg akadályozott fiatal felnőtt lakhatását tudták vállalni. A 

Kincsesláda Ház lakóinak ellátását 5 fő szakszemélyzet végzi, akik a lakhatáson kívül foglalkoztatásra és 

fejlesztésre is lehetőséget biztosítanak. Az új, debreceni támogatott lakhatásról szóló összefoglaló itt 

érhető el.  

 

Szakmai protokoll az autizmus spektrum zavar felismeréséhez és pszichiátriai 

ellátásához felnőttkorban 

A MONTÁZS projekt keretében olyan módszertani segédlet készült – egy nemzetközi protokoll magyar 

adaptációjaként –, amely az autista felnőttek diagnosztikája terén tevékenykedő szakemberek számára 

egységes, a szakmai kompetenciákat és korszerű eljárásrendeket leíró 

dokumentumként használható. A protokoll célul tűzte ki az autizmus 

spektrum zavarral élők támogatásának, szükségleteik kielégítésének, a 

környezetükben élők képzettségének, toleranciájának segítését. A 

szakmai anyag emellett javaslatot ad a diagnosztikus eredmények 

igénybevevővel történő megbeszélésének szempontjaira, a 

környezet tájékoztatásának és a közös tervezés módjaira, a 

diagnózishoz kötött szociális és egyéb szolgáltatások, 

fejlesztések, terápiák igénybevételének lehetőségeire. 

Tartalmazza továbbá azoknak a diagnosztikus és 

állapotfelmérő eszközöknek a listáját, amelyek nélkülözhetetlenek a 

felnőttkori, korszerű, igényeknek megfelelő állapot meghatározásához. A módszertani 

segédletet az érdeklődők  tudják elérni. ezen a linken található regisztrációt követően A 

protokollról szóló teljes híradás itt olvasható el. 

  

https://dehir.hu/debrecen/tarsadalmi-vallalkozasok-szamara-kiirt-palyazatot-nyert-a-feny-fele-alapitvany/2021/02/18/
https://dehir.hu/debrecen/tarsadalmi-vallalkozasok-szamara-kiirt-palyazatot-nyert-a-feny-fele-alapitvany/2021/02/18/
https://fszk.hu/szakmai-protokoll-az-autizmus-spektrum-zavar-felismeresehez-es-pszichiatriai-ellatasahoz-felnottkorban-2/
https://nfszk.hu/szakmai-tevekenysegek/autizmus-spektrum-zavar/montazs-projekt--efop-1_9_2--autizmus-munkacsoport/szakmai-protokollok-kidolgozasa/szakmai-protokoll-az-autizmus-spektrum-zavar-felismeresehez-es-pszichiatriai-ellatasahoz-felnottkorban
https://nfszk.hu/szakmai-tevekenysegek/autizmus-spektrum-zavar/montazs-projekt--efop-1_9_2--autizmus-munkacsoport/szakmai-protokollok-kidolgozasa/szakmai-protokoll-az-autizmus-spektrum-zavar-felismeresehez-es-pszichiatriai-ellatasahoz-felnottkorban
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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 

 

 

Módszertani segédlet az autista személyek felnőtté válásának támogatásához 

A most megjelent „Autizmus - belépés a felnőttkorba” című protokoll 

a címben jelzett átmenet támogatásához nyújt kézzelfogható 

segítséget az iskolai tanulmányok felsőbb osztályaiba járó autista 

fiatalokkal foglalkozó pedagógusok, gyógypedagógusok, 

pszichológusok, pszichiáterek, szociális munkások és egyéb, 

speciális terápiát nyújtó szakemberek számára. A szakmai anyag 

további célcsoportja az autista kisgyermekekkel foglalkozó 

szakemberek köre, akik ugyan még nem az átmeneti folyamatot 

segítik közvetlenül, de munkájuk a sikeres átmenet nélkülözhetetlen 

előfeltétele. Ezen felül a módszertani segédlet az autista 

gyermekeket gondozó szülőknek, családtagoknak is remek 

támpontot ad a felnőtté válás támogatásához. A protokoll elméleti és 

gyakorlati segítséget kíván nyújtani annak érdekében, hogy a serdülőkorú autista fiatalok megerősödve, 

minél felkészültebben, kevésbé stresszesen induljanak el felnőtt életük felé. A MONTÁZS projekt 

módszertani segédletét ide kattintva a regisztrációs lap kitöltését követően kapják meg az érdeklődők. , Az 

„Autizmus - belépés a felnőttkorba” című szakmai anyagról bővebben itt tájékozódhat. 

 

 

 

Fogyatékosügyhöz kapcsolódó jeles napok: 

 április 2. –  Az autizmus világnapja 

 április 7. –  Egészségügyi világnap 

 április 11. –  A Parkinson-kór világnapja 

 április 27. –  A vakvezető kutyák világnapja  

mailto:kivaltas.halozat@nfszk.hu
http://www.nfszk.hu/
https://fszk.hu/autizmus-belepes-a-felnottkorba-regisztracio/
https://nfszk.hu/szakmai-tevekenysegek/autizmus-spektrum-zavar/montazs-projekt--efop-1_9_2--autizmus-munkacsoport/szakmai-protokollok-kidolgozasa/autizmus---belepes-a-felnottkorba
https://nfszk.hu/szakmai-tevekenysegek/autizmus-spektrum-zavar/montazs-projekt--efop-1_9_2--autizmus-munkacsoport/szakmai-protokollok-kidolgozasa/autizmus---belepes-a-felnottkorba

