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Kedves Olvasónk!  

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

A Hálózati Hírlevélben felhívjuk figyelmét arra, hogy a TÁRS projekt tavasszal újabb képzéseket indított 

ápoló, gondozó szakemberek számára. Beszámolunk arról, hogy új, könnyen érthető füzetet adott ki a 

TÁRS és MONTÁZS projekt önérvényesítőknek, tapasztalati szakértőknek az SHF személyekről és 

önérvényesítésük lehetőségeiről. Hírül adjuk, hogy a „Dolgozni jó!” füzetsorozat felhasználói visszajelzései 

beérkeztek és a TÁRS projekt egyéb foglakoztatás témájú kiadványai aktualizálásra kerültek. „Kitekintés” 

rovatunkból pedig többek között megtudhatja, hogy az ÉFOÉSZ hírlevéllel segíti a koronavírussal 

kapcsolatos információk könnyen érthető befogadását, ahogyan azt is, hogy megjelent az SHF személyek 

komplex mozgásfejlesztésével és szinten tartásával foglalkozó kiadvány folytatása. 

Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal 

fordulhat hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@nfszk.hu  

 

A TÁRS projekt újabb képzéseket indított az ápolást, gondozást nyújtó 

szakembereknek  

A megfelelő egészségügyi óvintézkedések mellett 2021 tavaszán 

folytatódnak a TÁRS projekt ápoló, gondozó munkatársaknak szóló 

nagysikerű képzései. A továbbképzések célja, hogy az intézményi 

munkatársakat bevezesse a támogatott lakhatások (TL) mindennapjaiba, 

megoldó kulcsokat kínáljon az ott felmerülő problémákra, valamint 

elősegítse a kiváltási folyamatok sikerességéhez szükséges attitűdváltást. 

A „Szolgáltatói kompetenciák fejlesztése a támogatott lakhatást segítő 

ápolók, gondozók számára”, „A komplex gondozás 

folyamata és gyakorlata a támogatott 

lakhatásban„ és a „Támogatott lakhatás – 

fókuszban a szolgáltatást igénybevevő” 

című képzésekből 6 csoport elindítását hirdette meg a TÁRS projekt. 

 A Az érdeklődők itt tajékozódhatnak a képzések tartalmáról.

TÁRS projekt képzéseiről szóló teljes híradásunk itt található. 

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

AKTUALITÁSOK 

mailto:kivaltas.halozat@nfszk.hu
https://fszk.hu/kepzesek/aktualis-kepzesek/
https://fszk.hu/hir/a-tars-projekt-ujabb-apolo-gondozo-kepzeseket-indit-tavasszal-2/
https://fszk.hu/hir/a-tars-projekt-ujabb-apolo-gondozo-kepzeseket-indit-tavasszal-2/
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Új, könnyen érthető kiadvány önérvényesítőknek, 

tapasztalati szakértőknek az SHF személyekről és 

önérvényesítésük lehetőségeiről 

A TÁRS projekt „SHF személyek támogatott életvitelének kialakítását 

elősegítő modellprogramja” keretében igyekszik olyan kiadványokkal is 

segíteni a szülőket, szakembereket, érintetteket, amelyek további tudást 

adhatnak arról, hogy miként is lehet segíteni a magas (komplex) 

támogatási szükségletű és súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek 

önrendelkezését, társadalmi részvételét. Éppen ezért a TÁRS és a 

MONTÁZS projektek fontosnak tartották, hogy készítsenek a tapasztalati szakértőik segítségével egy 

könnyen érthető kommunikációval íródott kiadványt. A füzetet az értelmi fogyatékos személyek 

önérvényesítő csoportjai tudják majd leginkább használni, ami azért lényeges, mert ők azok, akik a kiváltás 

során segíteni tudják a sok segítséget igénylő emberek érdekvédelmét. A „Sok segítséget igénylő 

emberek önérvényesítése” című füzet a célcsoportot megszemélyesítő Panni példáján keresztül 

igyekszik bemutatni a sok segítséget igénylő emberek szükségleteit és mindennapjait, illetve azon 

lehetőségeket, ahogyan Pannit segíteni lehet önérvényesítésében és önrendelkezésében. A kiadvány 

végén hazai jó gyakorlatok is bemutatásra kerülnek. A füzetről itt olvashat bővebben. A „Sok segítséget  

igénylő emberek önérvényesítése” című  A hozzá készültkiadvány ide kattintva tölthető le.  könnyen 

érthető ajánló pedig itt található. 

 

 

A „Dolgozni jó!” füzetsorozat felhasználói visszajelzései 

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja a „Dolgozni jó!” című, 2018-

as füzetsorozatáról visszajelzéseket kért a felhasználóktól. A tapasztalatok 

összegyűjtésében a Foglalkoztatási Munkacsoport tagjain kívül a TÁRS 

projekt intézményi koordinátorai is részt vettek. A szakemberek mini 

interjúkat készítettek a visszajelzést vállaló szervezetek 

képviselőivel, akik elsősorban az intézményi férőhelykiváltásban 

részt vevő intézmények közül kerültek ki. A beérkezett 

visszajelzések alapján elmondható, hogy a szakemberek a 

füzeteket kifejezetten jól tudták használni mind az ismeretek bővítése, mind pedig a munkára 

való gyakorlatias felkészítés során. A kiadványokat forgató szakemberek véleménye szerint a 

füzetek a fogyatékos emberek számára széles körű ismeretanyagot adnak a foglalkoztatás 

területéről. Tapasztalataik szerint a füzetekkel kiegészített felkészítésben részt vevő személyek 

kapcsolata javult, illetve kifejezőképességük is erősödött az interaktív feladatok elvégzése során. 

A pozitív visszajelzések hatására a TÁRS projekt a füzetekben fellelhető gyakorlati feladatok 

bővítését és egy új füzet megjelentetését is tervezi. A „Dolgozni jó!“ füzetsorozat felhasználói 

visszajelzéseiről szóló teljes híradás itt érhető el. 

SZAKMAI HÍREK 

https://fszk.hu/hir/uj-konnyen-erteheto-kiadvany-onervenyesitoknek-tapasztalati-szakertoknek-az-shf-szemelyekrol-es-onervenyesitesuk-lehetosegeirol/
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2021/04/02_Sok-segitseget-igenylo-emberek-onervenyesitese_kiadvany.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2021/04/02_Sok-segitseget-igenylo-emberek-onervenyesitese_kiadvany.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2021/04/02_KEK-ajanlo.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2021/04/02_KEK-ajanlo.pdf
https://fszk.hu/hir/a-dolgozni-jo-fuzetsorozat-felhasznaloi-visszajelzesei/
https://fszk.hu/hir/a-dolgozni-jo-fuzetsorozat-felhasznaloi-visszajelzesei/
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Aktualizált kiadványok foglalkoztatás témában  

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja a projekt indulása óta 

támogatja az intézményben dolgozó szakembereket a foglalkoztatás 

fejlesztését segítő kiadványok készítésével. Az elmúlt években 15 – a 

megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását támogató – 

kiadvány készült, többek között a különböző foglalkoztatási formákról, a 

fogyatékos személyek munkavállalásra történő felkészítéséről, a 

foglalkozási rehabilitáció intézményrendszeréről, az Intézményi 

Foglalkoztatási Munkacsoportok működéséről, feladatairól. Az azóta 

bekövetkezett változásokhoz és tapasztalatokhoz igazodva most a kiadványok többsége aktualizálásra 

került. A TÁRS projekt frissített, foglalkoztatás témájú kiadványairól szóló cikk itt olvasható.  

 

KITEKINTÉS 

 

Könnyen érthetően hírlevél a 

koronavírusról 

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik 

Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) már 

2020. március óta ír könnyen érthető cikkeket a 

koronavírussal kapcsolatos legfontosabb és 

legfrissebb kérdéseket, intézkedéseket és fejleményeket feldolgozva. 2021. március óta pedig, havi szinten 

több alkalommal, a Koronavírus hírlevél címet viselő, elektronikusan megjelenő anyagba foglalja mindezen 

tudnivalókat. A hírlevelek jó szolgálatot tehetnek minden értelmi fogyatékos személyt segítő családtag és a 

támogató szakemberek számára is, a koronavírussal kapcsolatos információk könnyebb megértése és a 

felmerülő kérdések tisztázása céljából. A Koronavírus hírlevelek a szervezet közösségi oldalán, ide 

kattintva találhatóak meg. 

 

Önálló életvitelhez kapnak segítséget a 
jászberényi támogatott lakhatás lakói 

Jászberényben felépült a „Helyet!” Alapítvány 

Eperfa utcai támogatott lakhatás szolgáltatást 

biztosító háza, ahová nyolc fogyatékkal élő fiatal 

költözött be. Az autista, enyhe és középsúlyos 

értelmi fogyatékos, valamint Down-szindrómás ellátottak minimális életvitel-irányítással, 

önállóan alakíthatják életüket. Ez az életforma új megközelítést jelent az eddigi szigorú, 

intézményi ellátáshoz képest, mert nem a korlátozásokra helyezi a hangsúlyt, hanem az 

önrendelkezésre. Segíti a fogyatékkal élők képességeinek kibontakozását, társadalmi integrációját. A 

jászberényi támogatott lakhatás életét bemutató cikk itt érhető el. 

https://fszk.hu/hir/aktualizalt-kiadvanyok-foglalkoztatas-temaban/
https://efoesz.hu/aktualis-esemenyek/
https://efoesz.hu/aktualis-esemenyek/
https://efoesz.hu/aktualis-esemenyek/
https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/onallo-eletvitelhez-kapnak-segitseget-a-jaszberenyi-otthon-lakoi-3390391/
https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/onallo-eletvitelhez-kapnak-segitseget-a-jaszberenyi-otthon-lakoi-3390391/
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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 

Megjelent az SHF személyek komplex 
mozgásfejlesztésével és szinten tartásával 
foglalkozó kiadvány folytatása  

Újabb fontos, hiánypótló kiadvány jelent meg a Gondoskodás 

Gyermekeinkért Alapítvány gondozásában „Súlyosan, halmozottan 

fogyatékos személyek komplex mozgásfejlesztése, mozgásos 

képességeinek szintentartása II.” címmel. A szakmai anyag kitér a 

célcsoport kapcsán a házon belüli és kívüli mobilitásra, étkezésre, 

otthoni szabadidős tevékenységre, illetve az ezek során alkalmazott segédeszközökre. Számba veszi a 

lakókörnyezet akadálymentesítésének szempontjait, illetve összegyűjti azokat a közösségi szabadidős 

lehetőségeket és helyszíneket is az ország több pontjáról, amelyek akadálymentesítettek. Ezen túl a 

súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek szüleinek és a segítőinek rekreációs lehetőségeit és annak jó 

gyakorlatait is bemutatja. A kiadványról szóló ajánló itt található. A szakmai anyag  innen tölthető le. 

 

Lezárult a MONTÁZS projekt logopédiai szolgáltatása   

2021. március 31-vel lezárult a MONTÁZS projekt felnőttek számára, 

térítésmentesen biztosított logopédiai szolgáltatása. A logopédusok új 

klienseket már nem tudnak fogadni. 2019 februárja óta összesen 386 érintett 

vette igénybe a szolgáltatásokat az ország 12 városában 16 logopédus 

szakembertől. A MONTÁZS projekt köszönetét fejezi ki az elmúlt két évben, 

a modellprogramban dolgozó szakembereknek.  

 

 

 

Fogyatékosügyhöz kapcsolódó jeles napok: 

 május 5. –  Az esélyegyenlőség napja (Európa nap) 

 május 12. –  Az ápolók nemzetközi napja 

mailto:kivaltas.halozat@nfszk.hu
http://www.nfszk.hu/
https://fszk.hu/hir/megjelent-az-shf-szemelyek-komplex-mozgasfejlesztesevel-es-szinten-tartasaval-foglalkozo-kiadvany-folytatasa/
https://f4fb0c1c-424f-42bc-ab39-18ef2e2c756c.filesusr.com/ugd/3f8ca3_7a5e313624c2450786019e9fd1911299.pdf

