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Kedves Olvasónk!  

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

A Hálózati Hírlevélben beszámolunk arról, hogy megjelent a TÁRS projekt új, foglalkoztatási jó gyakorlata 

és elindult a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet hivatalos közösségi oldala. Bemutatjuk a TÁRS projekt 

csapatát erősítő új, támogatott lakhatásban élő tapasztalati szakértőnket, „Kitekintés” rovatunkból pedig 

megtudhatja, hogy online kerekasztal-beszélgetést tartott és egy kis filmet is készített az „Önállóan lakni – 

közösségben élni” csoport. Szó esik a Covid19 pandémia várható pszichés hatásairól a PÉF 

tolmácsolásában. Hírül adjuk azt is, hogy megjelent az ÉFOÉSZ könnyen érthető kiadványa az önálló 

életvitelről és a MONTÁZS projekt online előadássorozatot indított a speciális kommunikációs igényű 

emberek mindennapi kommunikációjának támogatása és fejlesztése témájában.  

Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal 

fordulhat hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@nfszk.hu  

 

Új foglalkoztatási jó gyakorlat jelent meg a TÁRS projektben 

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja 2017-ben kezdte meg 

a hazai foglalkoztatási jó gyakorlatok gyűjtését és rövid füzetek 

formájában történő megjelentetését. A most elkészült kiadványban a 

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény Tordason 

működő, állami fenntartású intézményének foglalkoztatását mutatjuk 

be, ahol hét különböző csoportba tartozó termék előállításával 

foglalkoznak és hétféle bérmunka típust végeznek 

dolgozóik. Az intézményben a foglalkoztatási 

formák valamennyi típusa megtalálható. Példaértékű, hogy saját brandet 

alakítottak ki „Minőség Tordas” néven. A tordasi foglalkoztatási jó 

gyakorlatokról szóló teljes cikket itt találja meg. A kiadványt pedig  

ide kattintva ismerheti meg. 

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

AKTUALITÁSOK 

mailto:kivaltas.halozat@nfszk.hu
https://fszk.hu/hir/uj-kiadvannyal-bovult-a-jo-gyakorlatok-a-foglalkoztatasban-sorozat-9/
https://fszk.hu/hir/uj-kiadvannyal-bovult-a-jo-gyakorlatok-a-foglalkoztatasban-sorozat-9/
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2021/05/01_Jo_gyakorlat_25_Gesztenyes_Tordas_kiadvany.pdf
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Elindult a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet hivatalos közösségi oldala 

A 2021. január 1-jén létrejött Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

(NSZI) – az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

háttérintézményeként – a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi terület szakmafejlesztési feladatait látja el. Május 

elején elindult az NSZI hivatalos közösségi oldala, melynek 

követésével a szervezet aktualitásairól, tevékenységeiről és 

eseményeiről tájékozódhat. Amennyiben szeretné követni az 

oldalt, ezen a linken teheti meg. 

 

 

Támogatott lakhatásban élő, új tapasztalati szakértő 
erősíti a TÁRS projekt csapatát 
 
A TÁRS projekt lakótámogatással foglalkozó csoportja 2021 márciusában 

újabb tapasztalati szakértővel bővült. Új segítőnk tavaly októberben 

költözött támogatott lakhatásba (TL), ezt megelőzően mintegy 9 évig 

bentlakásos intézményben élt. A kiváltásra irányuló munkájában az motiválja, hogy a nagyintézményekben 

lakó fogyatékos embereket segítse, ráhangolja a kiköltözésre, illetve a hozzá hasonlóan már TL-ben 

élőkkel tapasztalatokat cseréljen. Közreműködésével a pszichoszociális fogyatékossággal élők 

szempontjait a TÁRS projekt hitelesen, az érintettek személyes igényeire érzékenyen reagálva tudja 

képviselni.  A TÁRS projekt új tapasztalati szakértőjének munkájáról szóló teljes híradás itt található.

 

KITEKINTÉS 

 

 Önállóan lakni, közösségben élni: kerekasztal-
beszélgetés és kisfilm 
 
Az Önállóan Élni Európai Nap alkalmából – 2021. május 5-én – 

az „Önállóan lakni – közösségben élni” csoport online 

kerekasztal-beszélgetést tartott, melynek témája az 

akadálymentes hozzáférhetőség volt. A közel 5 éve működő 

csoport tagjai célul tűzték ki, hogy felhívják a figyelmet az 

akadálymentesítésre és az érintett célcsoportok helyzetére, hogy 

egyéni igényeikhez mérten a lakhatás, a segédeszközök és a 

megfelelő segítség elérhetőbb legyen, és ezáltal az önálló élet biztosított legyen mindannyiuk 

számára. Az online eseményt megelőzően készítettek egy kedvcsináló kisfilmet, melyben arról 

számolnak be, hogy mit jelent számukra az önálló élet és amelyben arról is szó esik, hogy az 

önállóság eléréséhez mi mindenre van szükségük. Az online beszélgetésről szóló teljes 

 A videó pedig beszámolót itt olvashatja el. itt nézhető meg. 
 

 

SZAKMAI HÍREK 

https://www.facebook.com/nemzetiszocialpolitikaiintezet
https://www.facebook.com/nemzetiszocialpolitikaiintezet
https://fszk.hu/hir/akinek-mar-valosag-tamogatott-lakhatasban-elo-uj-tapasztalati-szakerto-a-tars-projektben/
https://onalloanlakni.blog.hu/2021/05/06/_nekem_az_onallo_elet_azt_jelenti_sajtokozlemeny
https://onalloanlakni.blog.hu/2021/05/06/_nekem_az_onallo_elet_azt_jelenti_sajtokozlemeny
https://www.youtube.com/watch?v=bYWyDrwP4Ko
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Beköltözés a Vadvirág Otthonba 

Újabb állomásához érkezett a „Boróka Otthon kiváltása 

Zalaapátiban” című projekt, ugyanis 2021 áprilisában, 

12 fő pszichiátriai beteg ellátott költözhetett be a 

„Vadvirág Otthon” nevet kapó támogatott lakhatás 

szolgáltatást biztosító új házba. A kiköltözést 

megelőzően, kiváltás klub keretén belül, a lakók és a 

segítők még egy utolsó egyeztetésre összegyűltek, ahol az 

intézmény vezetője, Ódor Richárd válaszolt a felmerült kérdésekre. Eközben zajlott a személyes ruházat, 

tárgyak és eszközök szállítása. A takarítás és az utolsó simítások után, kora délután megérkeztek a 

támogatott lakhatás új lakói, hogy elfoglalják a házat és a szobáikat, vagyis új otthonukat. Tekintettel a 

pandémiás helyzetre, sajtónyilvános házavató ünnepséget nem tartottak, azonban Cséri Gergely, zalaapáti 

plébánosa elfogadta a meghívást és megáldotta az új házat. Az intézmény vezetése, a mentálhigiénés 

csoport, valamint a TL ház dolgozói csapata kis vendéglátás keretében köszöntötte a Vadvirág Otthon 

lakóit. A kezdeti megilletődöttség és meghatódottság után mindenki nagy örömmel vette birtokba új 

otthonát, amely egy „új élet” kezdetét is jelenti a lakóknak. A napot kötetlen beszélgetés zárta. 

 

Megjelent az ÉFOÉSZ könnyen érthető kiadványa az önálló 
életvitelről  

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 

(ÉFOÉSZ) májusban kiadta az „Önálló Élet” című, könnyen érthető kommunikációval 

íródott könyvet, melyet önérvényesítők írtak. A kiadványban szó esik arról, hogy a 

fogyatékos emberek számára mit jelent az önálló élet. Arról is írnak, hogy milyen 

támogatásra van szükségük az önálló életvitelhez és milyen a jó támogatás. Az 

 A „Önálló Élet” című könyv második, bővített kiadása innen tölthető le.

kiadványról szóló, könnyen érthető cikk itt olvasható. 

 

A Covid19 pandémia várható pszichés hatásai   

A következő a mentális világjárvány lesz! Vészharangot kongatnak a 

szakemberek: ha nem teszünk minimális erőfeszítéseket, nem 

avatkozunk be, a Covid19 pandémiáját a pszichés követi. „Már 

most vannak előjelei. Egyértelműen megnőtt az erőszak, mind a 

családokon belül, mind az utcákon, a közlekedésben, de többen 

fordították ezeket az indulatokat önmaguk ellen.” – figyelmeztet 

a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum. A Covid19 pandémia 

várható pszichés hatásairól szóló sajtóközlemény itt érhető 

el.  

 

Kép és szöveg forrása: Zala Megyei Fagyöngy 
Egyesített Szociális Intézmény 

https://efoesz.hu/wp-content/uploads/2021/04/Tapasztalatok2021.pdf
https://efoesz.hu/wp-content/uploads/2021/04/Tapasztalatok2021.pdf
https://egyuttvelunk.onervenyesites.hu/?p=3049
https://egyuttvelunk.onervenyesites.hu/?p=3049
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2021/05/PEF-sajtokozlemeny_Covid19-pandemia-varhato-psziches-hatasai.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2021/05/PEF-sajtokozlemeny_Covid19-pandemia-varhato-psziches-hatasai.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2021/05/PEF-sajtokozlemeny_Covid19-pandemia-varhato-psziches-hatasai.pdf
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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 

 

Online előadássorozat indult a speciális kommunikációs igényű emberek 

mindennapi kommunikációjának támogatása és fejlesztése témájában  

A speciális kommunikációs igényű emberek személyre szabott, 

mindennapi támogatásra szorulnak a kommunikáció terén. Ennek 

érdekében egy minden megyét érintő online roadshow indult a 

MONTÁZS projekt szervezésében, amelynek keretében a 

szakemberek a célcsoport kommunikációs támogatásának, 

fejlesztésének lehetőségeit mutatják be. A beszélt és/vagy írott 

nyelv súlyos mértékű zavara esetén komoly segítséget adnak a 

beszéd kiegészítésére és pótlására szolgáló augmentatív és 

alternatív kommunikációs (AAK) módok és eszközök. Ez utóbbiak 

lehetnek például képeket és szimbólumokat használó 

kommunikációs rendszerek, különféle kialakítású és típusú 

hangadó gépek, egyéb kommunikációs alkalmazással működő 

okoseszközök. Bármelyik is válik be személyesen, a céljuk egy: általuk a speciális kommunikációs igényű 

személy hatékonyabban fejezhesse ki magát és tudjon kapcsolódni másokhoz. Ezekről az eszközökről is 

részletes ismertetőt adnak a MONTÁZS projekt szakértői az áprilistól júniusig tartó, 20 alkalmas, „Mi is itt 

vagyunk” című országos online rendezvénysorozaton. Az online előadásokon ingyenes a részvétel, de 

regisztrációhoz kötött. A férőhelyek száma korlátozott, így az előadások több időpontban, hasonló 

tartalommal érhetőek el az érdeklődők számára. A programsorozatról és a regisztrációról itt található 

bővebb információ.  

 

 

 

Fogyatékosügyhöz kapcsolódó jeles napok: 

 június 1. –  A szenvedélyek napja (1999-ben a Sziget Kulturális Szervezőiroda és a 

Félúton Alapítvány hozta létre a szenvedélyek napját hagyományteremtő szándékkal 

és azzal a céllal, hogy a szenvedélybetegségek teljes spektrumát körüljárják, azok 

felismerésétől és megelőzésétől a gyógyulási lehetőségekig.) 

mailto:kivaltas.halozat@nfszk.hu
http://www.nfszk.hu/
https://nfszk.hu/hirek/hirek/mi-is-itt-vagyunk-online-eloadassorozat
https://nfszk.hu/hirek/hirek/mi-is-itt-vagyunk-online-eloadassorozat

