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2021/6. szám – június 25.  

 

 

   
 

Kedves Olvasónk!  

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

A Hálózati Hírlevélben tájékoztatjuk, hogy sikeresen lezárult a TÁRS projekt ápoló-gondozó 

munkatársaknak szóló tavaszi képzéssorozata. Aktualitásaink között beszámolunk arról is, hogy elindult a 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet hivatalos honlapja. Emellett felhívjuk figyelmét az önálló életvitel 

támogatásához, az ÉFOÉSZ-nál készült, új könnyen érthető kiadványra, valamint bemutatjuk a PÉF 

gondozásában magyarul publikált, mentális egészséggel kapcsolatos segítő anyagot. Tájékoztatjuk arról is, 

hogy a MONTÁZS projekt „Felnőttek logopédiai vizsgálata – Logopédusok diagnosztikai kézikönyve” 

elektronikus formában elérhető és a felnőtt korú beszéd- és nyelvi fogyatékos személyek számára továbbra 

is biztosított a projekt térítésmentes, logopédiai szolgáltatása az országban négy helyszínen.  

Közösségi befogadással kapcsolatos kérdéseivel Hálózati Kommunikációs Kapunkon keresztül bizalommal 

fordulhat hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@nfszk.hu  

 

Sikeresen zárult a TÁRS projekt ápoló-gondozó munkatársaknak szóló tavaszi 

képzéssorozata 

 

2021 tavaszán nagy sikerrel folytatódtak a TÁRS projekt ápoló-

gondozó munkatársaknak szóló 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 

tavaszi képzéseken összesen 156 fő 

kapott tanúsítványt. A TÁRS projekt 

tavaszi képzésiről szóló teljes 

híradás itt érhető el.

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 

AKTUALITÁSOK 

mailto:kivaltas.halozat@nfszk.hu
https://fszk.hu/hir/sikeresen-zarult-a-tars-projekt-apolo-gondozo-munkatarsaknak-szolo-tavaszi-kepzessorozata/
https://fszk.hu/hir/sikeresen-zarult-a-tars-projekt-apolo-gondozo-munkatarsaknak-szolo-tavaszi-kepzessorozata/
https://fszk.hu/hir/sikeresen-zarult-a-tars-projekt-apolo-gondozo-munkatarsaknak-szolo-tavaszi-kepzessorozata/
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Elindult a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet hivatalos honlapja 

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI) struktúrájában 

és feladataiban is alapvetőnek tekinti a változásokra jól 

reagálni tudó feladatellátást, ennek keretében 

különösen a képzési rendszerek támogatását, a 

szociális területen kiemelt jelentőséggel bíró 

demográfiai változásoknak, a szociális és 

gyermekvédelmi területhez kapcsolódóan a 

munkavállalók kompetenciáinak a változó gazdasági és 

társadalmi körülményekhez igazodó aktualizálását és a fejlesztése iránti igény kielégítését. Célja, hogy a 

szakterületet érintő problémák társadalmi okainak vizsgálatától a stratégiaalkotó és tervező munkán 

keresztül a rendszer- és intézményfejlesztésig terjedő feladatai révén szakmai tudásközpontként 

működjön. A tudás és szakmai információk megosztásának egyik fontos és hatékony eszköze az internet, 

így  létrejött az NSZI hivatalos honlapja, melyet  itt nézhet meg.
 

KITEKINTÉS 

Új ÉFOÉSZ kiadvány az önálló életvitel támogatásához   

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi 

Szövetsége (ÉFOÉSZ) elektronikus és nyomtatott formában megjelentetett, 

könnyen érthető kiadványa főleg azoknak a fogyatékos személyeknek szól, 

akik már most támogatott lakhatásban élnek. A füzet abban segíti őket, hogy 

minél önállóbban éljenek. A kiadványt egyedül is tudják használni a 

fogyatékos személyek. Az „Önálló élet! - Könnyen-érthető kiadvány az 

önálló életvitel támogatásához” című füzetben a személyes adatok mellett, 

napirendet és havi költségvetés tervezést segítő részeket, illetve a 

biztonságos otthonról szóló információkat is megtalálhatják az olvasók. A 

 Az ÉFOÉSZ kiadvány innen tölthető le. további, elektronikus formában megjelent kiadványai pedig 

ide kattintva tekinthetőek meg. 

 
 

10 tévhit a mentális egészségről 

Az NFSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektje a kezdetektől 

együttműködik a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórummal (PÉF). 

A közös munka rendkívül eredményes. A PÉF a 

kiváltásban érintett, pszichoszociális fogyatékos emberek 

aktív támogatását végzi. Ezen cél mentén, magyar 

fordításban, gondozásukban megjelent a Mental Health 

Europe segítő anyaga, amely a mentális egészséggel 

kapcsolatos tévhitetek közül tizet vizsgál és leplez le. Többek között szót ejt arról, hogy a 

mentális betegség nem az emberi gyengeség jele. Ahogy arról is, hogy a gyógyszeres kezelés 

mellett nagyon sok segítő megoldás létezik a mentális problémák leküzdésére. Emellett kiemeli 

azt is a gyűjtés, hogy a fizikai és mentális egészség hatással van egymásra. A 10 tévhitet és azok 

cáfolatait itt tanulmányozhatja. 

 

https://nszi.hu/
https://nszi.hu/
https://nszi.hu/
https://efoesz.hu/wp-content/uploads/2021/02/tamogatott_lakhatas_web.pdf
https://efoesz.hu/efop-1-1-5-17-2017-00003/projekt-kiadvanyok/?fbclid=IwAR0edb5zbeXKmHrA5FYKww_gnrcE2Bjauno26ZQLSyPvMIdpmbH2Cuo2EmU
https://efoesz.hu/efop-1-1-5-17-2017-00003/projekt-kiadvanyok/?fbclid=IwAR0edb5zbeXKmHrA5FYKww_gnrcE2Bjauno26ZQLSyPvMIdpmbH2Cuo2EmU
https://www.pef.hu/resources/documents/hungarian-10-myths.pdf
https://www.pef.hu/resources/documents/hungarian-10-myths.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 

 

Elektronikusan elérhető a „Felnőttek logopédiai vizsgálata - Logopédusok 

diagnosztikai kézikönyve” 

Az NFSZK Nonprofit Kft. MONTÁZS projekt keretében elkészült a 

„Felnőttek logopédiai vizsgálata - Logopédusok diagnosztikai 

kézikönyve” című kiadvány. A kézikönyv célja, hogy irányt adjon, 

javaslatokat nyújtson a beszéd- és nyelvi fogyatékos felnőttek 

diagnosztizálásához, a differenciáldiagnózis felállításához, alapot nyújtva 

ezáltal az egyénre szabott logopédiai terápiák tervezéséhez és a komplex 

rehabilitációhoz. A hiánypótló kiadványban a logopédus szakemberek 

számára korszerű, jól használható vizsgálati anyagok találhatóak. A 

kézikönyvről szóló teljes összegzőt itt olvashatja el. A kiadványt pedig  

egy itt elérhető elektronikus regisztrációt követően kapja meg. 

 

Logopédusok és AAK-szakemberek együtt a 

beszéd- és nyelvi fogyatékos személyek 

támogatásáért 

A felnőtt korú beszéd- és nyelvi fogyatékos személyek számára 

továbbra is elérhető a MONTÁZS projekt térítésmentes, 

logopédiai szolgáltatása, az országban négy helyszínen. A 

szakemberek Budapesten, Kaposváron, Szegeden és 

Zalaegerszegen elsősorban a kommunikációjukban súlyosan akadályozott személyeket látják el, akiknél a 

beszéd- és nyelvi képességek idegrendszeri sérülések, traumák vagy fokozatosan romló állapotok 

következtében károsodtak. A kommunikációs akadályok tartós vagy átmeneti zavarának megsegítésében a 

logopédiai terápia kiegészülhet augmentatív és alternatív kommunikációs (AAK-s) eszközök és módok 

bevonásával, ezekben az esetekben a logopédus és AAK-szakember együtt biztosítja a terápiát. Az erről 

szóló bővebb híradást itt találja meg, a logopédus szakemberek elérhetőségével együtt. 

 

mailto:kivaltas.halozat@nfszk.hu
http://www.nfszk.hu/
https://www.nfszk.hu/kiadvanyok/beszedserules-temajaval-foglalkozo-kiadvanyok/felnottek-logopediai-vizsgalata-logopedusok-diagnosztikai-kezikonyve
https://fszk.hu/felnottek-logopediai-vizsgalata/
https://www.nfszk.hu/hirek/hirek/logopedusok-es-aak-szakemberek-egyutt-a-beszed-es-nyelvi-fogyatekos-szemelyek-tamogatasaert

