
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 
 

Kedves Olvasónk!  
 

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat decemberi, ünnepi 

Hírlevelével köszöntjük Önt, ami a Karácsonyi készülődés és az új esztendőre való 

várakozás hangulatában készült.   

A 2016-os év nagyon tevékeny és eseménydús volt az FSZK életében, melynek 

egyik főszereplője kétségtelenül a még sok-sok nagyszerű kihívást tartogató TÁRS 

projekt volt. Ebben, a következő bő négy évet meghatározó programban 

tevékenykedett idén Társaságunk egyik lelkes és szakmailag felkészült csapata, 

melynek eredményeképp 2016-ban többek között létrejött az Intézményi Férőhely 

Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhely, megalakult a TÁRS projekt Szakmai 

Konzultációs Testülete és Érdekvédelmi Fórum is indult. Ennek az évnek a 

legfontosabb feladata a kiváltási folyamat előtt álló intézmények szakmai, 

módszertani támogatásának megalapozása volt, melynek érdekében a TÁRS 

projektbe rehabilitációs szakmérnök és intézményi koordinátor kollégák érkeztek, 

valamint Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertan készül. Hamarosan, 

a 2017-es év elején érkezik a foglalkoztatási módszertani füzet valamint az első 

körös kiváltott intézmények tapasztalatait összefoglaló kutatás is.  

Ezen eredmények örömével kívánunk Önnek békés, nyugodt 
Karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog Új 

Esztendőt! 
 

Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal 

hálózati kommunikációs kapunkon keresztül! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 
 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu


 

 

 

 

 

Rehabilitációs szakmérnökök segítik a 

TÁRS projektet 

Rehabilitációs szakmérnökök kezdték meg a munkát 

december elején az FSZK TÁRS projektjében. Legfontosabb 

feladatuk az lesz, hogy a majd kiválasztásra kerülő ingatlanok 

megfelelőségének eldöntését, a szükséges beruházási 

munkák tervezését, az ingatlanok felmérését, tanácsadással 

segítsék. 

 

 

 
 

Mérken zárult a TÁRS projekt első nagy kutatása 
 

A TÁRS projekt Kutatási Munkacsoportja 2016. 

szeptember és november között a kiváltás első körében 

részt vevő hat intézményt látogatta végig, azzal a céllal, 

hogy a kutatási tapasztalatokból egy összegző szakmai 

anyagot készítsen és ezzel az intézményi férőhely 

kiváltás következő szakaszát szakmailag előkészítése.  

Utolsó alkalommal Mérken, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Harmónia" 

Egyesített Szociális Intézmény székhelyén és a kiváltott helyszínein kutattak a TÁRS 

projekt szakemberei. A mérki kutatásról itt olvashat részleteket. 

 

Szakmai párbeszéd az intézményi férőhely kiváltásról 
 

A Katolikus Szeretetszolgálat Módszertani Központjának idei harmadik minősített 

szakmai napját a fogyatékos személyek ellátásainak aktuális kérdéseiről rendezte. A 

november 23-ai szakmai napon az FSZK is szerepet kapott.  A plenáris előadások 

között Giflo H. Péter ügyvezető mutatta be az FSZK módszertani tevékenységét, a 

délutáni interaktív szekcióülések között pedig kiemelt téma volt az intézményi 

férőhely kiváltás. 

 

 

Szakmai hírek 

Aktualitások 

http://fszk.hu/hir/rehabilitacios-szakmernokok-segitik-a-tars-projektet/
http://fszk.hu/hir/merken-zarult-a-tars-projekt-elso-nagy-kutatasa/
http://fszk.hu/hir/szakmai-parbeszed-az-intezmenyi-ferohely-kivaltasrol/


 

 

 

 

 
Film a támogatott lakhatásról: „Magunk vagyunk” 
 

Dokumentumfilm készült a csobánkai és szentendrei 

támogatott lakhatásról. A „Magunk vagyunk” című film 

többszörösen díjazott alkotója, Pázsitka Ákos szerint „a 

Támogatott Lakhatás egy olyan program, ami az 

értelmi fogyatékos embertársainknak egy sokkal 

élhetőbb, boldogabb és önállóbb lehetőséget ad az 

élethez. Nem kell egy nagylétszámú intézetben 

szegregálva leélni az életüket, hanem a többségi társadalom tagjaihoz hasonlóan 

megadatik nekik, hogy a saját életüket szabadabban formálják.” A film készítéséről itt 

további részleteket tudhatnak meg. Ide kattintva pedig meg is nézhetik azt. 

 

 

Jár az Erzsébet-utalvány a fogyatékkal élőknek is 

 

A december elején életbe lépett jogszabály értelmében – amit a december 8-án 

megjelent Magyar Közlönyben olvashatnak el -, nem csak a nyugellátásban, hanem 

egyes fogyatékossághoz kapcsolódó ellátásokban részesülők is kaphatnak egyszeri 

juttatásként, egy alkalommal személyenként 10 000 forint értékű étkezési Erzsébet-

utalványt. Az erről szóló cikket itt olvashatja el. 

 

 

 

 
 
A Fogyatékos Emberek Világnapja 
 
Minden évben december 3-án ünnepeljük a Fogyatékos Emberek Világnapját, 

melynek alkalmából számos program kerül megrendezésre. Ezek közül az egyik 

legjelentősebb a „Jobb velünk a világ!” elnevezésű programsorozat gálaünnepsége a 

Nemzeti Színházban, ahol immár hagyományosan minden évben átadják a 

Fogyatékosság-barát Munkahely díjakat, illetve idén először tüntették ki a 

fogyatékos gyermekeket nevelő nevelőszülőket is.  

 

Hasznos információk 

Érdekességek 

 

http://port.hu/cikk/mozi/pazsitka-akos-magunk-vagyunk/article-43407
https://www.youtube.com/watch?v=I2TxHvMnWGI
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/9a4ea2922e8719d67f3eb29f587e63ce0d3df68f/megtekintes
http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/eldolt-kik-kapnak-erzsebet-utalvanyt-478993
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/egyre-tobb-ember-hivja-be-az-eletebe-a-fogyatekkal-eloket
http://fbm.hu/
http://www.kezenfogva.hu/ev_neveloszuloje


 

 

 

A világnap alkalmából az FSZK  idén is megtartotta  

szemléletformáló közösségi programját, ahol a 

Társaság kollégái, köztük a TÁRS projekt munkatársai, 

interaktív formában mutatták be az érdeklődőknek a 

fogyatékos emberek mindennapi életét megkönnyítő 

eszközöket.  

  

   
 
 
 

TÁRS a „Paradigmák örvényében” 
 
A fogyatékosság és a művészet találkozása fémjelezte a 

Negyedik Magyar Fogyatékosságtudományi Konferencia és 

Kulturális Minifesztivál élményekkel teli programját, melyen 

részt vettek az FSZK munkatársai is. A rendezvényen a 

fogyatékkal élő művészek és az őket segítő szakemberek 

kiemelték a művészet közösségformáló, illetve gyógyító 

erejét is. Erről bővebben itt olvashat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2016. december – 4. szám 
 

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, itt jelezze felénk! 

 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért  
Közhasznú Nonprofit Kft.  

Cím: H-1071 Budapest, Damjanich utca 4. 
Tel.: 06 1 450 3230 •  Fax: 06 1 450 3235 
Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014 
www.fszk.hu 

https://www.facebook.com/pg/Fogyat%C3%A9kos-Szem%C3%A9lyek-Es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g%C3%A9%C3%A9rt-K%C3%B6zhaszn%C3%BA-Nonprofit-Kft-391540354241695/photos/?tab=album&album_id=1218389908223398
http://fszk.hu/tars-a-paradigmak-orvenyeben/
mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu?subject=hírlevél%20leiratkozás
http://www.fszk.hu/

