
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 
 

Kedves Olvasónk! 
 

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat januári Hírlevelét 

ajánljuk figyelmébe. 

Ebben a számban a megjelent „Intézményi ellátásról a közösségi alapú 

szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése” című pályázati felhívásról olvashatnak, 

valamint hírt adunk arról is, hogy a TÁRS projekt együttműködési megállapodást írt 

alá a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsával. 

Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül 

bizalommal fordulhatnak hozzánk! 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

 

 

 

 

Megjelent az EFOP-2.2.2-17 kódszámú pályázati felhívás és 

a kötelező regisztráció is elérhető 

 

Megjelent az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés 

fejlesztése” című EFOP-2.2.2.-17 kódszámú pályázati felhívás, amit itt tekinthetnek 

meg. 

Az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérési folyamat 

minél sikeresebb végrehajtása érdekében az EFOP-2.2.2. pályázati program 

megvalósítói számára a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú 

Nonprofit Kft. (FSZK) szakmai-módszertani támogatást nyújt. A pályázati felhívás 

3.1.2.1-es pontjában foglaltak szerint az EFOP-2.2.2. pályázatot tervező 

intézményeknek együttműködési megállapodást kell kötniük az FSZK-val, melynek 

első lépése egy kötelező regisztráció, amit 2017.február 2-ig tehetnek meg ezen a 

felületen. 

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 
 

Aktualitások 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-intzmnyi-elltsrl-a-kzssgi-alap-szolgltatsokra-val-ttrs-fejlesztse-cm-felhvs
http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/efop-2-2-2-palyazoi-regisztracio/


 

Kormányhatározat született - kiváltás koncepció 

 
A Kormány határozatban fogadta el a fogyatékossággal élő személyek számára 

ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–

2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepciót. A 1023/2017. (I. 24.) Kormány 

határozat a Magyar Közlöny 9. számában jelent meg. Magyarország Hivatalos 

Lapjának január 24-i számát itt nézheti meg. 

 

TÁRS-FESZT együttműködés 
 
Az FSZK és egyúttal a TÁRS projekt számára kiemelten fontos az 

érdekvédelem témája és annak gyakorlatbeli alkalmazása. Ezt a 

törekvést erősítette, hogy együttműködési megállapodást írt alá az 

FSZK és a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa 

(FESZT) az intézményi férőhely kiváltási folyamatot támogató 

TÁRS projekt keretében 2016. december 20-án, melyről itt 

olvashatnak részleteket. 

 

 

, 

Tematikus tájékoztató napok az IFKT-ról  

2017. január 25-én elindult a TÁRS projekt Intézményi 

Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertanhoz 

kapcsolódó tematikus tájékoztató napok sorozat, a civil 

és egyházi fenntartású ápoló-gondozó otthonok és 

fenntartói részvételével. A tematikus tájékoztató napok a 

közösségi lakhatási formák bevezetését régóta támogató 

Kézenfogva Alapítvány közreműködésével valósul meg. 

 

Megkezdte a munkát az SHS Szakmai Műhely 

 

Szakmai műhelysorozatot indított az FSZK Nonprofit Kft. azzal a céllal, hogy 

rendszeres fórumot teremtsen a nagykorú, súlyosan halmozottan sérült személyekkel 

kapcsolatos problémák körbejárására. Ennek 

keretében 2016 decemberében megrendezésre került 

az első SHS Szakmai Műhely, mely folytatódik a 

következő hónapokban és a tervek szerint 2017 

tavaszán a szakemberek egy összegző szakmai napon 

megosztják tapasztalataikat a témában. A szakmai 

diskurzusról itt olvashat bővebben. 

Szakmai hírek 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17009.pdf
http://fszk.hu/hir/egyuttmukodes-a-feszttel/
http://fszk.hu/hir/megkezdte-a-munkat-az-shs-szakmai-muhely/


 

Tanulmány a kiváltásról a FOGYATÉKOSSÁG ÉS 

TÁRSADALOM-ban 
 

A FOGYATÉKOSSÁG ÉS TÁRSADALOM című szakmai folyóirat 

2016/7. számában megjelent egy tanulmány Horváth Péter László 

tollából „A nagy létszámú (szociális) intézmények kitagolása: a 

kitagolás hazai értelmezése és újraértelmezésének szükségessége és 

lehetősége” címmel. Továbbá olyan érdekes témákról is olvashatnak a 

folyóiratban, mint a társadalmi szerep és egyéni identitás 

kölcsönhatása az élettörténetekben a fogyatékosságtudományi 

kutatásokban; továbbá a támogatott foglalkoztatás lehetőségeiről az 

értelmileg akadályozott munkavállalók integrációjára fókuszálva. 

 

 
 
 

 
 

PROGNÓZIS | 2016 
 
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) megjelentette „PROGNÓZIS 

| 2016” című kiadványát. A tanulmány a kiváltás szempontjából fontos területtel, a 

megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatásának munkaerő-piaci 

előrejelzésével is foglalkozik. Az 

elsősorban szakembereknek készült 

összefoglaló tanulmányról itt olvashatnak 

bővebben, a teljes kiadvány pedig ide 

kattintva érhető el. 

 
 
 

Fejlesztő-foglalkoztató program indul áprilisban 
 
Mintegy 4,6 milliárd forint keretösszegű fejlesztő-foglalkoztató program indul április 1-

jén a fogyatékossággal élő emberek, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint 

a hajléktalan emberek képességeinek, készségeinek fejlesztése - jelentette be 

Czibere Károly. szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. A 

programban mintegy százharminc állami, civil, egyházi és önkormányzati intézmény 

vehet részt, és várhatóan hétezer embernek biztosítják az új szolgáltatást, amelynek 

célja az is, hogy javuljanak az érintettek foglalkoztatási esélyei. Az erről szóló cikket 

itt olvashatja el. 

 
 
 

Hasznos információk 

http://fszk.hu/prognozis-2016/
http://nrszh.kormany.hu/download/c/61/10000/Megv%C3%A1ltozott%20munkak%C3%A9pess%C3%A9g%C5%B1%20szem%C3%A9lyek%20foglalkoztat%C3%A1s%C3%A1nak%20munkaer%C5%91-piaci%20el%C5%91rejelz%C3%A9se%20-%20PROGN%C3%93ZIS_2016_NRSZH.pdf
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/4-6-milliard-forintos-fejleszto-foglalkoztato-program-indul-aprilisban


 

Mi mennyi 2017-ben? 
 
Idén is elkészült a Mi mennyi című kiadvány a Tolna Megyei 

Kormányhivatal dolgozóinak jóvoltából. A tájékoztató anyag 

tartalmazza többiek között a 2017-es garantált bérminimum 

összegét, az adókedvezmények, családtámogatások, szociális 

ellátások összegét, valamint a 2016. december 31-ét követően 

megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások – ezen belül a 

rehabilitációs és a rokkantsági ellátás - minimumát. A kiadvány 

teljes terjedelmében itt érhető el. 

 

 
 
 
Bárczi gyógytea  
 
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar folytatja Bárczi gyógytea 

című műhelybeszélgetés sorozatát, melyre minden érdeklődőt szeretettel 

várnak. A következő alkalom február 9-én lesz. Témája az 

akadálymentes közlekedés, ezen belül két kérdést fejtegetnek majd: „Hol 

szálljak ki?” és „Segítőkutyával akadálymentesen?”. A további 

műhelybeszélgetésekről itt olvashatnak. A részvétel regisztrációhoz 

kötött. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017. január - 1. 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 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_ellatasok_osszegei_es_kozterhei
http://gyogytea.elte.hu/
mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu?subject=hírlevél%20leiratkozás
http://www.fszk.hu/

