
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL 
 

Kedves Olvasónk! 
 

A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat novemberi 

Hírlevelét ajánljuk figyelmébe. 

Ebben a számban a TÁRS projekt új kollégáiról, az intézményi koordinátorokról és a 

hamarosan érkező foglalkoztatási módszertani füzetről olvashatnak, valamint hírt 

adunk arról, hogy a TÁRS projekt járt a SzocEXPO-n, továbbá felhívjuk figyelmüket 

egy plakátkampány indítására is, ami az ellátottak jogait helyezi a fókuszba. 

Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül 

bizalommal fordulhatnak hozzánk! 

 

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu 

 

 

 

Intézményi koordinátorok erősítik a TÁRS projektet 

Fontos állomáshoz érkezett a TÁRS projekt, hiszen október közepétől a kiemelt 

szerepet betöltő intézményi koordinátorok felvételére került sor. Az FSZK nagy 

hangsúlyt fektet az új kollégák felkészítésére. Az újonnan 

munkába álló munkatársak az ország egész területéről 

érkeztek. Az intézményi koordinátorok legfontosabb feladata a 

folyamatos kapcsolattartás, illetve az információáramlás 

biztosítása a TÁRS projekt és az intézményi férőhely 

kiváltásban érintett intézmények menedzsmentje, továbbá 

szakmai megvalósítói között. 

KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ 

ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT 
 

Aktualitások 

mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu
http://fszk.hu/hir/intezmenyi-koordinatorok-erositik-a-tars-projektet/


 

 

 

 
 

A TÁRS projekt Bélapátfalván és Kalocsán is kutatott 

Novemberben Kalocsára, illetve Bélapátfalvára és térségébe látogatott 

el a TÁRS projekt Kutatási Munkacsoportja, mivel a Bács-Kiskun 

Megyei "Bárka" Integrált Szociális Intézményben és a Bélapátfalvai 

Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézetében folytatódott 

a kutatás, az intézményi férőhely kiváltás második szakaszának 

előkészítése céljából. A kutatási tapasztalatokból januárban összegző 

szakmai anyag készül, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a második 

körben megvalósuló kiváltási folyamatba becsatornázásra kerüljenek a 

korábbi tereptapasztalatok. A kalocsai és bélapátfalvai kutatásokról 

olvashat további részleteket. 
 

 

Hamarosan érkezik a foglalkoztatási módszertani füzet 
 

Hamarosan megjelenik a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja által készített 

módszertani füzet, ami az intézményi férőhely kiváltás foglalkoztatási 

komponensének általános folyamatát mutatja be. A kiadvány elsősorban azoknak a 

vezetőknek és szakembereknek készül, akik a kiváltási folyamat tervezésétől a 

megvalósításon keresztül a működtetésig részt vesznek a munkában, illetve akik 

számára fontos, hogy értsék a teljes foglalkozási rehabilitációs folyamatot, átlássák a 

lépéseket, azok összefüggéseit és mindezt bele tudják kapcsolni a komplex kiváltási 

folyamatba. A módszertani füzet első eleme lesz annak a sorozatnak, melyben a 

kiváltáshoz kapcsolódó foglalkoztatási és foglalkozási rehabilitációs témák kerülnek 

bemutatásra.  

 

 

TÁRS-ak a SzocEXPO-ban is 

 

 

A Szociális Szakmai Szövetség hagyományos, évente 

megrendezésre kerülő rendezvényén, a SzocEXPO-n, az 

FSZK TÁRS projektje is képviseltette magát „A szociális 

munka új kihívásai a fogyatékossággal élő emberek 

támogatott lakhatása” című szekcióban, hiszen idén 

kiemelt téma volt a fogyatékossággal élők támogatott 

lakhatásának kérdése. Az eseményről bővebb információ 

itt érhető el. 

Szakmai hírek 

SzocEXPO 2016 

       A  szociális 
terület 

érdekérvé-
nyesítési  

szerveződései 

Mediáció 
etnikai és 
szociális 

konfliktusok 
enyhítésére 

Fogyatékos 
emberek 

támogatott 
lakhatása 

http://fszk.hu/hir/a-tars-projekt-belapatfalvan-is-kutatott/
http://fszk.hu/hir/a-tars-projekt-belapatfalvan-is-kutatott/
http://fszk.hu/hir/kalocsara-latogatott-a-tars-projekt-kutatas-munkacsoportja/
http://fszk.hu/hir/a-tars-projekt-belapatfalvan-is-kutatott/
http://fszk.hu/hir/hamarosan-erkezik-a-foglalkoztatasi-modszertani-fuzet/
http://fszk.hu/hir/tars-ak-a-szocexpo-ban-is/


 

 

 

 

 

Módosulhat a szociális törvény  
 

Megjelent az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 

jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslat, mely számos 

ponton módosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvényt, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, valamint a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényt. A tervezet szerint 

többek között módosulnak a támogatott lakhatás szabályai is. A 

jogszabályterv az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

honlapján érhető el. 

 

Plakátkampány az ellátottak jogairól 

 
Plakátkampányt indított az ellátottak jogainak megismerése céljából 

az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs 

Központ (OBDK).  Az ellátotti jogokról és kötelezettségekről szóló 

plakát elsődlegesen a szociális ellátás intézményeiben – így például az 

idősotthonokban, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a 

fogyatékos személyek otthonaiban, a hajléktalanok átmeneti szállásain, 

éjjeli menedékhelyeken – nyújthat hasznos információkat az 

érintetteknek és a szakembereknek a panaszmentes ellátás 

megvalósításához. 

 

 

Kiállítás a fogyatékkal élők esélyegyenlőségéért, 

társadalmi elfogadásáért és felzárkóztatásáért 
 

December 12-én díjátadóval egybekötött KÉPZŐ kiállítás 

megnyitóra várják az érdeklődőket az A38 Hajóra, ahol a 

NEMADOMFEL Együttes játszik és a magyarországi közép- 

és felsőfokú intézmények hallgatói által beadott, legjobb 

képző- és fotóművészeti alkotásait tekinthetik meg „Hogyan 

segíthető elő a hátránnyal, fogyatékkal élők társadalmi 

elfogadottsága, felzárkóztatása, az esélyegyenlőség 

megteremtése?” címmel. A legjobbnak ítélt művek 

december 18-áig lesznek láthatóak az A38 Kiállítótermében. 

      

Hasznos információk 

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=302#!DocumentBrowse
http://weborvos.hu/egeszsegpolitika/plakatkampany_az_ellatottak_jogairol/235230/
http://www.obdk.hu/UserFiles/obdk_ellatottakjogai_honlapra.pdf
http://www.obdk.hu/UserFiles/obdk_ellatottakjogai_honlapra.pdf


 

 

 

Bankolás videótolmács-szolgáltatással 

Videótolmács-szolgáltatási rendszerrel 

szolgálja ki a személyes ügyfélszolgálatát 

felkereső hallássérült ügyfeleket az egyenlő 

esélyű hozzáférés megteremtése érdekében 
a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Siketek és 

Nagyothallók Országos Szövetségével 

(SINOSZ) együttműködve 2016. december 1-től, kísérleti jelleggel. A személyes 

tolmácsszolgáltatáshoz képest ennek előnye, hogy előzetes időpontfoglalás nélkül, 

azonnal, valós időben hívható tolmácsok segítik a kommunikáció 

akadálymentesítését. 

 

Fogyatékos Emberek Világnapja az FSZK-val 
 

2016. december 1-én délután az FSZK hagyományaihoz híven idén is megtartja 

ismeretterjesztő, tudatformáló közösségi programját a Fogyatékos Emberek 

Világnapjához kapcsolódóan. A rendezvényen interaktív formában szeretnénk 

megismertetni az érdeklődőkkel a fogyatékos 

emberek életét megkönnyítő eszközöket, 

tárgyakat.  A látogatók többek között kipróbálhatják, 

hogy milyen fejmozgatással irányítani egy 

számítógépet vagy síkírást milyen eszközzel lehet 

tapinthatóvá tenni. A programnak idén is a Mammut 

Bevásárló- és Szórakoztató Központ ad helyet, így 

kifejezve aktív közreműködését az esélyegyenlőség 

előmozdítása érdekében. 

 
 
 
 
 
 

2016. november – 3. 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.skontakt.hu/
https://www.facebook.com/events/1809865075959170/
mailto:kivaltas.halozat@fszk.hu?subject=hírlevél%20leiratkozás
http://www.fszk.hu/

