
 
 

 

 

Afázia  

- Az Újrabeszélők 

Egyesülete 

http://aphasie.hu/ 

 

AOSZ 

Autisták Országos 

Szövetsége 

www.aosz.hu 

 

Down Egyesület 

4400 Nyíregyháza 
www.downegyesület.hu 

 

ÉTA 

Értelmi Sérülteket 

Szolgáló Társadalmi 

Szervezetek és 

Alapítványok 

Országos Szövetsége 

www.eta-szov.hu 

 

MSZSZ 

Magyar 

Szervátültetettek 

Szövetsége 

www.trapilap.hu 

 

MVGYOSZ 

Magyar Vakok és 

Gyengénlátók 

Országos Szövetsége 

www.mvgyosz.hu 

 

MEOSZ 

Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek 

Országos Szövetsége 

www.meosz.hu 

 

SINOSZ 

Siketek és 

Nagyothallók 

Országos Szövetsége 

www.sinosz.hu 

 

SVOE 

Siketvakok Országos 

Egyesülete 

www.siketvak.hu 

 

VGYKE 

Vakok és 

Gyengénlátók Közép-

Magyarországi 

Regionális Egyesülete 

www.vgyke.com 

 
 

Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa 

 1053 Budapest, Fejér György utca 10.       06 1 354 1073          e-mail: feszt@etikk.hu 

  

Kedves helyi szervezeti Képviselők!  

 

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) nevében szeretnélek meghívni 

benneteket és tagjaitokat a FESZT és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK) közös szervezésében megtartandó rendezvényre, amelynek 

programját mellékelem.   

A rendezvény időpontja 

2017. szeptember 19. (kedd) 09.15. – 14.00 óra 

A rendezvény helyszíne 

Csabagyöngye Kulturális Központ (5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 4.) 

 

A következő 2 évben 2 500 fő, azt követően további 7 500 fogyatékossággal élő személy, 

pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg költözik ki több száz fős ápolást, gondozást nyújtó 

intézményből 12 fős személy központú, otthont nyújtó támogatott lakhatásba. Az un. intézményi 

férőhely kiváltás azonban nemcsak azt jelenti, hogy fogyatékos embertársaink kisebb lakhatási 

egységekbe költöznek, hanem azt is, hogy önálló, önrendelkező életvitelüket, életük irányítását 

a helyi közösségi alapú szolgáltatások és a helyi társadalom befogadó attitűdje támogatják. 

A FESZT a kiváltás folyamatát 10 db tagszervezetének, illetve azok helyi szervezeteinek aktív 

bevonásával szeretné végigkísérni és támogatni.  

Ezért úgy döntöttünk, hogy a FESZT az ország több részébe elviszi az információt a helyi 

szervezeteknek a támogatott lakhatásról, valamint az annak integráns részét képező helyi 

közösségi szolgáltatások fejlesztéséről. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy 30-40 

fő helyi civil szervezeti képviselőivel, a helyi fogyatékos emberekkel és azok szervezeteivel 

közösen gondolkodjunk a kiváltásról, áttekintsük az adott régióban a fogyatékos emberek 

számára rendelkezésre álló szolgáltatásokat, közösen megoldandó/megoldható feladatokat. 

Meg tudjuk továbbá beszélni azt is, hogy a fogyatékos emberek helyi szervezetei hogyan tudnak 

tenni azokért a sorstársakért, akik támogatott lakhatásba kerülnek és szeretnék felvenni a 

kapcsolatot a fogyatékos emberek helyi szervezeteivel, szeretnének a helyi közösség aktív 

tagjai lenni. Szeretnénk megismerni azt is, hogy a helyi közösségetekben milyen a támogatott 

lakhatás, illetve az azokba beköltöző súlyosan fogyatékos személyek elfogadtatása, hogyan 

tudjuk ezt közösen segíteni.  

Kérlek ezért benneteket, hogy szervezeteitek képviselői, tagjai vegyenek részt az eseményen, 

hiszen közös összefogással tudjuk egymás munkáját segíteni.  

Kérem, hogy részvételi szándékotokat jelezzétek az alábbi linken 

https://goo.gl/forms/FAViyhGwK8zou2Az2 

  

Üdvözlettel,  

 

Kővári Edit,  

elnök 
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