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Bevezető
A fogyatékossággal élő emberek intézményi ellátásában
történelmi lehetőségnek, mérföldkőnek tekintjük azt a lépést,
mely a következő években lehetőséget ad a nagy létszámú
intézményekből a méltó, önrendelkező, családias, helyi
közösségbe ágyazott teljes élet elérésére az intézményben lakó
fogyatékossággal élő társaink számára. Ez a lépés átfogó
változást jelent a fogyatékosságügy szemléletének
fejlődésében, s ezzel együtt igen nagy kihívás a társadalom, a
kormányzat, a szolgáltatói rendszer és az érdekvédelem
számára egyaránt. Jelentős társadalmi szemléletváltást kell
elérni fogyatékossággal élő társaink társadalmi integrációjának
megvalósulása érdekében a helyi közösségekben, a
szolgáltatások attitűdjében annak érdekében, hogy társaink a
társadalom
egyenrangú
tagjaiként
képességeiknek
megfelelően önálló, önrendelkező, emberhez méltó közösségi
életet élhessenek a jövőben.
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy erőforrásainkhoz mérten
minden lehetséges módon támogassuk, a szervezeteinkben
felhalmozott sokrétű tudással, kapcsolatrendszerekkel
elősegítsük a szolgáltatói rendszer átalakulását, a társadalmi
befogadást. Fogyatékos társainkkal együtt, jogaik és érdekeik maximális figyelembevételével, az
együttműködés, a problémamegoldó, támogató szemlélet útján kívánjuk elérni az érdekeik
védelmét.
Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa

Az Érdekvédelmi Tanácsadói Kézikönyv célja
A Kézikönyv célja, hogy összefoglalja és átláthatóvá tegye az Érdekvédelmi Tanácsadók és az
érdekvédelmi munka iránt érdeklődők számára:
 A nagy létszámú intézményi férőhelyek kiváltását megelőző, a fogyatékosságügy területén
tapasztalható nemzetközi és hazai attitűdváltást és az ehhez kapcsolódó jogszabályi
környezetet, az ennek eredményeként elinduló folyamatot és az ahhoz kapcsolódó
intézkedéseket, szakmai iránymutatásokat.
 Az Érdekvédelmi Tanácsadó szolgáltatás meghatározását, az Érdekvédelmi Tanácsadók
kompetenciáit, feladatait, munkamódszereit.
1. A kiváltásról
1.1. Kiváltás nemzetközi környezete
A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK JOGAIRÓL SZÓLÓ ENSZ EGYEZMÉNY
A fogyatékossággal élő emberek önálló életvitelét szorgalmazó társadalmi mozgalom a II.
Világháború után, az 1950-es években indult el. Az önálló életvitel mozgalom azt tűzte ki célul,
hogy a fogyatékos emberek társadalmi megítélésén változtasson, s az intézeti gondoskodás
helyett azt támogatja, hogy a fogyatékos személy ugyanúgy élhessen, mint bárki más kortársa.
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Ennek a célnak a kiteljesedését olvashatjuk a 2006-ban elfogadott Fogyatékossággal Élő
Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezményben. Magyarország Európában elsőként írta alá az
Egyezményt.
Az Egyezményt és az ehhez kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyvet a 2007. évi XCII. törvényben
hirdette ki Magyarország. Ezzel a magyar jogrend részévé vált az Egyezmény, s mindenki
számára kötelező a betartása (csakúgy, mint bármely más jogszabályé).
2007. évi XCII. tv. teljes szövege itt olvasható.
Az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményének Önálló Életvitelre
vonatkozó (19.) cikkelyének közelebbi tanulmányozására szolgáló, angol nyelvű kiadvány a
'Getting a Life – Living Independently and Being Included in the Community’ kiadvány
Letölthető: link
AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSRÓL A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSRA VALÓ ÁTTÉRÉSRE VONATKOZÓ KÖZÖS
EURÓPAI ÚTMUTATÓ
Útmutatás a gyerekek, a fogyatékossággal élő személyek, a mentális problémákkal élő
személyek és az idősek intézményi ellátásáról a családi és közösségi alternatívákra való tartós
áttérés végrehajtásáról és elősegítéséről. A dokumentum teljes szövege itt olvasható.
1.2. Kiváltás hazai környezete
1.2.1. Stratégia
A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi
férőhelyek kiváltásáról új hosszú távú koncepció született a 2017-2036. évekre vonatkozóan. A
koncepció célja az 50 főnél nagyobb férőhelyszámú, fogyatékos személyek számára ápolástgondozást nyújtó intézmények kiváltása, az eddigi bentlakásos intézmények által nyújtott
komplex szolgáltatások helyett az önálló életvitelt elősegítő támogatott lakhatást megvalósító
stratégia meghatározása. A stratégia teljes szövege itt olvasható.
1.2.2. Kutatás az első körös tapasztalatokról
Tanulmányt készített a Társ Projekt kutatási munkacsoportja, hogy segítse az intézményi férőhely
kiváltás első körében részt vevő intézmények kiköltözést követő tapasztalatainak beépülését a
kiváltás magyarországi folyamataiba. A kutatás azonosította mindazokat a kulcsterületeket,
amelyekkel „foglalkozni kell”, annak érdekében, hogy a lakói életminőséget valóban javító és a
dolgozói minőségi munkavégzést támogató lakhatási forma jöjjön létre támogatott lakhatás
keretein belül.
Támogatott lakhatási szolgáltatások: Áttekintés az intézményi férőhely kiváltás során létrejött
támogatott lakhatási szolgáltatások működésének első tapasztalatairól című tanulmány: link
1.2.3. A Támogatott lakhatás
Alapelvek:
- az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózat
létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását
és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül,
-
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személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával,
illetve a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát
az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma
megválasztásában,

-

az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának
különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez szükséges új készségek
elsajátítására. (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről alapján (a továbbiakban:
Szakmai rendelet) 110/A. § (1) bekezdés)

Támogatott Lakhatás szolgáltatási környezete szempontjából releváns szolgáltatásokat az alábbi
ábra jól szemlélteti:

szakhatóságok,
gyámhivatal, egyéb
együttműködő
szervek
foglalkoztatás,
egészségügy, képzés,
közszolgáltatsok,
szabadidő, sport,
kultúra

A támogatott
lakhatás 9
szolgáltatási eleme
(étkeztetés,
gondozás, szállítás,
stb.
A TL szolgáltatásai

Egyéb szükséglet szerinti
szolgáltatások

A fenntartó maga
biztosítja
vagy megállapodás
útján biztosítja

lakhatás
esetvitel
társadalmi
életben való
részvételt segítő
szolgáltatások

0
1.2.4. Pályázatok a kiváltás céljainak megvalósítására
Magyarország Kormánya a fogyatékossággal élő, pszichoszociális fogyatékossággal élő és
szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában
engedélyesenként 50 főnél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami
fenntartói számára, a nagy létszámú intézményi ellátási forma kiváltásának, és magas minőségű,
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hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakításának megvalósítása érdekében két körben
felhívást tett közzé.
A jelenlegi nagy létszámú intézmények sok esetben a település szélén, rosszabb esetben az
országhatáron, izoláltan, korszerűtlen épületekben működnek. Az intézmények a területi
elhelyezkedésükből adódó korlátokat nem tudják leküzdeni, nem tudják a tényleges integrációt
biztosítani. Egy több száz fős intézmény esetében fennáll továbbá annak a veszélye, hogy nem
alkalmas az egyéni képességekre és szükségletekre alapozott szolgáltatás nyújtására, szükség van
tehát a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerekre, az
alapszolgáltatások erősítésére, a közösségi alapú szolgáltatások fejlesztésére.
1.2.4.1. EFOP 2.2.2-17.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21
875 000 000 Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4 - 50 db. 1
1.2.4.2. EFOP 2.2.5-17.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 55
420.000 000 Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 8 - 163 db.2
1.3. Kiváltás szereplői
Az ápoló-gondozó intézményben ellátott fogyatékos személyek, és/vagy pszichoszociális
fogyatékossággal élő és/vagy szenvedélybeteg személyek. A DECLOC jelentés szerint 2007-ben
az Európai Unióban (és Törökországban) megközelítőleg 1,2 millió fogyatékos gyermek és felnőtt
élt bentlakásos intézményekben. Az intézményekben élők nagy része értelmi fogyatékos ember,
a második legnagyobb csoportot a pszichiátriai ellátásban lévők jelentik (akiknek szintén lehet
kísérő diagnózisa értelmi fogyatékosság). Az intézmények mérete a kisebb (10-20 fős)
ellátásoktól, a több száz embernek lakóhelyet adó intézményekig terjed. Magyarországon 14 751
férőhellyel működnek 12 fő feletti intézményi ellátások (ápoló-gondozó otthon, rehabilitációs
intézmény, átmeneti intézmény). Lakóotthon (1-12 fő) 1679 férőhellyel nyújt szolgáltatást, míg
támogatott lakhatás (1-6 és 1-12 fő) 201 férőhelyen. A 2014 végi adathoz képest 2015 végén 660
kiváltott vagy kiváltás alatt lévő férőhelyről beszélhettünk.
1.3.1. Támogatást igénylők köre
Fogyatékossággal élő és/vagy pszichoszociális fogyatékossággal élő és/vagy szenvedélybeteg
személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként
50 főnél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói.
1.3.1.1. Nem állami fenntartó
A felhívások részletesen kitérnek a támogatást igénylők körére. Tekintettel arra,
hogy a támogatást igénylők köre főként az állami fenntartói körből kerül ki, így
csak annak bemutatására tér ki a Kézikönyv.
1.3.1.2. Állami fenntartó
A 2011. évi CLIV. törvény alapján a korábban megyei önkormányzati
fenntartásban lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények 2012. január 1-jével
állami fenntartásba kerültek. 2013. január 1-jétől a fogyatékossággal élő, a
pszichoszociális fogyatékossággal élő és a szenvedélybeteg személyek átmeneti és
1
2

A pályázati kiírás teljes szövege itt olvasható.
A pályázati kiírás teljes szövege itt olvasható.
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tartós bentlakást nyújtó ellátásának megszervezése és az intézmények
fenntartása is állami kötelezettséggé vált.
Az átvett intézmények fenntartói, támogatói és módszertani irányítói feladatait
2013. január 1-jétől a 2012. december 10-én alapított Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) látja el.
Az SZGYF hazánk egyik legnagyobb állami intézménye, mely az emberi erőforrások
minisztere irányítása alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó, közszolgáltató
költségvetési szerv, melyet a Kormány a szociális és gyermekvédelem
irányítójaként kijelölt.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság összesen 109 intézmény és
telephelyei fenntartói feladatait látja el, melyből 67 szociális, 32 gyermekvédelmi,
10 vegyes (szociális és gyermekvédelmi, illetve máshová nem sorolható intézmény
is).
A fenntartói feladatkörbe többek között a gazdálkodás és működés
törvényszerűségének vizsgálata, a szakmai program jóváhagyása, illetve a
szakemberek továbbképzése tartozik. A Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság feladatait a központi szerve és a területi (megyei, fővárosi)
kirendeltségei látják el.
1.3.1.2.1.
Kiváltásra kerülő intézmény (engedélyes)
A fenntartó azon intézménye, ami részére a működési engedély
kiadásra került.
1.3.2. TÁRS projekt
TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása
A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001
A kedvezményezett neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú
Nonprofit Kft. A projekt részletes leírása itt olvasható.
A projekt fő célkitűzése – az Országos Fogyatékosügyi Programban és a vonatkozó
kormányhatározat alapján – a szociális intézményi férőhely kiváltás szakmai-,
módszertani hátterének biztosítása az ország egészében, annak különböző területén
működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények számára.
A projekt feladata, hogy biztosítsa a magyarországi szociális intézményi férőhely
kiváltásban, a kiváltási konstrukciók projektjeiben érintett fenntartók és intézmények
számára a szükséges szakmai eszközöket, módszertanokat.
A projekt hat operatív célt határoz meg:
1. operatív cél: Intézményi Férőhely Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhely (Műhely)
létrehozása, amely a kiváltási folyamatban érintett intézményeket támogatja,
koordinálja. A Műhely tudásközpontként is funkcionál, szorosan kapcsolódva a
szociális alapszolgáltatások fejlesztéséhez, valamint segíti az érintett
fogyatékossággal élő embereket.
2. operatív cél: Foglalkoztatási eszköztár-fejlesztés, amely a kliensek foglalkoztatási,
aktív munkaerő-piaci részvételének erősítését szolgálja módszertan és célzott
foglalkozási rehabilitációs eszközrendszer fejlesztésével.
3. operatív cél: Kutatási, mérési – értékelési rendszer működtetése, amely
helyzetelemzéseket, igényfeltárásokat, tanulmányokat készít, kiemelten a kliensek
életminőségét, a szakemberek alkalmazkodását, a közösségi alapú ellátást vizsgálva.
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4.

5.

6.

operatív cél: Szolgáltatás-fejlesztés a komplex kiváltási szükségletfelmérés, a
komplex intézményi férőhely kiváltási folyamat, valamint a támogatott lakhatási
ellátórendszer módszertani megalapozására, továbbá kapcsolódó képzések,
felkészítések kidolgozására.
operatív cél: Intézmény-átalakítási támogatórendszer létrehozása, amely a
kiváltásban közvetlenül érintett intézményeket segíti egy egységes szervezetátalakítási módszerrel, folyamatos szakmai tanácsadással, mentorálással,
folyamatkíséréssel.
operatív cél: Hálózat működtetése, amely országos szinten biztosítja a kiváltásban
érintett szereplők közötti információáramlást, a módszerek és jó gyakorlatok
megosztását, fejlesztések közössé tételét, továbbá garantálja a horizontális és
vertikális szakmai kommunikációt az érintett szereplők között.

A projekt megvalósítását biztosító szakmai munkacsoportok és azok főbb tevékenységei Szakmai Koordinációs Műhely:
Kutatási munkacsoport
1. Helyzetelemzés, igényfelmérések, tanulmányok készítése.
2. Az intézményi férőhely kiváltási folyamat nyomon követő értékelése, kutatás,
mérés-értékelés, hatékonyság- és hatásvizsgálat.
3. A megvalósításra kerülő kiváltási projektek szakmai nyomon követése.
4. Policy ajánlások megfogalmazása.
Szolgáltatásfejlesztési munkacsoport
1. Az intézményi férőhely kiváltást megalapozó felmérés módszertanának
kidolgozása: Intézmény Férőhely Kiváltási Stratégia (IFKS) módszertani képzési
programjának kidolgozása – legalább 142 fő intézményi munkatárs felkészítése.
2. Az egészségügyi, szociális, képzési, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való
hozzáférés módszertanának, eszközrendszerének vizsgálata, és kialakítása:
– a Támogatott Lakhatás protokolljának kidolgozása,
– szolgáltatási gyűrű/portfólió módszertanának kidolgozása.
3. A helyi kiváltási modell programok szakmai-módszertani támogatása:
– súlyosan halmozottan fogyatékos személyek támogatott lakhatási
modellprogramja,
– az intézményi jogviszonyra várók szolgáltatási modellprogramja.
4. Képzések, kompetenciafejlesztés, felkészítés – legalább 3 db akkreditált képzési
program kidolgozása:
– tananyagfejlesztés, képzési anyagok készítése;
– intézményvezetők, esetfelelősök, kísérő támogatást biztosító munkatársak
részére;
– a komplex szükségletfelmérés elvégzésére feljogosító minősített képzéshez
kapcsolódóan;
– mentorok képzéséhez, továbbképzéséhez;
– lakók, dolgozók, támogató környezet felkészítéséhez kapcsolódó képzésifejlesztési anyagok;
– képzők képzése.
Foglalkoztatási munkacsoport
A foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés módszertanának,
eszközrendszerének vizsgálata, és kialakítása:
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– a támogatott lakhatásban élők foglalkoztathatóságának elősegítése
érdekében foglalkozási rehabilitációs fejlesztő eszközök kidolgozása és
bevezetésének szakmai támogatása;
– a különböző foglalkoztatási formák, valamint a foglalkozási rehabilitációs
szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása.
Intézménytámogatási munkacsoport
1. A kiváltásban érintett intézmények szervezet-átalakításához kapcsolódó
tevékenységek – 15 intézmény elérése szervezet-átalakítási intézkedésekkel.
2. Szakértői, tanácsadói tevékenység a kiváltásban érintett intézmények számára.
A munkacsoport elsődleges célja, hogy szakmai tudástranszfer egységként biztosítsa
a TÁRS projekt és az intézményi férőhely kiváltás projektjeiben érintett fenntartók és
intézmények számára a szükséges szakmai eszközöket, módszertanokat. Ezen túl
célja, hogy biztosítsa a megfelelő szaktanácsadást, amelyek a folyamat összetett
rendszerének különböző területein szükségletként felmerülnek. Az intézményi
férőhely kiváltási folyamat szakmai hátterének biztosítását a TÁRS projekt
intézménytámogatási munkacsoportja szakértőkkel, tanácsadókkal és intézményi
koordinátorokkal támogatja. Utóbbiak fő feladata a folyamatos kapcsolattartás és
információáramlás biztosítása a TÁRS projekt és az intézményi férőhely kiváltásban
érintett pályázó(k) menedzsmentje és szakmai megvalósítói között.
Intézményi koordinátor:
A TÁRS projekt minden intézményi férőhely kiváltást megvalósító pályázó számára
intézményi koordinátori támogatást biztosít a projekt tervezési és megvalósítási
időszakában egyaránt. A projekt megvalósítási időszakára ez 15 fő intézményi koordinátort
jelent. Az intézményi koordinátorok az adott intézmény területén tevékenykedő
szakemberek, akik két intézménynél személyes jelenléttel - heti 2, 3 napban – kísérik az
átalakítás folyamatát és segítik tanácsaikkal. A koordinátor fő feladata a kiváltásban érintett
pályázók menedzsmentjének és szakmai megvalósítóinak folyamatos segítése, személyes
jelenlét, az információk áramoltatása és szervezési támogatás útján. A koordinátor jelez és
közvetít minden olyan információt, kérdést, szakértői igényt, amely meghatározó a férőhely
kiváltás és a támogatott lakhatás megvalósítása szempontjából. Kíséri, támogatja a
pályázót/intézményt a kiváltással kapcsolatos folyamatok megtervezésében és
végrehajtásában.
Szervezeti felépítés – 1. számú melléklet

1.3.3. Érdekvédelem
1.3.3.1. Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) 2004-ben jött létre
annak érdekében, hogy összehangolja Magyarország területén, a fogyatékos
emberek érdekeit érvényesítő szervezetek tevékenységét, erőiket egyesítse
azzal az alapszabályában deklarált céllal, hogy a minél teljesebben
megvalósuljon a fogyatékossággal élő személyek önrendelkező életvitele. A
FESZT alapcéljai közé tartozik továbbá a fogyatékos emberek aktív társadalmi
részvételének, emberi, állampolgári és fogyasztói jogai érvényesülésének
elősegítése.
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Fontos és kiemelt feladata a FESZT-nek a magyar fogyatékos emberek
érdekképviselete az európai uniós jogalkotásban, mely feladatát az Európai
Fogyatékosügyi Fórum (EDF) tevékenységében való részvétellel végzi. Az
európai jogszabály alkotás befolyásolásán túl fontos szerepe van a
szervezetnek abban, hogy az EDF munkájában résztvevő 28 európai uniós
tagország ernyőszervezeteinek tapasztalatait, jó gyakorlatait hasznosítsa a
magyar fogyatékos emberek jogainak érvényesítése területén.
A FESZT tagszervezetei a fogyatékossággal élő személyek széles spektrumát
képviselik, hiszen tevékenységében megvalósul az autista, mozgás-, látás-,
hallássérült, értelmi és pszichoszociális fogyatékossággal élő, siketvak,
transzplantált és afáziával élő személyek érdekképviselete. Tagszervezeteink az
alábbi linken érhetőek el. A FESZT tehát a tagszervezetei által képviselt sokféle
típusú és súlyosságú fogyatékossággal élő személyek tapasztalatait figyelembe
véve ún. összfogyatékossági szinten fejti ki tevékenységét az általa képviselt
kérdésekben.
A nagy bentlakásos ápolást-gondozást nyújtó intézmények kiváltását a FESZT a
kezdetektől aktívan támogatja. Fő feladatunknak tekintjük, hogy a
Magyarországon nagy intézményekből kiköltöző személyek intézményi
ellátását a fogyatékos személy egyéni igényeit kielégítő, önálló, önrendelkező
életvitelét biztosító támogatott lakhatás és közösségi szolgáltatások váltsák fel.
A folyamat sikerességét úgy tudjuk majd felmérni, hogy a fogyatékos személy
számára mekkora lehetőség lesz biztosítva saját életvitelének alakítására. A
FESZT tevékenységét azért fejti ki tehát, hogy a támogatott lakhatás minőségi
változást hozzon a fogyatékos emberek életében.
1.3.3.2. Érdekvédelmi Fórum, az érdekvédelem különböző szintjei
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK)
vezetésével valósul meg a ’Szociális intézményi férőhely kiváltás szakmai
koordináció műhely kialakítása’ című, ún. TÁRS projekt, amelynek célja az
intézmény férőhely kiváltási folyamat szakmai támogatása az elkövetkező
időszakban. A projekt sikeres megvalósítása érdekében a FESZT és az FSZK
együttműködési megállapodást írt alá, melyben az FSZK vállalja, hogy bevonja
a FESZT képviselőit a projekt tervezésébe, előkészítésébe és a projekt
keretében létrejövő szakmai dokumentáció elkészítésébe.
Az együttműködési megállapodás értelmében az FSZK a projekt megvalósítása
folyamán legalább kéthavonta szakmai egyeztető Érdekvédelmi Fórumokat
tart a FESZT által delegált szakértők, valamint az együttműködésbe bevont
további érdekvédelmi szervezetek szakértői részére.
A FESZT és tagszervezetei, valamint más, az Érdekvédelmi Fórumon résztvevő
fogyatékos embereket képviselő szervezetek aktívan vesznek részt egy
egységes szakmai koncepció kialakításában a kidolgozásra kerülő anyagok
vonatkozásában.
Szintén az 1.3.2 pontban említett együttműködés keretében az FSZK biztosítja
a FESZT által delegált szakértőknek a TÁRS projekt szakmai munkacsoportjainak
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ülésein való részvételt és betekintést ad a szakmai dokumentumokba, valamint
tájékoztatás ad kommunikációs tevékenységekről.
A FESZT és tagszervezeteinek képviselői részt vesznek tehát a TÁRS projekt
Szakmai Koordinációs Műhelyében, Kutatási, Szolgáltatásfejlesztési,
Foglalkoztatási, Intézménytámogatási és Hálózati munkacsoportjaiban.
1.3.4. IFKKOT – Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület
A testület a lakók életminőségének változását követi nyomon az intézményből történő
kiköltözés stratégiai támogatásától kezdve a támogatott lakhatásban való életen át az
önálló lakhatás megteremtéséig.
A testület a kiváltásba bekapcsolódó pályázók benyújtott szakmai programjainak /
intézményi férőhely kiváltási terveinek értékelésében, a megvalósítás folyamatához
kapcsolódó szakmai módosításokat illetően véleményezési joggal rendelkezik.
Véleményezi továbbá a rehabilitációs intézmények fejlesztésére vonatkozó
intézkedéseket. Figyelemmel kíséri az állami fenntartó ellátás-szervezési tevékenységét.
Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület összetétele
a) 1 fő Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa
b) 2 fő Országos Fogyatékosságügyi Tanács
c) 1 fő az ENSZ nemzeti emberi jogi intézménye
d) 1 fő Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Kiváltás Koordinációs Irodája
e) 1 fő Szociális- és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
f) 2 fő egyházi és önkormányzati fenntartók
g) 1 fő Országos Szociálpolitikai Tanács Fogyatékosságügyi Országos Szakmai
Kollégiumának elnöke
h) 1 fő EU tervezési terület
i) 1 fő képzőintézmények
j) 3 fő Emberi Erőforrás Minisztériuma szakmai főosztályai
k) A Testület elnöke (a továbbiakban Elnök) a szociálpolitikáért felelős helyettes
államtitkár.

1.3.5. SZKT – Szakmai Konzultációs Testület
A Szakmai Konzultációs Testület a TÁRS-projekt végrehajtásának stratégiai szintű
támogatását végzi. Az SZKT biztosítja a TÁRS-projekt és az EFOP 2.2.2 pályázat kidolgozása
és megvalósítása során a tervezett és a megvalósuló tevékenységek folyamatos
összehangolását. Az SZKT megteremti a kapcsolódást a más hazai vagy EU-s
társfinanszírozással megvalósuló pályázatokkal, fejlesztési támogatásokkal, megvalósuló
fejlesztésekkel. További célja az SZKT-nek, hogy biztosítsa az elért eredmények
fenntarthatóságát, elősegítse a kiváltás hazai és nemzetközi sztenderdeknek megfelelő
megvalósítását, nyomon követését. A FESZT a Szakmai Konzultációs Testületben teljes
jogú tagként képviseli a fogyatékossággal élő emberek érdekeit.
2. Érdekvédelmi Tanácsadás
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Az EFOP-1.9.1 – VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú TÁRS PROJEKT – Szociális intézményi
férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása című kiemelt projekt megvalósítása során
az érdekvédelmi tanácsadó szolgáltatás (személyes tanácsadás és információbiztosítás) végzésére a
Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa jogosult.
2.1.Az érdekvédelmi tanácsadó tevékenységnek az alábbi dokumentumokhoz kell illeszkednie:
• 2007. évi XCII. Törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az
ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről.
• A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményben foglaltak, különös
tekintettel a 19. Cikkében megfogalmazott, a „fogyatékossággal élő személyek egyenlő jogát
a közösségben való élethez és a másokkal egyenlő szabad döntéshez.” Az ENSZ Egyezmény
19. cikke nem teljesülhet a 12. cikkely végrehajtása nélkül, amint erről több nemzetközi
dokumentum (pl. az ENSZ vonatkozó bizottságának értelmezései) és kutatás is tanúskodik.
Az ENSZ Egyezmény 4. cikk, 3. bekezdése azt is előírja, hogy az Egyezmény végrehajtása
során, valamint a fogyatékossággal élő személyeket érintő kérdésekkel kapcsolatos más
döntéshozatali eljárásokba bevonják képviseleti szervezeteiken keresztül a fogyatékossággal
élő személyeket, ideértve a fogyatékossággal élő gyermekeket is (utóbbiak nem képezik a
feltüntetett projekt célcsoportját).
• A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény (a továbbiakban: Fot.) 17. §-a rendelkezik arról, hogy a fogyatékos személyek
számára ápolást-gondozást nyújtó, 50 főnél nagyobb férőhelyszámú szociális intézményeket
ki kell váltani.
• Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) Az Intézmény munkatársainak felmérése
modul belső szakmai teamre vonatkozó része, 2. számú melléklet. A dokumentum teljes
szövege itt érhető el.
2.1.1. A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa az érdekvédelmi tanácsadás keretében az
alábbi általános feladatokat teljesíti:
 Legalább 30 órás, minősített képzési program megtervezése, kidolgozása az
érdekvédelmi tanácsadók számára, a képzés tartalmáról tananyagot biztosít az
érdekvédelmi tanácsadók számára. (D / Érdekvédelmi Tanácsadó képzés /
E001430/2016/D003, nyilvántartásba vétel időpontja: 2017. április 20.).
 Tanácsadók hálózatának és együttműködési feltételrendszerének, tevékenységeik
dokumentációjának kidolgozása.
 Érdekvédelmi tanácsadás nyújtása a nagy létszámú intézményi ellátásból történő
kiváltási folyamat során az intézmények lakói, dolgozói és a helyi közösség számára.
 Érdekvédelmi Tanácsadói hálózat működésének koordinációja, a koordinációval
megbízott személy kijelölése, havi beszámolók és összefoglaló jelentések készítése.
 Az érdekvédelmi hálózat működtetése mellett a tudásmegosztás és tapasztalatcsere
elősegítése.
2.2.Képzés
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa a képzés előkészítése során megkereste a
kiváltás korábbi időszakában tevékenykedő érdekvédelmi tanácsadókat, bevonta
tagszervezeteit. A tapasztalatok összegzése, a korábbi beszámolók áttekintése, valamint az
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FSZK kutatási munkacsoportja által végzett kutatási eredmények, visszajelzések mentén 40 órás
átfogó képzési tematikát állított össze, mely kitér az alábbi területekre:
 1. tananyagegység: A kiváltás emberjogi környezete
o A résztvevő megismeri a hazai és nemzetközi intézmény férőhely kiváltási (továbbiakban
kiváltás) szemléletet és a Tanácsadók munkáját meghatározó nemzetközi és hazai
irányadó jogszabályi környezetet.
o A fogyatékosságügyi intézményi ellátás szemléletváltozása a közösségi alapú lakhatási
formák irányába- az önálló életvitel, életvezetés támogatása az egyéni képességeknek
megfelelően.
 2. tananyagegység: A hazai szociális szolgáltatói rendszer, foglalkoztatási lehetőségek és
jogorvoslat
o Ismerje meg a résztvevő a szociális szolgáltató rendszer felépítését és szabályozását, a
foglalkoztatási lehetőségeket és az ahhoz kapcsolódó eljárásokat. Legyen tájékozott a
jogorvoslati lehetőségekben és az azt működtető/nyújtó intézményrendszerekben.
Ismerje meg és tudjon tájékozódni a pénzbeli ellátások rendszerében a célcsoport
vonatkozásában.
 3. tananyagegység: Általános és speciális fogyatékosságügyi ismeretek és szemlélet
o A különböző fogyatékossággal élő emberekkel való együttműködéshez szükséges
elméleti és gyakorlati, módszertani alapismeretek megszerzése, szemlélet elsajátítása.
o Elméleti ismeretek az egyes fogyatékossági csoportokról-, definíciók, csoportosítás,
sajátos igények, a megsegítés módjai az alábbi fogyatékossági területeken:
• mozgássérült,
• értelmi fogyatékos,
• hallássérült,
• látássérült,
• kommunikációjában akadályozott (siket-siketvak),
• autista,
• súlyosan-halmozottan fogyatékos,
• pszichoszociális fogyatékossággal élő személyekkel való.
o Alapvető módszertani ismeretek elsajátítása a különböző fogyatékossággal élő
társadalmi csoportok együttműködési lehetőségeiről – az egyenlő esélyű
hozzáférhetőség szempontjainak figyelembevételével.
 4. tananyagegység: A fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteinek és hálózatainak
bemutatása
o A fogyatékos emberek érdekvédelmi ernyőszervezetének és tagszervezeti hálózataik,
szolgáltatásaik megismerése, helyi érdekvédelmi szervezetek ismerete. Rendszerezett
ismeretek szerzése a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteinek és
ernyőszervezeteinek működéséről, a kapcsolatfelvétel módjairól, szolgáltatásaikról és
azok elérési lehetőségeiről az alábbi szervezetek vonatkozásában:
• MEOSZ,
• ÉTA, ÉFOÉSZ,
• SINOSZ,
• MVGYOSZ,
• SVOE,
• AOSZ,
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• PÉF,
• FESZT.
 5. tananyagegység: Érdekvédelmi Tanácsadói tevékenység színterei, módszerei
o Azon készségek elsajátítása/megerősítése és fejlesztése melyek a lakók, a gondozók, az
intézmények vezetői, a szűkebb környezettel való együttműködést, szemléletváltáshoz
vezető meggyőzést segítik elő. Szituációs helyzetekbe ágyazott tréninggyakorlatok a
következő készségek megerősítésére, fejlesztésére:
• kommunikáció,
• mediálás,
• érvelési technika,
• együttműködési készség,
• konstruktív hozzáállás,
• önérvényesítés (pl. lakossági/kerekasztal beszélgetéseken),
• lokális környezet érzékenyítése, elfogadás támogatása,
• tapasztalati minőségében a fogyatékos személyek képviselete.
2.2.1. A képzés engedélye: 3. számú melléklet
2.2.2. Képzési tanagyag
A képzéshez készült tananyagok kézikönyv formájában minden hallgató átvette. Az
egyes tananyagegységekhez max. 10. oldalas tananyag készült.
3. Érdekvédelmi Tanácsadó
Érdekvédelmi Tanácsadó olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező személy lehet, aki
o fogyatékosságügyi érdekvédelmi,
o vagy szakmai,
o vagy tapasztalati (érintett személy/szülő stb.) szakértői gyakorlattal és ismeretekkel
bíró személyek, akik elkötelezettek a fogyatékossággal élő személyek számára ápolástgondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásában, a lakók érdekvédelme,
egyéni szempontjaik, önérvényesítésük támogatásában.
Az Érdekvédelmi Tanácsadó (ÉT) a képzés során elsajátított ismeretekkel, az FESZT érdekvédelmi
elköteleződésével érdekvédelmi tanácsadást nyújt a kiváltás során annak érdekében, hogy a
folyamat a kiköltöző lakók jogainak és érdekeinek figyelembevételével valósuljon meg. Felméri
és megtervezi azt a folyamatot, mely a lakók jogainak érvényesüléséhez vezet, támogatja az
intézményt és a helyi közösséget annak érdekében, hogy fogyatékossággal élő társaink a helyi
környezetbe ágyazottan, a társadalom teljes jogú, elfogadott tagjaként a legjobb
életminőségben élhessenek. A fejlesztési folyamat kitérhet minden olyan tevékenységre, mely
a fenti cél elérése érdekében, az őt támogató, segítő személyek, a szolgáltatások és a helyi
társadalom attitűdjének változtatását eredményezi.

3.1. Az Érdekvédelmi Tanácsadó feladatai, tevékenysége
Az ÉT feladatait az FSZK és a FESZT között megkötött szerződés határozza meg. A FESZT
anonim on-line kutatást végzett a legnagyobb pályázó, az SZGYF vezetői körében, valamint
tereptapasztalatokat gyűjtött a folyamat korábbi szakaszában sikeres kiváltást megvalósító
intézményben és ennek alapján határozta meg a feladatokat, a feladatvégzés módját az
alábbiak szerint:
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a folyamatban közreműködők munkájának összehangolása a lakók érdekeinek
érvényesítése szempontjából;
 a kiváltási folyamat ENSZ CRPD Egyezmény előírásai és az intézménykiváltás
nemzetközi szempontjai szerinti megvalósításának monitorozása az egyes
intézményekben;
 a kiváltási folyamatban részt vevő intézmények lakóinak felkészítése az önérdekérvényesítésre és az önérdek-érvényesítésük folyamatos támogatása a teljes folyamat
során;
 a kiváltási folyamatban részt vevő intézmények lakóinak érdekvédelme, a lakók
szempontjainak megjelenítése a teljes folyamat során;
 a kiváltási folyamatban a lakók részvételi formáinak kialakításában tanácsadás az
intézményvezetőnek, illetve a projektvezetőségnek;
 a kiváltási folyamatban részt vevő intézmények összekapcsolása a helyi érdekvédelmi
szervezetekkel;
 a kialakuló ellátási formákban a szolgáltatások demokratikus, a lakók részvételén
alapuló döntéshozatali, irányítási formák kialakításában tanácsadás;
 az intézményben végzett munkája során együttműködik az intézmény koordinátori
feladatokat ellátó FSZK munkatárssal;
 részt vesz a FESZT által koordinált szakmai konzultációkon;
 a Megbízó felkérésére részt vesz szakmai üléseken;
 tevékenységéről a megbízó előírásainak megfelelő dokumentációt vezet.
Az Érdekvédelmi Tanácsadó a fenti feladatokat a 4. számú mellékletben foglalt módon teljesíti.
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3.2.

Az ÉT szakmai támogatása
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa az ÉT sikeres munkavégzéséhez jogi,
szakmai, információs, koordinációs támogatást nyújt. A támogatás közvetlen elérése, a
kapcsolattartás érdekében közös kommunikációs felületet hoz létre és biztosít:
erdekvedelmitanacsadok@googlegroups.com.
Az
Érdekvédelmi
Tanácsadással
kapcsolatos
hivatalos
levelezési
cím:
feszt.erdekvedelem@gmail.com

3.3.

Megbízás feltételei
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa megbízást köt a képzési felhívásban
foglalt feltételeknek megfelelő, a képzést sikeresen teljesítő személyekkel az ÉT
szolgáltatás megvalósítására. A megbízási feltételeit szerződésbe foglalja. 5. sz. számú
melléklet.
A tevékenység végzéséhez megbízó levelet állít ki, mely a kiváltásra kerülő intézmények
megkereséséhez és az Érdekvédelmi Tanácsadás keretében ellátandó feladatok
végzésére jogosítja fel az Érdekvédelmi Tanácsadó személyt.

3.4.

Dokumentáció
A hatékony munkavégzés és a tevékenység eredményességének folyamatos
monitorozása érdekében a FESZT on-line beszámoló felületet alakít ki. Az on-line felület
biztosítja a gyors és határidőben történő beszámolást. A beszámoló felület adatbázisként
üzemel, mely lehetővé teszi, hogy különböző szempontok alapján szűrést végezzen az
üzemeltető, így értékelhető az Érdekvédelmi Tanácsadás szolgáltatás eredményessége,

feltárhatóak a folyamat során tapasztalható nehézségek, folyamatos visszacsatolásra ad
lehetőséget.
A kézikönyv mellékletei:
1. számú melléklet – Szervezeti felépítés
2. számú melléklet – Belső szakmai team
3. számú melléklet – A képzés engedélye
4. számú melléklet – Érdekvédelmi Tanácsadók feladatai
5. számú melléklet – Érdekvédelmi Tanácsadók megbízási szerződése
6. számú melléklet – Jelenléti ív
7. számú melléklet – Emlékeztető
8. számú melléklet – Levélpapír: az Érdekvédelmi Tanácsadás keretében végzett
levelezések bonyolításához
9. számú melléklet – Beszámoló
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A kézikönyvet összeállította:
Kővári Edit (FESZT elnök, AOSZ elnök)

a kézikönyv összeállításában együttműködő munkacsoport:
Földesi Erzsébet MBE elnök, FESZT elnök (2014 – 2017),
Kedves Éda (SVOE ügyvezető),
Papp Ágnes (ÉTA ügyvezető igazgató).
A kézikönyv és mellékleteinek elkészítését és a tanácsadók felkészítését a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthonának lakói, vezetője és munkatársai gyakorlati
tapasztalataik megosztásával segítették.
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa fenntartja a jogot, hogy az Érdekvédelmi Tanácsadás
szolgáltatás nyújtása során szerzett tapasztalataival, a hozzá érkező visszajelzésekből származó
információkkal a Kézikönyv tartalmát folyamatosan frissíti.

Budapest, 2017. július
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