SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI
FÉRŐHELY KIVÁLTÁS
A 2014 -2020 KÖZÖTTI
FEJLESZTÉSI
IDŐSZAKBAN

SZAKMAI KERETEK
• Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból
(aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között, túlzott
infrastruktúra központúság, gyenge szolgáltatási gyűrű,
foglalkoztatás szempontja alig jelent meg)

• A kiváltás alapelveinek rögzítésével a szakmapolitikai
konszenzus megteremtése (2015. ősze)
– személyközpontú, ENSZ Egyezményen alapuló megközelítés,
– a lakók / kiköltöző emberek legyenek a középpontban,
– a kapcsolódó szociális (és más) szolgáltatások figyelembe
vétele,
– a foglalkoztatási elem hangsúlyos jelenléte,
– a költséghatékonyság és fenntarthatóság mellett minőségi
megoldások

MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK
1)

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ
Egyezmény (CRPD): a 2007. évi XCII. tv. tv. szól a magyarországi
ratifikálásról

2)

1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat a fogyatékos személyek
számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek
kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos
kormányzati feladatokról - megújítása folyamatban

3)

Az Európai Unió közös útmutatója az intézménytelenítésről
(Common European Guidelines on the Transition from Institutional
to
Community
Based
Care)
(http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/themes/socialinclusion/desinstit/)

4)

Fejlesztési alapvetések a fogyatékos személyek szociális
intézményi férőhelyi kiváltásáról szóló stratégia (2011 – 2041)
végrehajtásához, 2015 – 2020 (http://fszk.hu/kiadvany/kivaltaskoncepcio-2015/)

ELVÁRÁSOK
1)

Legalább 3600 ápoló-gondozó otthoni férőhely megszüntetése
1) Fogyatékossággal élők
2) Pszichiátriai betegek
3) Szenvedélybetegek
intézményeiben

2)

Min. 4000
létrehozása

3)

Minden megyében legyen
problémás – szűkös a forrás)

4)

Zömében kis létszámú (elsősorban 6-9 fős) lakhatási egységek
jöjjenek létre, települési környezetbe integráltan, de

5)

Max. 25 férőhelyig „lakócentrum” is létrejöhet, adminisztrációs
funkcióval bővítetten

férőhelyes

támogatott

TL

lakhatás

(DE,

(TL)

hálózat

Közép-Magyarország

KERETEK 1.
1)

EFOP 2.2.2 pályázat finanszírozza az intézmények kiváltását:
• 35,0 Mrd Ft a forráskeret a konvergencia régiókban (+ 0,73 Mrd
Ft a KMR-ben)
• 2016. szeptember a felhívás megjelenésének tervezett
időpontja, szept. 29-én a társadalmi partnerség lezárult
• A cél minimum (!) 3600 intézményi férőhely megszüntetése,
4000 TL férőhely létrehozása
• Az egy főre elszámolható maximális bruttó támogatási összeg
8.750.000 Ft.
•

•
•
•

a fogyatékossággal élő illetve pszichiátriai- és szenvedélybeteg személyek számára
ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában 50 főnél nagyobb
férőhelyszámú bentlakásos intézmények férőhely kiváltása esetén maximum bruttó
6,75 millió Ft/kiváltott és létrehozott férőhely;
a kiváltott férőhelyszámon felül +15% új támogatott lakhatási férőhely kialakítása
kötelező
szociális alapszolgáltatás fejlesztése esetén további maximum bruttó 1,3 millió
Ft/férőhely
foglalkoztatás fejlesztése és bővítése esetén további maximum bruttó 0,7 Millió
Ft/férőhely

KERETEK 2.

2)

EFOP 1.9.1 (FSZK) módszertani támogatást ad, megalapozza,
folyamatában támogatja, utánköveti a kiváltási folyamatot (a
projekt 2016. április 1-én elindult)

3)

Kiemelt döntéshozói, érdekvédelmi figyelem kíséri mind hazai
mind európai szinten

4)

A korábban kulcsfontosságú intzéményi férőhely kiváltást
koordinálóI testület (IFKKOT) szerepe várhatóan módosul

AZ EFOP 1.9.1 „TÁRS-PROJEKT” FELÉPÍTÉSE

1) Szakmai Koordinációs Műhely
2) Kutatás, nyomon követés
3) Szolgáltatásfejlesztés
4) Foglalkozási rehabilitáció
5) Hálózat kialakítása

6) Intézmények támogatása

SZAKMAI KOORDINÁCIÓS MŰHELY
1)
2)
3)

Szakmai Konzultációs Testület felállítása és
működtetése
Minőségirányítási rendszerek kialakítása és/vagy
adaptációja
Bentlakásos intézményben élő célcsoport tagokra
irányuló tevékenységek:
– Érdekvédelmi tanácsadás az intézményben élők számára
– A fogyatékos célcsoport tagok mentorálása, felkészítése,
támogatása a kiváltási folyamatra
– A fogyatékos célcsoport tagok kiváltás utáni beilleszkedésének
támogatása

KUTATÁS, NYOMON KÖVETÉS
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) Szakmapolitikai ajánlások megfogalmazása

SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

1)

Az intézményi férőhely kiváltást megalapozó felmérés
módszertanának kidolgozása: Intézmény Férőhely Kiváltási Terv
(IFKT) 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

SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS
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 kiváltási szükségletfelmérés elvégzésére feljogosító minősített
képzéshez kapcsolódóan
– lakók, dolgozók, támogató környezet felkészítéséhez kapcsolódó
képzési-fejlesztési anyagok
– képzők képzése

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

1) Az egészségügyi, szociális, képzési, foglalkoztatási
szolgáltatásokhoz való hozzáférés módszertanának,
eszközrendszerének vizsgálata, és kialakítása
– 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

INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA

1) A
kiváltásban
érintett
intézmények
szervezet
átalakításához kapcsolódó tevékenységek – 15
intézmény
elérése
szervezet-átalakítási
intézkedésekkel
2) Szakértői, tanácsadói tevékenység
érintett intézmények számára

a

kiváltásban

HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA

1) Hálózati tevékenység támogatása
2) Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerése és
megosztás
3) Képzések, kompetenciafejlesztés, felkészítés
lebonyolítása – 850 fő képzése
4) Szakmai kommunikáció

KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!
Sziklai István – sziklai.istvan@fszk.hu

A projekt honlapja:
http://fszk.hu/szakmaitevekenysegek/intezmenyi-ferohelykivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/

