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Kedves Partnereink!
Hírlevelünk jelenlegi számában hírt adunk a közvetlenül előttünk álló VII. Országos Hálózati
Találkozó várható témáiról; szakmai híreink között felhívjuk figyelmüket egy olyan
kiadványra, amely a címéhez hűen az önálló életvitellel kapcsolatos gyakori tévhiteket teszi
boncasztalra; majd további soraink az OMK folyamatosan bővülő szakkönyvtárára irányítja
a figyelmet. Ezt követően hírt adunk a "Jövőformáló’ Pályaválasztást támogató rendszer
kialakítása fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok számára” projektről.
A hasznos tudnivalók között megtalálja az olvasó az ORSZÁGOS FOGYATÉKOSSÁGÜGYI PROGRAM
végrehajtásának 2015-2018 évekre vonatkozó intézkedési tervét.
„Hírsarok” rovatunkban – ahová folyamatosan várjuk írásaikat – a Szimbiózis Alapítvány
által - TÁMOP 1.4.3-12/1-2012-0192 keretében - megvalósított „BATYU-TÉKA, A MAGYAR
VIDÉK AJÁNDÉKA” című program esszenciális tapasztalatait összesűrítő módszertani
kézikönyvet tesszük közzé.
Tevékenységeinkről, szakmai aktivitásainkról, valamint a „nagyvilág” szakmailag érdekes
híreiről honlapunkon – www.revprojekt.hu – is rendszeresen beszámolunk.
Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!
Elérhetőségeink:
Név

E-mail cím

Telefonszám

Dr. Kissné Huszár Anikó
szakmai koordinátor

huszar.aniko@fszk.hu
revhalozat@fszk.hu

+36 (1) 450-3243/113
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AKTUALITÁSOK
2015. szeptember 28-án, 10 órától a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft. – a TÁMOP 5.3.811/A1-2012-0001
Megváltozott
munkaképességű személyek munkaerőpiaci helyzetének elősegítése érdekében
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: H-1071 Budapest, Damjanich utca 4.
Tel.: 06 1 450 3230 • Fax: 06 1 450 3235
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történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram” keretében megrendezi az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat
VII. Országos Hálózati Találkozóját.



A rendezvény – Bernáth Ildikó SZKT Elnök Asszony
köszöntését követő - kiemelt témái:
 A
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
készségfejlesztő
képzésével
kapcsolatos
tapasztalatok
megosztása; (Tender Európa Kft.)
 Közös üzleti programok, együttes érdekérvényesítés a
szociális gazdaságban (TAVOSZ)
A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései (EMMI, NRSZH);

A délutáni szekcióüléseken fókuszban:
 A
szolgáltatók
nyilvántartásához
kapcsolódó
szolgáltatási
rendelet
tervezettel/szakmai koncepcióval kapcsolatos észrevételek, tapasztalatok, javaslatok
(NRSZH);
 A foglalkozási rehabilitációs területet érintő jogszabályi változásokra benyújtott
javaslatok ismertetése. További módosítások előkészítéséhez észrevételek,
tapasztalatok, javaslatok összegyűjtése (NRSZH);
 Tudásmegosztás – az alapvető képzések haszna az egyes fogyatékossági
csoportoknál (Tender Európa Kft.).
A rendezvény részleteit ITT találhatja meg.

SZAKMAI HÍREK, INFORMÁCIÓK
TUDÁSMENEDZSMENT
A RÉV honlap Tudástárában folyamatosan olyan szakmai anyagok
kerülnek feltöltésre, melyekről úgy véljük, hogy hasznos ismeretekkel
bővítheti a foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakemberek és
a téma iránt érdeklődők ismereteit.

TÉVHITEK AZ ÖNÁLLÓ ÉLETVITELRŐL
Ez a kiadvány olyan elterjedt tévhiteket teszi a boncasztalra, amelyek
a fogyatékos emberek önálló életvitelét és az azt segítő szolgáltatásokat érintik. A füzet
eredeti kiadója az European Network on Independent Living, egy olyan civil szervezet,
amelyet fogyatékos emberek alapítottak. Céljuk, hogy saját tapasztalataikra építve
lobbizzanak azért, hogy fogyatékos embereknek ne kelljen bentlakásos intézményekben
élni; hogy azok, akik (családjukkal vagy másokkal, vagy akár egyedül) nem intézményben
élnek, megfelelő támogatást, szolgáltatásokat kapjanak közösségi, önálló életvitelükhöz.
Ezt a füzetet fogyatékos emberek írták és szerkesztették.
A kiadványt ITT olvashatja.
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Folyamatosan frissül az OMK szakkönyvtára, amit továbbra is ajánlunk szíves
figyelmükbe. Könyveink lajstroma ITT található.

Az Országos KID Egyesület, a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesülettel, az Új
Perspektíva Regionális Egyesülettel partnerségben, 2015. március 1- 2016. április 30.
között valósítja meg NCTA-2015-10974-D kódszámú "Jövőformáló’ Pályaválasztást
támogató rendszer kialakítása fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok
számára” elnevezésű projektjét, a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával. A
projekt célja, hogy a K+F+I alapján kialakításra kerüljön a fogyatékkal élő, és
egészségkárosodott fiatalokkal, pályaorientációval foglalkozó szervezetek számára egy
olyan modell és módszertan, amely hozzájárul az e célcsoporthoz tartozó fiatalok
életpályájának elősegítéséhez és hozzájárul a szervezetek meglévő szakmai tudásának
bővítéséhez. A program keretében 20 helyszínen „aktív pont” létrehozására és az elkészülő
metodika átadása érdekében régiónként egy-egy képző helyen (megyénként 2-2 fő
bevonásával) felkészítésre kerül sor. A közös munka alapja a partnerség, hozzájárul a
„nyerjünk együtt” kultúra fejlesztéséhez, segíti a szakmai módszertani és szervezeti
fejlődést.

HASZNOS TUDNIVALÓK
Az alábbi linken találhatja az ORSZÁGOS
FOGYATÉKOSSÁGÜGYI PROGRAM
végrehajtásának 2015-2018 évekre vonatkozó
intézkedési tervét.

HÍRSAROK
INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI MODELL
MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV
Az itt bemutatott módszertani kézikönyv egy olyan
innovatív kísérleti modell létrehozásába enged
betekintést, amely a térség munkaerő-piaci
helyzetére reagálva és a megvalósító szervezet sok
éves szakmai tapasztalatára, valamint a hazai és
nemzetközi példaértékű modellekre, módszerekre alapozva valósult meg.
A dokumentum lehetőséget teremt az olvasónak, hogy a tapasztalatok ismeretében
eldöntse, bele akar-e vágni valami hasonló tevékenységbe.
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