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Módszertani jellegű, fejlesztő munka 

1. Intézményférőhelykiváltási Terv (IFKT) Módszertan Tanácsadás, 

képzés (EFOP 191) 

Cél:  

Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) elkészítéséhez kapcsolódó módszertan 
kidolgozása, a módszertan alkalmazásának háttértámogatása  

Tervezett tevékenységek:  

Szerződés alapján: 

a. Az EFOP-2.2.2. Pályázati Felhívás iránt érdeklődő, pályázni szándékozó szociális 
intézmények fenntartói illetve munkatársai, a belső szakmai team számára az 
IFKT elkészítését segítő tematikus tájékoztató napok, illetve konzultációs napok 

tartása budapesti helyszínen, alkalmanként 7 óra (7 x 60 perc) időtartamban, 
összesen minimum 35 alkalommal (28 tematikus tájékoztató nap valamint 7 

konzultációs nap). 
A felmerülő igények alapján a megrendelő FSZK további 14 alkalommal – alkalmanként 
7 órás időtartamú – témánként egy-egy tematikus tájékoztató nap, valamint egy-egy 

konzultációs nap megtartását kérheti Alapítványunktól. 
  

b. Az FSZK kijelölt munkatársai számára az IFKT elkészítésének tanácsadói 
támogatása minimálisan 500, maximálisan 600 tanácsadói óra keretében 
(előreláthatólag online formában).  

 
Az EFOP 1.9.1. projektben előreláthatólag további közbeszerzések fognak kiírásra 

kerülni 2017-ben, ezzel közül legalább két közbeszerzési kiíráson szeretne indulni az 
Alapítvány, a következő témakörökben: 

- Támogatott lakhatás protokoll kialakítása 

- Egyéni Kiváltási Szükségletmérés 2 (EKISZ 2)  
 

Partnerek:  
- FSZK (megrendelő)  
- Ivánku Zsuzsa projektvezető 

- Külső szakértők (Csumán-Lechner Alexandra, Gordos Erika, Pandula András) 
 

Időpontok:  

Első felkészítés (tematikus tájékoztató napok) öt civil/egyházi 
fenntartású intézmény számára: 

2017.01.25.-26.; 2017.02.01.-02. 
További felkészítési napok meghatározása és ütemezése az 
EFOP 2.2.2. pályázati kiírás után fog megtörténni. 
 

Időtartam:  
2016.07.11-2017.07.11. (a megrendelő egy alkalommal 

további 11 hónapra hosszabbíthatja meg a megbízást) 
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Várható eredmények: 

Az elkészült IFKT módszertant megismerik és alkalmazására képesek lesznek a pályázni 

szándékozó intézmények (rövid távú eredmény).  
Az IFKT jelentős mértékben támogatja az intézményi férőhely-kiváltás európai 

sztenderdeknek megfelelő, magas szakmai színvonalú megvalósulását, ezzel pedig a 
célcsoport (fogyatékos személyek, szenvedélybeteg emberek) életminőségének 
javulását (hosszú távú eredmény).  

További közbeszerzési pályázatok elnyerésével az Alapítvány szakmai szerepvállalása 
és jelenléte erősödik az intézményi férőhely-kiváltás programban.  

 

2. Családsegítő szolgáltatásokat fejlesztő program 

Cél: A program fő célja a családok megerősítése, a családok társadalmi részvételének 
erősítése és a fogyatékos gyermekek családi környezetben való felnövekedésükhöz 

fűződő jogának érvényesítése. 
 
Tervezett tevékenységek:  

1. A családi erőforrások erősítése 
a) család-, és párterápiás szolgáltatás fenntartása; 

b) családi konzultációs lehetőségek és információ biztosítása: 
szolgáltatásokról és ellátásokról, terápiás lehetőségekről, jogokról és jogi 
korrekciós lehetőségekről, edukáció; 

c) tematikus műhelyek az élethelyzetből fakadó jellemző problémák 
feltárására, feldolgozására és tanácsadásra, a műhelyalkalmakon a 

szolgáltatások és a jogi problémák feltárása kiemelt figyelmet kap; 
d) szülőket segítő: integrált és speciális szülői információmegosztó-

barátkozós estek, találkozások a sorstársi és társadalmi kapcsolatok 

erősítése érdekében; 
e) integrált gyerekfoglalkozás - jogi felkészítés, Könnyen érthető verzióban 

készülő alapvető jogtudatosságot növelő kiadványok, leafletek elkészítése 
és terjesztése. 

2. Örökbefogadás: A fogyatékos gyermekek örökbefogadása egy lehetséges 

kivezető út a szakellátásból, azonban hiányzik az a központ, ahol információ, a 
szülők felkészítése, a fogyatékos gyermekek megismerése és az adoptálási 

folyamat teljes támogatása elérhető lenne. 
a) előzetes kutatás a hazai igényekről, eddigi tapasztalatokról és 

gyakorlatról; 

b) best practise gyűjtése és nemzetközi szakmai partnerek felkutatása; 
c) örökbefogadási központ létrehozása. 

3. Jogismeret fejlesztése: Jogi alapvető ismeretek, hatályos szabályozási 
változások terjesztése elsőként az Információs Pontok Hálózatának tagjain 

keresztül egy rendszeres hírlevél segítségével. A tagok helyileg aktív 
szülőszervezetek, akik tényleges tagsággal rendelkeznek. 

4. Lobbi: A családi támogatások és támogató szolgáltatások hozzáférhetőségének 

javítása, a szolgáltatási kapacitások bővítése és az alternatív családi támogató 
szolgáltatások terjesztése érdekében. Problémák gyűjtése és egyeztetések 

kezdeményezése az kormányzati szakmai irányítással. 
5. Nevelőszülői támogató programok: esetmegbeszélések, nevelőszülői 

műhelyek és specifikus képzések biztosítása nevelőszülők és tanácsadók számára 

6. „KézenFogva Nevelőszülői díj 2017” átadása 
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Partnerek:  
 

Szociális és Gyerekvédelmi Főigazgatóság, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Fészek 

Gyermekvédő Egyesület, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú 
Nonprofit Kft., szakértők 

 
Időpontok:  
Program indulása: forrásteremtéstől függ, még nem tudható pontosan. 

Program feltételezett zárása: 2018. december. 31. (ha a program 2017-ben időben el 
tud indulni). 

 
Időtartam: 24 hónap 
 

Várható eredmények:  
Örökbe és családba fogadó szolgáltatás elindítása, szülői tanácsadói szolgálat 

létrehozása, abúzus megelőző műhely tartása, nevelőszülői támogató programok 
folytatása az Otthont mindenkinek! program alapján, Kézenfogva díj átadása, komplex 

szükségletfelmérő eszköz alkalmazása, személyi életminőség mutató eszköz fejlesztése 
 

3. Módszertani szolgáltatásokat fejlesztő programok (abúzus 
megelőző műhely, komplex szükségletfelmérő eszköz, személyi 

életminőség mutató eszköz fejlesztése) 

Cél:  

Fogyatékos emberek közösségi és intézményi ellátásához kapcsolódó módszertani-, és 
eszközfejlesztések 

Tervezett tevékenységek:  

1. TSZA központi oktatási programban képzések megtartása 

2. TSZA módszertani fejlesztés – a jogszabályi változásokhoz illeszkedő korrekciók 
elvégzése 

3. Szolgáltatási elemekhez kapcsolódó fejlesztés – a szolgáltatási elemek 

bevezetése miatt szükségessé váló tartalmi fejlesztések, TL protokoll 
kidolgozásában való aktív részvétel 

4. Személyes Életminőség Mutató (SZEM) használata – SZEM használatának 
bevezetése TL szolgáltatást biztosító intézményekben 

5. Szervezeti, kimenetfókuszú minőségbiztosítási eszközök 

adaptálása – elsősorban Arduin új minőségbiztosítási 
gyakorlatának megismerése és adaptálása, terjesztés 

elindítása 
6. Abúzus megelőzési program – elsősorban az intézményi 
bántalmazás megelőzését célzó feltáró program indítása 

(anyaggyűjtés, partnerek bevonása, konferencia és szakmai 
tanácskozás, kiadványok, figyelemfelhívó anyagok készítése) 

7. Idős fogyatékos emberek speciális sajátosságaira figyelmet 
irányító program – idősödés és fogyatékosság témájának 
feldolgozása, szükséges szakmafejlesztési feladatok (képzés, 

szakmai műhely, kiadványok, cikkek, jó gyakorlatok) 
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Partnerek: 

EMMI, SzGyF, FSZK, ELTE Bárczi Kar, Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület, 
Stop-Férfierőszak Projekt  

Várható eredmények: 

TSZA központi oktatási programban képzések megtartása 
TSZA módszertani fejlesztés 

Szolgáltatási elemekhez kapcsolódó fejlesztés 
Személyes Életminőség Mutató (SZEM) használata 

Szervezeti, kimenetfókuszú minőségbiztosítási eszközök adaptálása 
Abúzus megelőzési program indul 
Idős fogyatékos emberek speciális sajátosságaira figyelmet irányító program indul 

4. FECSKE Szolgálat modellkísérleti program 

Cél:  

A FECSKE szolgáltatási modell eddigi eredményein alapuló működés 
finanszírozásához szükséges háttér megteremtése, valamint a 

szolgáltatás elterjesztéséhez kapcsolódó lobbitevékenység, továbbá 
lehetőség szerint a szolgáltatási modell más szociális szolgáltatások 
számára alkalmazhatóvá, adaptálhatóvá tétele. 

 

Tervezett tevékenységek:  

A FECSKE Szolgáltatás, a fogyatékos családtag (gyermek, felnőtt) saját otthonában 
történő gondozására, felügyeletére irányul, az ellátott személyek szükségleteihez 
igazodó támogatás nyújtásával a mindennapi életvitel vezetéséhez, fenntartásához, 

valamint az életviteli környezetében történő mobilitáshoz, arra az időre, amíg a 
törvényes képviselő bármilyen okból akadályoztatva van.  

A FECSKE Szolgáltatás mindezt csak akkor tudja biztosítani, ha a fogyatékos 
személy a családjában él és nem szorul egészségügyi szakápolásra. 
Ezt a szolgáltatást a partnerszervezetek végzik, melyet Alapítványunk szakmailag és 

pénzügyileg is ellenőriz, összefog, koordinál, valamint a szolgáltatás-irányítási és 
minőségmenedzsment rendszert fejleszti. A szolgáltatási folyamatleírást és a 

dokumentációt fejleszti, adatgyűjtést és elemzést végez, az eredményeket 
folyamatosan ismerteti a döntéshozókkal és a szakmai közösséggel.  

Partnerek:  

ÉFOÉSZ (Budapest) 
ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete (Nyíregyháza) 

Székesfehérvári Csemete Alapítvány (Székesfehérvár) 
Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete – Szederfa Otthon (Iklad) 
Esőemberekért Egyesület (Tata) 

Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő 
Nevelés-Oktatást Végző Iskolája (Debrecen) 

  

http://nane.hu/
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Időpontok: 

2017. január-február: éves költségvetési és szakmai tervek elkészítése, szervezetek 
auditálása 

2017. február végéig: a szolgáltatási folyamatleírás, franchise kézikönyv 
szabadalmasítása 
2017. március-április: Velux és EMMI elszámolások, záró beszámolók elkészítése, 

valamint a XI. szakasz elindítása 
2017. tavasza: a 2018-as év finanszírozási hátterének szervezése, lobbi 

2017. folyamatosan: a protokoll szerinti működés folyamatos monitorozása 
 
Időtartam: egész évben az alábbiak szerint: 

Velux szerződés 2017. február 28-ig. 
EMMI X. szakasz: 2017. március 31-ig. 

EMMI XI. szakasz: 2017. április 1-2018. március 31. 
 

Várható eredmények: 

A szolgáltatási óraszám és az ellátott családszám a mostani tudásunk alapján 
rendelkezésünkre álló finanszírozási kerettel számolva (a Velux forrás kifutásával 

csökken a támogatás mértéke) csökkenni fog. A FECSKE Hálózat tagjai felkészülnek a 
szolgáltatási környezet változásából eredő változások kezelésére.  
Az elemzésekhez és a tervezéshez igazodó, azt kiszolgáló szolgáltatás-irányítási 

rendszer működése, a folyamatokat követő, betartó partneri működés segítik a 
megbízható működést.  

A statisztikai elemzések eredményei támogathatják az Alapítvány más szociális 
szolgáltatások szervezéshez kacsolódó felülvizsgálati munkáját. 
 

5. Családterápiás szolgáltatás 

Cél: 

Családok pszichés erőforrásainak erősítése családterápiás szolgáltatás biztosításával. 
 

Tervezett tevékenységek:  
 Családterápia – folyamatos. Családokként: első interjú, havi 2 terápiás ülés 

(jellemzően 8 alkalom, amely hosszabbítható), 3 hónapon belül utókövetés 
 Családterápiás team szakmai támogatása: team 2 hetente, szupervízió havi 1 

alkalommal 

 Szolgáltatás népszerűsítése: blog, hirdetések, konferencia előadások, cikkek 
 

Időpontok: havi rendszeres 
 
Időtartam: folyamatos 

 
Várható eredmények:  

 1 év alatt átlagosan 15 családi terápia (eltérő időtartamú) 
 2 konferencia megjelenés 
 2 online vagy offline megjelenés nem szakmai felületen 

 finanszírozási és működési keretek kialakítása 
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6. Európai Gondozási Tanúsítvány 

Cél: 

A CCFC nemzetközi Leonardo projekt 2011. október 31-én lezárult. 
Ezt követően a programnak önfenntartóvá kell válnia, ezért a cél az 

elért eredmények fenntartása, a vizsgalehetőség és a BESCLO 
tartalmának további terjesztése, ismertségének növelése, 
vizsgalehetőségek biztosítása a partnerekkel közösen. 

 
Tervezett tevékenységek:  

Képzések és vizsgaalkalmak szervezése legalább havonta egyszer. 
Partnertalálkozó szervezése 

Kapcsolattartás a nemzetközi és hazai partnerekkel.  

Partnerek:  

Hazai: SzenyoRita Egyesület, MRE Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai 

Felnőttképzési Intézmény  
Európai: Association for Real Change-Egyesült Királyság, vezető partner, AIAS Bologna-

Olaszország, EASPD-Belgium, CUDV-Draga, Szlovénia, National University of Ireland-
Írország, SASA-Bulgária, DIVOS-Ausztria, CECD-Portugália, Prosvasi-Ciprus, RKA- 
Németország, FAT-Románia. 

Időpontok:  

Minden hónapban 1 vizsgaalkalom /30 fő/ 
 

Időtartam:  

Folyamatos 

Várható eredmények: 

Programakkreditáció felújítása az egységes képzési 
tananyaggal Nagyságrendileg 400 képzésben részt 

vevő és vizsgát tevő szakember A program 
fenntartása, ismertségének növekedése 

7. Képzések szervezése 

Cél: 

Szakemberek folyamatos szakmai fejlesztése, 

attitűd váltás segítése. Az értelmi fogyatékos 
emberekkel foglalkozó szakemberek számára olyan 

továbbképzéseket, szakmai műhelyeket, 
konferenciákat szeretnénk nyújtani, amelyben 
nemcsak szakmailag fejlődhetnek, hanem szükség 

esetén attitűdváltásban és önismeret fejlesztésben 
is részesülnek. 

Tervezett tevékenységek: 

Képzések meghirdetése, szervezése. Lejáró 
képzések programjainak folyamatos akkreditálása, 

valamint új képzések kidolgozása, minősítése.  
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Partnerek:  

A képzésekben elméleti oktatást és gyakorlatvezetést folytató tanárok. Fogyatékos 

embereket ellátó intézmények. A KézenFogva Alapítvány munkatársai. Szakértői 
hálózat. 

 

Időpontok:  
 

- A változó jogszabályi környezet kihívásai a fogyatékos személyeket ellátó 
intézmények számára Budapest, 2017. január (tervezett: 20 fő, 1 oktató) 

- A változó jogszabályi környezet kihívásai a fogyatékos személyeket ellátó 
intézmények számára Budapest, 2017. március (tervezett: 15 fő, 1 oktató) 

- Könnyen érthető kommunikációt (KÉK) használó szociális segítők intenzív képzési 
programja, Miskolc, 2017. február (20 fő, 2 oktató) 

- Autista spektrum zavarral élő gyermekek… Budapest  2017. február, 2017. október  

(tervezett: 2*20 résztvevő, 4 oktató) 
- "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése a sérült emberek társadalmi 

integrációja érdekében óvónőképzés 2017. január Budapest, XI. kerületi óvónők 
(Közös a napunk program keretében) (tervezett 12 résztvevő, 2 oktató) 

- "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése a sérült emberek társadalmi 

integrációja érdekében pedagógusképzés 2017. január Budapest, XI. kerületi 
óvónők (XI, kerületi Önkormányzattal együttműködve, Kelenvölgyi Általános 

Iskolában) (tervezett 12 résztvevő, 2 oktató) 
- FECSKE képzés 2017. ősz (tervezett: 24 résztvevő, 6 oktató) 
- Nem adom fel , érzékenyítő tréningek igény szerint (tervezett 60 fő, 1 tréner, 6 

tapasztalati szakértő) 
- TSZA képzés, 1 képzés Budapesten 2017. év során (tervezett: 20 fő, 4 oktató) 

- TSZA képzők képzése, 1 képzés Budapesten 2017. év során (tervezett: 6-8 
résztvevő, 2 oktató) 

- TSZA Műhelysorozat 2017. év során (tervezett 15 fő, oktató 3 fő) 
- Esetmegbeszélő képzés, 2017. Budapest (tervezett 12 fő, 2 tréner) 
- Súlyosan halmozottan fogyatékos emberek életének kísérése (IME) képzés, 2017 

tavaszán (tervezett 20 fő, 4 oktató) 
- EGT képzés Budapest, 2017. ősz (tervezett 18 fő, 1 oktató) 

- Gondozástól a támogatásig képzés Budapest, 2017 ősz (tervezett 14 fő, 3 oktató) 
- Jó gyakorlatok a fogyatékos gyermekek nevelésében, Budapest, 2017 ősz 

(tervezett 12 fő, 2 oktató) 

- Tervezett képzések az SZGYF-hez beadott tervek szerint a kiváltásban résztvevő 
intézmények részére. 

 
Szociális képzésekről beszámoló készítése az SZGYF felé, a tárgyhót követő hónap 
utolsó napjáig. Nem indított képzésekről tárgyévet követő február 15-ig. Pedagógus 

továbbképzésekről beszámoló készítése OH felé: március 31. 

Új képzések minősíttetése, negyedévente. 

Várható eredmények: 

Aktualizált, a képzési igényekre támaszkodó akkreditált, minősített képzéseinkkel 
szeretnénk elérni a szociális szakemberek munkájának minőségi fejlesztését, ismereteik 

bővítését. Célunk, hogy a képzések szervezése az Alapítvány fenntartható ágazata 
legyen.  

A 2017-es év során a tervezett eredmények: 21 képzés/tréning, 320 résztvevő, 20 
oktató, + tapasztalati szakértők. 
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8. KézenFogva Alapítvány Fogyatékosságügyi Jogsegélyszolgálat 

Cél: 

A fogyatékos emberek jogai érvényesülésének előmozdítása. 

Tervezett tevékenységek:  

a) fogyatékos emberek valamint hozzátartozóik és a velük hivatásszerűen 
foglalkozó szakemberek számára jogsegély szolgáltatás működtetése az alábbi 
területeken: 

 hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményét sértő 
esetek (foglalkoztatási, képzési-oktatási, egészségügyi, szociális, lakhatási 

területen) 
 fogyatékos személyeket – hozzátartozóikat megillető ellátások és 

támogatások, rehabilitációs ellátások, egészségügyi ellátások, személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások etc. 

 sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása 

 munkajogi kérdések, megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásával kapcsolatos speciális kérdések, komplex rehabilitáció 

 polgári jogterület - cselekvőképességet érintő gondnokság, támogatott 
döntéshozatal, gyermektartás, rokontartás kérdései, gyermekelhelyezés 
etc. 

b) Diszkriminációgyanús esetekben az Egyenlő Bánásmód hatóság előtti egyéni és 
közérdekű panaszeljárások kezdeményezése, 

c) Alapvető jogok sérelmének gyanúja esetén az Alapvető Jogok Biztosa eljárásának 
kezdeményezése   

d) Fogyatékosságügyi jogi és gyakorlati tanácsadás 

e) Jóvátételi eljárások 
f) Fogyatékos személyeket érintő jogszabályi környezet diszkriminatív elemeinek 

feltárása, fogyatékos embereket érintő érdekérvényesítési anyagok kidolgozása 
g) Részvétel a fogyatékos személyek jogait, jogvédelmét érintő szakmai 

rendezvényeken 

 

Partnerek:  

SINOSZ, MEOSZ, MOTIVÁCIÓ, MVGYOESZ, AOSZ (szakmai partnerek) 

Időpontok: 
Folyamatos, személyes ügyfélfogadás minden pénteken 
10.00-17.00 óráig 
 

Időtartam:  
Folyamatos. 

Várható eredmények: 

- az elmúlt év statisztikai adatai alapján havi átlag 

25 esettel számolva 300 eset kezelése 
- precedens értékű eljárások kezdeményezése 

(Egyenlő Bánásmód Hatóság, Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatala) 

- honlapon információk közzététel a jogsegély 

működésével kapcsolatosan, esetkezelési 

statisztika  
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9. Céhálózat működtetése 

Cél: 

A szervezetek informáltságának, kapacitásának, érdekérvényesítő erejének növelése. 
(lobbi akciók kidolgozása). A döntéshozókkal való tárgyalások, a minőségi fellépés 

elősegítése, támogatása. 

Tervezett tevékenységek:  

Titkársági feladatok ellátása. Az értelmi fogyatékos embereknek szolgáltató civil 

szervezeteket összefogó érdekvédelmi hálózat működtetése, a tagszervezetek 
igényeinek felmérése, jogszabályfigyelés folyamatos biztosítása, a tervezett 

jogszabályok véleményezése és azok eljuttatása a megfelelő hatóságokhoz.  
A levelező lista további, folyamatos működtetésével segíteni a tagszervezetek 

munkáját. 

A döntéshozókkal további egyeztetések. 

Partnerek: 

A CÉHálózat Egyesület elnöksége, valamint a tagszervezetek 

Időpontok: 

2017. tavasz közgyűlés, elnökségi ülések 
 
Időtartam: 

A közgyűlés határozatától függően. 
 

Várható eredmények: 
A már meglévő hálózat erősödése valamint stratégiájának megerősítése. (További 
kiegészítő támogatások előteremtése, költségvetési soron szereplő, célirányzott 

támogatás.) Bízunk abban, hogy egyre kevesebb diszkriminatív intézkedés fogja 
érinteni a civil szolgáltatókat és így egyre inkább egyenlő bánásmódban fognak 

részesülni a civil szolgáltató szervezetek és szolgáltatásaik felhasználói. Reméljük, hogy 
a döntéshozókkal továbbra is fennmarad a jó kapcsolat, a jövőben is kikérik a CÉHálózat 
véleményét egy-egy jogszabály bevezetése előtt. 

 

10. Információs központ működtetése 

Cél: 

A szociális, oktatási és egészségügyi intézmények elérhetőségének, és 

szolgáltatásainak online kereshető adatbázisba gyűjtése. Ezen belül az adatok frissítése, 
családok és szakemberek informáltságának növelése és a projekt fejlesztése. 

Tervezett tevékenységek:  

 adatfrissítés 
 duplikátumok szűrése 

 szakmai tájékoztató anyagok feltöltése (INFÓBÁZIS és ISSUU) 
 együttműködések kialakítása és forráskeresés 
 Információs Pontok Hálózata aktívan tartása 

 fejlesztés  
o adminisztrációs felület hatékonyabbá tétele 

o keresések pontosabbá és hasznosabbá tétele 
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Partnerek: 

 Adatbázis fejlesztők, karbantartók 

o Rozsnyai Zsolt, Möhöly Gábor 
 Adatfrissítők 

o Rajné Szabó Ágnes és önkéntesek 
 Együttműködő partnerek 

o FSZK 

o NRSZH 
o OH 

 Információs Pontok Hálózata partnerek 
o SzenyoRita Közhasznú Egyesület 
o Magyar Rett Szindróma Alapítvány 

o Autista Sérültekért Zalában Alapítvány 
o Halmozottan Sérültek és Szüleinek SzSzB Megyei Egyesülete 

o Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége 
o Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület 
o Cri Du Chat Baráti Társaság  

o Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége 
o Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete - Szederfa Lakóotthon 

o Magyar Angelman Szindróma Alapítvány 

Időpontok:  

 intézmények - folyamatos adatfrissítés 

 ellátások - I. és III. negyedévben évi kétszeri adatfrissítés 

Várható eredmények: 

Friss, pontos és közérthető adatok az Interneten (http://info.kezenfogva.hu). 
Fenntartható szolgáltatás. 

11. Nyílt munkaerő-piaci szolgáltatás 

Cél:  
Megváltozott munkaképességű ügyfelek elhelyezése, lehetőleg a nyílt munkaerő piacon. 
 

Tervezett tevékenységek:  
1. Megváltozott munkaképességű munkavállalók mentorálása, felkészítése, 

képzése, betanítása, kísérése, és munkáltatókkal való mediáció, konfliktus 

kezelés biztosítása  
2. Megváltozott munkaképességű munkavállalók közvetítése, komplex szolgáltatás 

csomaggal munkáltatók számára 

3. Sikertörténetek-kisfilm készítése  
4. Video önéletrajzok készítése 

5. Speciális állásbörze megrendezése 
6. Az Alapítvány által működtetett akkreditált foglalkoztató koncepciójának 

kidolgozása  
7. Munkára felkészítő képzések megtartása kiscsoportokban (2 db) 
8. Union program megvalósítása: az átmenet támogatása iskola világából a munka 

világába 
9. Allianz program megvalósítása: biztosítottak számára munkaerő-piaci 

szolgáltatáscsomag nyújtása 
10.Érzékenyítő programsorozat biztosítása kormányhivataloknak 

  

http://info.kezenfogva.hu/
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Időpontok:  
1. Folyamatosan, egész évben 

2. Folyamatosan, egész évben 
3. 2017. 06-08. 

4. 2016. 08-09. 
5. 2016. 10. 
6. 2016. 06-11. 

7. 2016. 02-03, 05-06, 09-10 
 

Várható eredmények: 
30 munkavállaló elhelyezése 
Megállapodás 10 új munkáltatóval 

12 érzékenyítő tréning megtartása 
Munkára felkészítő tréning 20 fő számára 

Az Alapítvány hírnevének erősítése, a potenciális munkavállalók, munkáltatók, a 
döntéshozók, és a közvélemény felé. 

 

12. EASPD (Fogyatékos Embereknek Szolgáltatók Európai 
Szövetsége) kapcsolattartás 

Cél: 

A Kézenfogva Alapítvány 2002 óta hivatalos tagja a szervezetnek. Pordán Ákost 2016-
ban újabb négy évre megválasztották vezetőségi tagnak, így már 2004 óta vezetőségi 
tag és egyben alelnöke az Önálló Életvitelt Elősegítő Munkacsoportnak (Standing 

Commitee on Inclusive Living). Biztosítani szeretnénk, hogy az alapítvány európai 
beágyazottsága folyamatos legyen és mélyüljön. Az EASPD rendezvényein való 

részvétel ágyaz meg más projektekben való részvételeknek, biztosítja a szervezetünk 
fejlődésének egyik tényezőjét, az inspiráló a külföldi példák megismerését. Az 
alapítvány számára az egyik kitörési lehetőség a nemzetközi együttműködésekben való 

részvétel. 

Tervezett tevékenységek:  

Az EASPD idén két nagy eseménysorozatot tervez. Az egyiket 2017.júniusában 
Belfastban, míg a másikat októberben Montenegróban. Aktív és kezdeményező 

részvétel az EASPD eseményein, az Önálló Életvitelt Elősegítő Munkacsoport 
munkájában való részvétel, információk gyűjtése és terjesztése, munkamegbeszélések, 
projektfejlesztések, kapcsolatok építése és ápolása.  

Partnerek: 

EASPD 

Időpontok: 

június 14.-17. Belfast, Észak-Írország 
október 25.-29. Montenegro, Bosznia Hercegovina 

Várható eredmények: 

Az EASPD munkája eredményesebb lesz az az Önálló Életvitelt Elősegítő Munkacsoport 

munkája eredményeképpen, újabb projektekbe tudunk bekapcsolódni. 
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13. Jövő vezetőinek mentorálása (D-LOT) 

Cél: 

Fiatal vezető beosztású szakemberek vezetői potenciáljának megerősítése képzés, 
mentorálás segítségével. 16 kelet-európai országban zajlik a program, amelyet az 

EASPD fog össze és működtet egy görög alapítvány támogatásával.  

Tervezett tevékenységek: 

Kovács Éva mentorként, Pordán Ákos a projekt szakmai irányításában vesz részt. A 

magyarországi mentorált Bodnár Petra, a Szimbiózis Alapítvány munkatársa. Egy 
internet alapú képzési anyag került kifejlesztésre, amelyet a mentor és mentorált 

közösen tanulmányoztak és sajátítottak el. A mentorált egy hetes szakmai gyakorlaton 
vett részt az Alapítványunknál. A programban szervezett tapasztalatokat Borsod 

megyében további legalább 10 szakembernek kell továbbadnia 2017-ben, amelyhez 
szakmai támogatást adunk.   
 

Partnerek: 
EASPD, Szimbiózis Alapítvány 

Időtartam: 

2015. június-2017. május  

Várható eredmények: 

Fiatal vezető beosztású szakembernek a terület felé való elköteleződése növekszik. 
 

14. STEPS – Sharing The European Pathways Erasmus+ pályázat 

Cél: 

Olyan speciális képzési anyag kifejlesztése, ami segít az intézményi férőhely kiváltás 
lebonyolításában mind a munkatársaknak, mind pedig az érintett lakóknak.  

Tervezett tevékenységek: 

Nemzetközi partnerségben megvalósuló projekt, amelyben a KézenFogva Alapítvány 
koordinátori szerepet tölt be. A projekt alatt az alábbi tevékenységek fognak 

megvalósulni: az intézményi férőhely kiváltáshoz kapcsolódó képzési anyagok 
kidolgozása, fordítása, azok alapján pilot tréningek lebonyolítása; trénerek kiválasztása, 
felkészítése; tapasztalati szakértők bevonása, kiválasztása, felkészítése; képzéseket és 

a projekt egész folyamatát értékelő beszámolók írása. 

Partnerek: 

Social Care Training Ltd. (UK), Kehitysvammaisten Palvelusaatio (FI), Fundatia Alpha 
Transilvana (RO), InProof (BE) 

Időpontok: 

2017. január 30- február 3. Második közös képzési/tanulási tevékenység Romániában 
2017. február 15- május 31. Második pilot képzési kör Magyarországon, Romániában, 

Finnországban és az Egyesült Királyságban 
2017. március 1 – május 31. Országonként egy helyi multiplikációs rendezvény 

lebonyolítása 
2017. június 7-8 Nemzetközi multiplikációs rendezvény lebonyolítása Romániában 
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2017. augusztus 28-29. Projektzáró találkozó Budapestben 
2017. szeptember 30. A projekt hivatalos zárása 

Időtartam: 

2015. október 1- 2017. szeptember 30. 

 
Várható eredmények: 

A projektidő végére tizenhárom szellemi termék készül el:Tapasztalati szakértők 

alapvető képzési anyaga univerzális és lokalizált verzióban; Az egyik szomszédunk 
tankönyv képzési részei univerzális és lokalizált verzióban; A te otthonod vagy az enyém 

tankönyv képzési részei univerzális és lokalizált verzióban; Haladjunk előre a 
tervezésben tankönyv képzési részei univerzális és lokalizált verzióban; Tapasztalati 
szakértők kitagolási képzését támogató anyag univerzális és lokalizált verzióban; Az 

első és a második évet értékelő jelentés; Hatásosságot értékelő, vezetői elemzés. A 
projekt végére rendelkezésünkre fog állni egy komplex tananyag, lesznek képzett 

trénerek és tapasztalati szakértők, akik segítséget fognak nyújtani az intézményi 
férőhely kiváltásban érintett szervezeteknek.  
 

15. EMiSC –European Mentoring in Social Care, EMESE – Európai 
Mentorálás a Szociális Ellátásban Erasmus+ pályázat  

Cél: 

Mentorálási rendszer kidolgozása a szociális területen dolgozó szakemberek részére. 

Tervezett tevékenységek: 

Tizennégy szellemi termék létrehozása. Mentorálási rendszer kidolgozása és 

kipróbálása, ehhez kapcsolódóan mentorok kiválasztása és képzésük. 

Partnerek: 

European Association of Service Providers for Persons Disabilities (BE),Social Care 

Training Ltd. (UK), Fundatia Alpha Transilvana (RO), InProof (BE), L.C.Educational Ltd. 
(CY), Socialna asociacija Sv. Andrej Bulgaro-Germansko sdruzhenie s nestopanska cel 

(BG), CUDV Draga (SLO), C.E.C.D. Mira Sintra (PO), Job-link vzw (BE) 

Időpontok: 

2017. január – május Második mentorálási kör  

2017. április-május Helyi multiplikációs rendezvény megtartása 
2017. június 29-30. Harmadik projekttalálkozó Budapesten 

2017. augusztus 31. A szellemi termékek végleges elkészítése 
2017. szeptember Közös képzési/tanulási tevékenység Szlovéniában 

Időtartam: 

2015.09.01-2018.08.31 

Várható eredmények: 

A projektidő végére tizennégy szellemi termék készül el, amelyek segítik a mentorok 
kiválasztását, a mentorálttal való együttműködésüket és a mentorálási rendszer 
kialakítását, fenntartását. A tananyagokon kívül készülnek értékelési jelentések is. A 

projektnek köszönhetően egy részletesen kidolgozott és kipróbált rendszer fog a 
szociális ellátásban dolgozók és az őket foglalkoztató szervezetek rendelkezésére állni. 
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16. Fókuszban a jogok! Lights on Rights! Erasmus+ pályázat 

Cél: 

A Fogyatékos Emberek Alapvető Jogairól szóló ENSZ Egyezmény promotálása. 

Tervezett tevékenységek: 

Két szellemi termék létrehozása: Módszertani útmutató az ENSZ Fogyatékos Emberek 
Alapvető Jogairól szóló Egyezményének promotálásához; Adatbázis arról, hogy a sérült 
emberek, a családtagjaik és a velük foglalkozó szakemberek mennyire vannak tisztában 

az alapvető jogaikkal. Sérült emberek bevonásával tanulmányutak minden 
partnerszervezethez, ahol tematikusan megtárgyaljuk és megismerjük, hogy egyes 

szakterületen milyen lehetőségei adottak és lehetnek a célcsoport tagoknak. 

Partnerek: 

Parc Sanitari Sant Joan de Deu (ES), Bonifraterska Fundacja Dobroczynna (PL), CUDV 
Draga (SLO), FUB Stockholm (S) 

Időpontok: 

2017. február-március A kérdőíves felmérés második körének lebonyolítása  
2017. március Jó gyakorlatok összeállítása a módszertani útmutatóhoz  

2017. március 20- 24 Tanulmányút Szlovéniába 
2017. április-június Módszertani útmutató lefordítása 
2017. április-május Helyi multiplikációs rendezvény lebonyolítása 

2017. május 30-június 3. Tanulmányút Svédországba 
2017. augusztus 31. A projekt hivatalos lezárása 

Időtartam: 

2015.09.01-2017.08.31. 

Várható eredmények:  

A fent említett két szellemi termék és a sikeres tanulmányutak. Ennek a projektnek 
köszönhetően a fogyatékossággal élő emberek tisztában lesznek azokkal a jogaikkal, 

jobban megismerik az ENSZ Egyezményt, tudatosabban élnek a lehetőségeikkel. 

17. DESIGN – Disabled Employability Signaling Erasmus 

Cél:  
Olyan szakmai módszerek kidolgozása, amelyek segítik a fogyatékossággal élő 

személyek munkaerő piaci elhelyezését 
 
Tervezett tevékenységek: 

A hároméves projektidő alatt olyan szellemi termékek készülnek el, amelyek segítik a 
sérült személyek munkaerő piaci elhelyezését és ott maradását. A partnerségben olyan 

szervezetek vesznek részt, akiknek kevesebb tapasztalatuk van ezen a téren, a 
KézenFogva Alapítvány elsődleges tevékenysége a projektben a szakmai tudásunk, 
tapasztalatunk átadása. Több szellemi termék készül el a cél megvalósítása érdekében 

és a projektidő alatt lesznek közös képzési/tanulási tevékenységek, ahol a célcsoport 
tagok is elsajátíthatják a kidolgozott módszereket.  

 
Partnerek: 
AFEJI (FR), Aproximar (PT), EASI (RO), ASSOC (RO), AFID (PT), ANDICAT (FR) 
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Időpontok: 
2017. január-április Ország jelentés, országonkénti ígéretes gyakorlatok 

összegyűjtése (O1) 
2017. március-október Munkakör értékelő/elemző eszköz és használati útmutató 

elkészítése (O2) 
2017. június – december „Munkakör értékelő/elemző eszköz használata” képzés 
kidolgozása (O3) 

2017. június 7-8 Második nemzetközi projekt találkozó Romániában 
2017. október-december Munkaerő piacon való elhelyezés modelljének kidolgozása 

(O5) 
 
Időtartam: 2016.09.01-2019.08.31 

 
Várható eredmények: 

A fent említett szellemi termék és a sikeres közös képzési/tanulási alkalmak. Ennek a 

projektnek köszönhetően a partnerországokban eredményesebb lesz a sérült emberek 

munkaerő piacon való elhelyezkedése és ott maradása. 

 

18. Europa Klasse-diákcsere 

Cél:  

Német szociális gondozó hallgatók szakmai gyakorlatának megszervezése és segítése. 

Tervezett tevékenységek:  
 

A hallgatókkal a kapcsolat felvétele, a gyakorlat időpontjának véglegesítése. 
A gyakorlati helyszín kiválasztása, megegyezés az intézménnyel. 
Szállás szervezése. 

Egyéb szakmai és kulturális programok szervezése. 
A diákok fogadása az intézményben. 

Legalább 1 alkalommal megbeszélés a diákokkal és az intézménnyel a gyakorlat ideje 
alatt. 
A gyakorlat értékelése szóban és írásban. 

 
Partnerek:  

Lebenshilfe Akademie NW GmbH, Németország 
Csömöri Rehabilitációs Centrum (fogadóhely)  

 
Időpontok:  
2017. 03. 23-04. 07 

 
Várható eredmények: 

2-4 német diák sikeresen és 
eredményesen elvégzik a 
gyakorlatot. 

Erősödnek a kapcsolataink 
hazai (fogadóhely) és 

nemzetközi partnereinkkel. 
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Közvélemény-formálás 

1. „Fogadd el, Fogadj el” 2017 

Cél: 

Minden megismerés alapja a kapcsolatok kialakítása. Célunk fogyatékos és nem 
fogyatékos fiatalok közötti kapcsolatok kialakításának ösztönzése, hogy ezután 
könnyebben megismerhessék egymást és egymás világát. 

Tervezett tevékenységek:  

2017-ben új kapcsolatteremtési módszert próbálunk ki. 

A rendezvénysorozat két fő részből áll majd. Egy iskolák közötti online versenyt 
hirdetünk, amely megmozgatja őket az általános és középiskolás fiatalokat. A 
jelentkező osztályok, iskolák több egyszerű feladatot kapnak sorozat jelleggel. A 

feladatok célja elgondolkodtatni a fiatalokat, hogy tudnak kapcsolatot teremteni, kézen 
fogni fogyatékos társaikat, hogyan tudnak segíteni, nem csak fogyatékos társainak, 

hanem időseknek, egymásnak stb. Az online verseny után, az iskolákat és osztályokat 
is bevonva egy látványos, nagy tömeges rendezvényt szervezünk DJ Dominique és 

barátainak bevonásával. Ez utóbbi rövid időtartamú, kb. 1,5 óra esemény Budapest egy 
ismert központi helyén. 

Az eseményről készített filmet a közösségi médiafelületeken terjesztjük. 

Partnerek:  

DJ Dominique 

Időpontok:  

2017. március 1-június 15. 

Várható eredmények: 

Minél több de legalább 10-15 iskola, osztály bevonása az online versenybe. 
A budapesti tömeges rendezvénnyel, flashmobbal több ezer ember szeretnénk 

összességében megmozgatni – fogyatékos és nem fogyatékos emberek, együtt.  
 

2. „Közös a Napunk!” óvodai komplex érzékenyítő és integrációs 

program 

Cél: 

A KézenFogva Alapítvány, az általános iskolákban már jól működő „Osztályfőnöki óra” 
(http://ofoora.kezenfogva.hu) modellje alapján, az Újbudai Önkormányzat, A Nem 

Adom Fel Alapítvány  és a Montágh Imre Általános Iskola együttműködésével a nagyon 
fogékony 3-14 éves korosztály, azaz óvodások és kisiskolások körében komplex 
érzékenyítő program megvalósítása. 

Tervezett tevékenységek:  

A program keretében két célcsoportnak, óvónőknek és általános iskolában tanító 

pedagógusoknak tartunk 30 órás képzést, melyet a pedagógus továbbképzési 
rendszerben akkreditáltattunk. A továbbképzés keretében ismereteket kapnak a 
pedagógusok a fogyatékosságok és az esélyegyenlőség témaköréből, valamint sok saját 

élményű gyakorlat segítségével pillanthatnak bele a különböző fogyatékossággal élő 
gyermekek és szüleik életébe, mindennapjaik megélésébe.  

http://ofoora.kezenfogva.hu/
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Az óvónőknek szóló program második elemeként olyan rendhagyó előadásokat 
szervezünk, amelyek nem csak integráltak (sérült és ép előadók közreműködésével), 

hanem interaktívak is.  Az előadás alapját adó, „Zene a dombtetőn” című mese 
didaktikailag is megalapozott történet, amely óvodapedagógiai és gyógypedagógiai 

szempontokat figyelembe véve is helytálló.  
Az általános iskolai tanítóknak szóló program második elemeként az iskolában 
érzékenyítő napot tartunk, melyre „elvisszük” a kamiont, valamint a gyerekeknek a 

Nem Adom Fel Alapítvány bevonásával érzékenyítő napot tartunk (felsősök részére).  
A program harmadik elemként a gyermekek szülei egy szakember segítségével 

beszélgetnek gyermekeikről és a sérült, fogyatékos gyermekekről, szülői 
nehézségekről, nevelésről, elfogadásról és mindarról, ami a program kapcsán felmerül 
bennük. 

Partnerek: 

Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola 
és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kelenvölgyi Általános Iskola  

Időpontok:  

Az óvónőknek szóló képzésé. 2017. január 26 – március 10, az általános iskolai 
tanítóknak szóló képzésé egyeztetés alatt. 

Időtartam: 

Az óvónő képzésnél az előző pontban részletezve, tanítók képzésénél egyeztetés alatt. 

Várható eredmények: 

A 2-14 éves gyermekek még nagyon érdeklődők, nyitottak, őszinték. Nem befolyásolják 
őket a fogyatékos emberekkel kapcsolatos, jelenleg a többségi társadalomban jelenlévő 

sztereotípiák, előítéletek. A program során lehetőségük lesz személyesen is találkozni 
fogyatékos társaikkal, sérült emberekkel. Ennek köszönhetően reméljük, hogy 
nyitottabbak lesznek a világ sokszínűségére és ítéletektől mentesen élhetnek majd 

felnőttként is. Szeretnénk, ha számukra is magától értetődő lehetne, hogy a sérült 
gyermekek/felnőttek is az élet részei, hiszen közös világunkban éppúgy helye van az 

egészséges, mint a sérült embereknek. 
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