
A Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 
fejlesztései a fogyatékos emberek 

érdekében

MEREK – Guruló projekt műhely átadás

Miskolc, 2010. november 17.



Tartalomjegyzék

1. A Közalapítványról röviden
2. Az FSZK fogyatékosügyi szerepvállalása

– K+F+I szervezet
– Tudásközpont
– Szolgáltató szervezet
– Akkreditált felnőttképzési intézmény
– Nemzetközi partnerségek

3. Tudástár fejlesztése az FSZK-ban
(TÁMOP 5.4.5 kiemelt projekt I. szakasz)

4. Képzők képzése program
(TÁMOP 5.4.5 kiemelt projekt II. szakasz)



1. A Közalapítványról röviden 

•több mint 10 éves tapasztalat a fogyatékosügy területén

•mind horizontálisan, mind vertikálisan a teljes
fogyatékosügyi spektrum ismerete

» Szakosodott munkatársak

» Valamennyi fogyatékosságtípussal foglalkozunk

» Minden életkori szakaszban (korai gondozástól a
munkaerőpiacig)

» Komplex rehabilitáció szinte minden területén
vannak fejlesztéseink



A Közalapítványról röviden 

•napi kapcsolat közel 700 szakemberrel;
szakértői lista működtetése

•szoros együttműködés közel ugyanennyi
szakmai szolgáltatóval és az országos
érdekvédelmi szervezetekkel

•figyelemreméltó és nyilvános tudásbázis:
www.fszk.hu



2. Fogyatékosügyi szerepvállalás
•K+F+I szervezet

– Számos hiánypótló helyzetfeltárás és kutatás
menedzselése partnerszervezetekkel
közösen (2009-2010)

– Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és
korlátai

– Hallássérült fiatalok pályaorientációja és munkaerő-piaci
integrációja - Diákok, szülők és szolgáltató intézmények
körében végzett kutatási tapasztalatok tükrében

– A korai intervenciós intézményrendszer hazai működése
– Súlyos halmozottan sérült személyeket nevelő szülők

munkaerőpiaci helyzetének a feltárása 500 család
részvételével, valamint az intézményi környezet
megismerése szülősegítő szervezetek bevonásával



Fogyatékosügyi szerepvállalás

•K+F+I szervezet
– Számos szolgáltatásfejlesztés, amely ezekre a

tényadatokra, ismeretekre épül

– Szakképzésben tanuló hallássérült fiatalok számára
kialakított szolgáltatáscsomag a munkaerőpiaci
integráció elősegítéséért

– Autista emberek számára alternatív munkaerőpiaci
modellprogram kidolgozása

– Krízisközpontok kialakítása autista személyek és
családjuk számára

– Súlyos - halmozottan fogyatékos személyeket nevelők
munkaerő-piaci integrációját elősegítő kísérleti program
a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon



Fogyatékosügyi szerepvállalás

•Tudásközpont
– Tudásbázis összegyűjtése

– Tanulmányok
– Kiadványok
– Tananyagfejlesztések
– Módszertani anyagok
– Filmek

– Tudás hozzáférhetővé tétele
– FSZK honlap: www.fszk.hu
– Tematikus honlapok: www.hozzaferes.hu, szülősegítő

honlap
– FSZK hírlevél, rendezvények
– Képzések



Fogyatékosügyi szerepvállalás

•Szolgáltató szervezet
– Adatszolgáltatás az államigazgatás részére
– Információs pont

• Címlisták: jelnyelvi tolmácsközpontok,
munkaerőpiaci szolgáltatók, autizmus diagnózis
centrumok, autizmus krízisközpontok, elemi
rehabilitációs centrumok

– „eszközkölcsönzés”, nyelvi labor
– olvasóterem és könyvtár
– akadálymentes mintairoda és előadótermek
– felnőttképzési szolgáltatások

• Tolmácsdiagnosztika



Fogyatékosügyi szerepvállalás
•Akkreditált felnőttképzési intézmény (AL-2057)

– Képzés és tananyagfejlesztés számos partnerrel a fogyatékosügy
minden területén (60 különféle kezdeményezés)

– Érzékenyítő, tudatformáló tréningek

– Szaktudást átadó továbbképzések (honlap
akadálymentesítés, munkaerőpiaci ismeretek,
projektmenedzsment és pályázatírás)

– Képzők képzései (Komplex minősítést végző
bizottságokban részt vevő foglalkoztatási szakemberek
módszertani képzését végző multiplikátorok képzése)

– Szakmai módszertani műhelyek (Egyenlő esélyű
hozzáférés biztosítása-fogyatékos emberek szociális
segítése)

– Nyelvi képzések (jelnyelv)



Fogyatékosügyi szerepvállalás

•Nemzetközi partnerségek
– Nyugat – Balkán meghatározó szereplője –

tudástranszfer
– Európai Uniós partnerségek generálása –

E2C tagság, IISE fejlesztés, korai fejlesztés
partnerségei

– Részvétel innovációkban – ET munkák



3. Tudástár fejlesztése  az FSZK-ban

•TÁMOP 5.4.5 „A fizikai és info-kommunikációs
akadálymentesítés szakmai hátterének
kialakítása

– Kiemelt projekt 2007 - 2011
– Projektgazda: FSZK  Akadálymentesítési

Programiroda
– Támogatás: 840 000 000 HUF
– Képzési programok és tananyagok

fejlesztése az akadálymentesítés és
egyenlő esélyű hozzáférés témakörében



3. Tudástár fejlesztése  az FSZK-ban

• Témacsoportok a fejlesztés során:

I. Egyetemes és akadálymentes tervezés
II. Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítás
III. Jelnyelvi képzések és továbbképzések
IV. Speciális képzési programok



3. Tudástár fejlesztése  az FSZK-ban

•Megvalósítás
– Szükségletfelmérés (kutatás)
– Projektmenedzsment és szakmai vezetés

kialakítása, védelme (szupervízió)
– Projekt szintű minőségbiztosítás
– Képzési programok fejlesztésének

minőségbiztosítása
– Szakértői bázis létrehozása (pályázat)
– Folyamatos kommunikáció
– Eredmények fenntartására vonatkozó

stratégia kialakítása



3. Tudástár fejlesztése  az FSZK-ban

•Eredmények
– 70 db képzési program kidolgozása és

várhatóan 50 db akkreditáció
– Országosan egyedülálló eszközpark

kialakítása
– Szakirodalom beszerzése, könyvtár

kialakítása
– Tudástár létrehozása: akadálymentes

webes környezet kialakítása a tananyagok
számára (e-learning lehetőség)

– Akkreditált felnőttképző intézmény



3. Tudástár fejlesztése  az FSZK-ban

Eredmények fenntartása
• Képzők képzése program lebonyolítása (TÁMOP

5.4.5 kiegészítése)

Új kiemelt projekt (2011-2013)
– Képzések beillesztése a hazai képzési

rendszerekbe (felsőoktatás és felnőttképzés) 
kommunikáció és lobbi

– Új kiemelt projekt során képzések lebonyolítása
– TÁMOP 5.4.6 pályázati konstrukcióban 

minőségbiztosítás



•Projekt összköltség: 94 168 365 Ft

•10 db képzési program kidolgozása és
akkreditációja (NSZFI – FAT)

•Oktatók képzése: az I. szakaszban
kidolgozott anyagok oktatására történő
felkészítés céljából

Képzők képzése program 
(2010. április – 2011. március)



Köszönöm a figyelmet!

Szentkatolnay Miklós
Akadálymentesítési Programiroda 

Programiroda vezető
szentkatolnay.miklos@fszk.hu

www.fszk.hu


