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(1054 Budapest Akadémia u. 3. 306-os tárgyalő)

Az Intézménvi Féróhelv Kiváltást Koordin álő Testii let a|aku|ő iilésén

Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti (melléklet)

A Testtilet 9 ftível határozatképes.

Az iilést vezeti: Nyitrai Imre

JegyzŐkonyvvezetö : Csicsely Ágnes

Napirendi ponlck:

|. Az|nÍ,ézményi Férohely Kiváltást KoordinálÓ országos Testiilet Ügyrendjének elfogadása

2. A kt'vetkezo tilés idöpontjának kittizése

Nyitrai Imre, i', Nemzeti Eróforrás Minisztérium szociálpolitikáért fe|elós helyettes
ál|amtitkára tidviiző|te a megi elenteket.

Helyettes Államtitkár Úr ehondta, hogy a fogyatékos személyek számára áryolást.gondozást
nyujtő szociális intézményi féröhelyek kiváltásárÓl szÓlÓ stratégia társadalmi egyeztetése során
kimagaslÓan sok javaslat és pozitív észrevéte| érkezett. Kiemelte az orczágos Fogyatékostigyi
Tanács elismerését. Bár a Stratégia idciben hamarabb kertilt elfogadásra, mint a Nemzeti
Szociálpolitikai KoncepciÓ és a Szolgáltatási Torvény, azokkal párhuzamosan és ugyanzzon
alapelvek mentén késztilt. A sietség oka ttibbek ktizcitt az UniÓs források elvesztésétól valÓ
felelem volt. A TIOP pályázat elökészíto munkacsoportjában tortént személyi változásról is szÓt
ejtett Helyettes Allamtitkár Ur, és a Testiilet elött is megkosztinte Rubovszky Lászlő rirnak, hogy
a PEMCS tagjaként is képviseli a Stratégia alapelveit, céljait. Felhívta a figyelmet arra, hogy a
kritikus hangok a kormányhatározat kihirdetésével nem csillapodtak. Személyes célja volt, hogy
a kitagolást monitorozó Testtiletbe olyan szakemberek vegyenek részt, akik a sza|r'rna. a tertilet
felé hitelesen tudják képviselni a Stratégia elveit. Ugy gondolja, hogy erös érdekvédelmilszakmai
háttérre l rende lkezö Testtiletet sikeriilt kialakitan i.
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Helyettes Államtitkár Úr megkérdezte a jelenlévöktöl, hogy vállalják.e a Testiileti munkát?

Wisinger János (oF.T) elmondta, hogy immáron 40 éve dolgozik a szakmában, de utoljára '82-

ben tapaszta|t ekkora vá|tozást. A programnak sok buktatÓja van' és emberjogi oldalrÓl a
problémáknak pusztán csak egy szelete kertilt eddig napvilágra. Felhívta a figyelmet arra, hogy
kritikus cisszefiiggések fognak a felszínre kertilni, fontos' hogy ezekröl beszéljtink.
Kihangsti|yozta, hogy végig afogyatékos személyek érdekeit kell szem elcitt tartani.

Rubovszky LásdÓ (ÉTA országos Sztivetség) véleménye szerint már így is késésben vagyunk,
a munkát el kell kezdeni.

Radványi Katalin (EI.,TE Bárczi Gusztáv Győgypedagőgiai Kar) a felkérést elfogadja és
mindenki véleményére kíváncsi. Szintén kihangs |yozta, hogy a munka során a fogyatékos
személyek érdekeit kell szem elött tartani.

Pordán Átos (Kézenfogva A|apítvány) elmondta, hogy elkotelezett a kozosségi alapri
szolgáltatások iránt, még a szakdolgozatát is ebbcíl írta. Megemlítette aZ Alapítvány
gondozásában miikiidö FECSKE-szo|gá|tatást. Véleménye szerint forradalomről beszélhetiink a
fogyatékos ellátásban. Or<imme| részt vesz a munkában, és megerösítette, hogy nagyon jő
szakemberek vesznek részt a Testtilet munkájában.

Szauer Csilla (FSZK) számára <irom és megtiszteltetés a felkérés. Elktitelezett a s lyos,
halmozottan sértilt emberek iránt. A munkához tizencit éves tapaszta|attal tud hozzájáru|ni.

Skultéti Jőzsefet @udapest Fóváros Fópolgármesteri Hivatal Egészségiigyi és
Szociálpolitikai Fóosztály Szociálpolitikai osztály) he|yettesító Szabő Attiláné elmondta,
hogy osztályv ezeto Ur cir<immel vállalja a feladatot. A jegyzókonyvvezetönek átadta a
helyettesítésrcil sző lő meghata|mazást.

Nyitrai Imre tájékoztatta a Testiiletetet, hogy a fóváros pá|yánati érintettsége okán megvizsgá|ták
a Testtileti munkában valÓ képviseletet, de nem találtak Összeferhetetlenséget. Ha mégis felmeriil
ilyen probléma Skultéti rir abban a kérdésben nem fog szavazni.

Korinek Lívia (NCssZI) vállalja a felkérést, és mind az NCSSZI, mind a Fogyatékosiigyi
Munkacsoport véleményét képviseli majd.

Szóke Lász|Ó (NEFMI) szintén elfogadja a felkérést.

Dr. Andráczi.TÓth Veronikát he|yettesító Bődy Éva (NEFMI! elmondta, hogy a
föosztályv ezeto asszony e l fo gadj a a felkérést.

A Testiilet munkájában valő részvételt minden fe|kért tag e|fogadta.

Nyitrai Imre fe|kérte Szauer Csi|lát a TestÍilet elntikének.
Rubovszky Lász|őt e|niik-he|yettesnek.

A tagok a felkérést elfogadták.

A Testíilet titkára Formanek Tamás (NEFMI).
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1. napirendi pont
AzIntézményi Férohely Kiváltást KoordinálÓ Testtilet Ügyrendjének elfogadása

Dr. And ráczi-Tóth Veronikát helyettesító BÓdy Éva NEFMI) elmondta, hogy a Testiilet
feladata a Stratégiában is megielenö' az egyén képességeire, készségeire és sztikségletére
alapozott ellátás céljának és a Stratégia attittidjének a támogatása. Lehet, hogy a fizikai kitagolás
15 év a|att megvalősul, de a fejekben lévö korlátok lebontására t<ibb idó kell. Kihangs |yozta,
hogy a Stratégia nem éptiletekról szÓl, a cé| a minél inkább elérhetö társadalmi szerepvállalás.
Felhozta példának a lakÓotthonokat, amelyek gyakran építészeti|eg ,jők'', integráltak, de a
gondozási attittid a mai napig nem vá|tozott meg.

Bődy Éva megkérte a Testtilet tagjait, hogy koztisen, pontről pontra haladva nézzék áLt az
Ügyrendet és mondják el esetleges javaslataikat, kérdéseiket.

Ügyrend 1. pontjának megvitatása

Az Űgyrend elsö pontja azokat a feladatokat tarta|mazza, me|yeket a KormányhatározatbÓl és a
StratégiábÓl már megismerhetttink.

l. ponthoz érkezett észrevételek

l. a) Nincs észrevétel.

l . b) 2011 . augusztusban megkezdódó TIOP 3.4.1 . A pályázat Pályázat Elókészító
Munkacsoportjának munkáját segíti o megfeleló pályázati kiírás megalkotásában

Szauer Csitlában kérdésként mertilt fel, hogy mit is jelent ez pontosan.
Bődy Éva elmtrndta, hogy Rubovszky LászlÓ és Formanek Tamás is PEMCS tag, így a pá|yázat
elökészítése során nemcsak saját, de a Testtilet véleményét is tudják képviselni.

1. c) Nincs észrevétel.
Bődy Eva . ez a pont garanciális elem. Mielótt valaki pá|yánik a megvalÓsíthatÓsági tanulmányt
meg kell ktildenie a Titkárságnak (NEFMI). A Testiilet jÓváhagyása sztikséges, anélkiil nem
pá|yázhat. Eljárásrend kialakítása sztikséges ehhez a munkához.

Kérdésként mertilt fel, hogy hány pá|yázatra lehet számítani.
Nyitrai Imre helyettes államtitkár ir szerint korÍ.ilbeliil 10 pályánó |esz _ az már jÓnak számítana -
. Az elso titemben nagy valÓszíniiséggel olyan zász|óshajó szervezetek adják majd be a
pá|yánatot, akiknek már eddig is megvalÓsítottak fejlesztéseket. AzI titemben pá|yázók mellett, a
késöbbi pá|yánó|nak, egy mentorhá|ózat is segítséget fog nyujtani.

l. d) Nincs észrevétel.
Bődy Eva . a megvalÓsíthatősági tanulmánynak ki kell térni a fennmaradÓ infrastrukrrira
hasznosítására. A Testtiletnek itt véleményezési joga van _ a tulajdonosi jogok miatt nem lehet a
Testtiletnek szélesebb jogkore. A cél, hogy egyértelmiien elkerÍiljtik az e||átás visszarendezödését.
Felmertilt, hogy a pá|yázati kiírásban kertiljcin rogzítésre, egy a visszarendezödést
megakadá|yozó elem, vagy élvezzenek elcinyt, akik jÓl hasznosítják a fennmaradő ingatlant.Ezt a
javaslatot a Testtilet támogatta.
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l. e) Nincs észrevétel.
Bődy Éva _ ez jiivöbeni termék. rÁvop 5.4.|. ,,Szociális szo|gá|tatások modernizációja'
kozponti és teriileti stratégiai tervezési kapacitások megerósítése, szociálpolitikai dontések
megalapozása,', vagy a tÁuoP 5.4.5. ,,A fizikai és info.kommunikáciÓs akadálymentesítés
szakmai hátterének kia|akítása,, program keretében elkésztilt szakmai anyagok, hazai anyagok
vé l em én y ezése, a nyertes pá|y ázóV'ka l va l Ó kom m u n i kác i Ó.

l. f) Nincs észrevétel.

l. g) Nincs észrevétel.

Bődy Éva _ képzési tematika _ kliensek, szakemberek, hozzátartozók részére. rÁvop 5.4.4.
,,Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése
valamint a helyi fej|esztési kapacitások megerösítése''. A képzés magában foglalja a coachingot,
és a szervezetfejlesáését is.

l. h) Nincs észrevétel.
Bődy Eva - koordinálás. A,,hogyanját', az FSZK brízisán szeretnénk elöállítani.

1. i) Nincs észrevétel.

l. j) Bődy Í!va- az át|áthatóság biztosításának ktivetelményét b) pontként célszenibb lenne
megjeleníteni, mivel Szorosan <isszefi,ig g M a) ponttal.
A Testtilet a javaslatot egyhangrilag elfogadta . AzÜgyrend javításra keriilt.

l. k) Nincs észrevétel.

Bődy Éva - a Cselekvési Tervet a Minisztérium készíti el, viszont a Testiilet véleményezi és
hagyja jóvá.

Az elsö pont elfogadása kozben kérdésként mertilt fel a Testtilet ktilsci és be|sö
kommunikáciÓjának rendj e.
Szauer Csi||a (FSZK) felajánloffa, hogy az FSZK honlapján tudnak biztosítani minden Tag
számára egy kcizcis - egyéni jelszőval védett _ feliiletet, ahová felttiltésre keriil minden, a Testiilet
munkájával osszefiiggo, azt segíto anyag.

Az Ügyrend elsó pontjárÓ| szavazáts: egyhangr[ Ígen

Az Ügyrend 2. pontjának megvitatása

a) 2 f Nemzeti Eroforrás Minisztérium
o Dr. Andráczi-Totlr Veronika (Nemzeti Eróforrás Minisztérium

Szociális é s Gyermekj oléti Szolgáltatások Föo sáálya)
o Dr. Szcike Lászlo (Nemzett Eroforrás Minisztérium

Foryatéko s ságu5li FŐo sztáIy|
b) 2 fó szocialis háttérintéznények

. Korinek Lívia (Nemzeti Család. és Szociálpolitikai Intézet)
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Szauer Csilla (Fo5latékos Személyek Esélye$lenlcíségéért
K za|apítvány)

c) 2 f foryatékos embereket képviselcí érdekképviseleti szervezetek
. Pordán Ákos (Kézenfogva Alapítvány)
o Wisinger János országos Foglatékosu5li Tanács

d) 1 fcí ryo5lpedagogiai felsríoktatási intézmények
o Dr. Radványi Katalin (ELTE Barczi Gusztáv Gyorypedagogiai Kar)

e) 1 fcÍ állami szocialis intézmény fenntartok
O Skultéti Jozsef (Budapest Fóváros Fópolgármesteri Hivatal

Egészsésuryi és Szociárlpolitikai Fcíosztály Szociá{politikai
Osztaly

0 1 fci nem állami szocialis intézmény fenntartok
o Rubovsz|<y Lász|o (ETA országos Szovetség)

A Testiilet tagiaira tett javaslatot a Testiilet egyhangri igennel elfogadta.

Az Ügyrend 3. pontjának megvitatása
Az a|ábbi pontok tekintetében fogalmazÓdott meg észrevétel.
3.|. Kérdésként meriilt fel, hogy megoldott-e az FSZK miikodésének jogfolyonossága. Szauer
Csi|la elmondta, hogy a Koza|apítvány j neve, a Fogyatékos Személyek E'sélyegyenloségéétt
Kozhasznri Nonprofit Kft. A jogfolytonosság Kormányhatározatban deklará|t. .
3.2. A munkatervet a kovetkezci iilésre el kell készíteni.
3.3. Pordán Ákos szerint meg kell határozni, hogy minimum milyen siinin kell tilésttartani. Az
Ügyrend 3.3. ponda kibovti|t azza|, hogy legalább negyedévente tissze kell hívni a Testtiletet.
3.8. Wisinger János megkérdezte, hogy csak oFT tagot jelolhet.e meg helyettesként. Mivel az
oFT képviseletében vesz rész a Testtilet munkájában, ezért igen, a helyettesítésröl egyeztetni kell
az OFT:n beltil.
3.|2.A határozatképtelenség miatt megismételt iilést l5 nap helyett 8 napon beliil kell <isszehívni.
3.l6. A jegyzokonyvet nem valamennyi résztvevónek, hanem valamennyi tagnak és résztvevönek
kell megki,ildeni.

Pordán Ákos szerint szÍikség lenne aÍTa von atkozó eljárásrend kialakítására, hogy a Testtilet
tagjai mit kommunikálhatnak a nyilvánosság felé.

Egyhang szavazással elfogadásra keriilt, hogy az ijgyrend 3. pontja egészti|jiin ki azza|,
hogy a Testii|et kialakítja be|só és kiilsó kommunikáciős tenét, mely az|Jgyrend me|lékletét
fogia képezni.
Továbbá sztikséges az iisszeférhetetlenséggel kapcsolatos jogszabályi helyek áttekintése és
annak azŰgyrend 3. pontjában va|rí riigzítése.

Az Ügyrend 4. pontjának megvitatása.

4.6. t rlésre kertilt, mivel fentebb mát rogzítve van.

A 4. pont egyhang szavazással e|fogadásra keriilt.

Az Ügyrend 5. pontjának meevitatása.
Az 5. pont egyhangíl szavazással e|fogadásra kerÍi|t.
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