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Az Intézményi Féró hely KÍvá ltá s t Koord inálÓ TestÍilet Íilés én

Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti (mellékleQ

A TestÍilet 9 fővel határozatképes.

Az iilést vezeti: Szauer Csilla elnÖk

J egYÍ,kőnyw ezntó : Formanek Tbmás

Napirendi pontok:

1. 1. DÖntés a TestÍilet tigyrendjének mÓdosítrásrírÓl
Elöterjesáö : Szauer Csilla

2. D ntés az IFKKOT murrkatervéről
Előterjesztó: Szauer Csilla Pordárr Ákos és Formanek Tamás

3. A sfiatégia alapelveinek gyakorlati megvalÓsításával kapcsolatos kérdések tisaráása és
rendszerbe valő illesÍése
Elöterj es ztö: Bődy Ílv a
Meghívott szakértó: BÓdy É,q Szentkatolnay MiklÓs

4. Egyéb

Szauer CsÍIla kószőntő tte a jelenlévöket.



1. napÍrendi pont
DÖntés a TestÍilet iigyrendj ének mÓdosításarÓl

Szauer Csilla elmondta, hogy tÖbb szewez'et jelene az álta| képviselt szervezst részvételi
sárrdékát a Testtilet munkájában, ezért a Minisztérium ligy dÖntÖtt' hogy kibóvÍti a Testtiletet,
annak érdekében, hogy még nagyobb tiírsadalmi konszerrzus érvén1rcsiilj<in. Mindezeket
figyelembe véve, a fogyatékos embereket képviselő érdekképviseleti szervezetek nevében a
Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsát fellérte, hogy mindenkori elrxikével.képviseltesse
magát a TestÍiletben.
Az áuami és nem . állami fenntartők mellett indokolt az egybázi szocialis intézrrrények
fenntartőinak is biaosítani a képviseletet.
Mindezek figyelembe vételével a Testtilet iigyrendjének 2. pontjában a kÖvetkezö mÓdosítást
javasolja:
c) 3 fő fogyatékos embereket képviselő érdekképviseleti szervezetekQ fr lrclyett)
g) 1 fóegyházi szociális intézrrrény fenntartÓk (bekertil)
A Testiiletnek sszesen l l tagia van. (zírÓmondat bekertil a szÖvegbe.

Dr. Szóke Lász|ó elmondta, hogy az iig5nend mődosítrísának nincs akadálya

A Testíilet tagiai ellenvetés nélkiil elfogadták a m dosítást.

Szauer Csilla bemutatt'a Gyene Piroskát a FESZT elntikét.

2. napircndi pont
Dóntes az IFKKOT munÍ<atervéről

Szauer Csilla elmondta, hogy Pordrán Ákossat és Formarrek Tamassal készítette eló a
munkatervet. A munkatervben nem évelrre vannak os.ztva a feladatok, hanem elökészítés,
magvalő sítás, es utrín kti vetés szak'aszaira.

Ismertette az elsö hároméves ciklus előkesátéséhez kapcsolodÓ feladatokat:

l. A |z57l?0tl (v[. 24.) Korm.határozatban foglalt Strategia hatékony és egpéges szemponfu
megvalÓsításrínak trímogatrása érdekében javasoljuk egyseges érte|nez.esi és terminolÓgiai keretek
kialakítását az IFKKoT:n beltil. Ennek a folyamatnak az elemei a kÖrretkezó tevékenpégek
lehetnek:

. A sÍrategia kÖz<is áttekintése és értelrnezese egy egész napot igénybe vevö workshop
keretében (avasolt időpont 20t|. szeptember 22.);

. KÖzÖsen kialakított és elfogadott fogalom .lista valamint dokumentáciÓs tartalom
rendelkeaéste bocs{ítása az IFKKOFn beliil, illetve az uniÓs pátyáztat k' szárnátta:

. Ktilsó.szereplök sámára @ányáuÍ,k, páIyáztatlq eg.yéb érdeklődók) a legfrissebb hazai és
nemzetkÖzi-tnrtatasi eredményeket, valamint gyakorlati tapasztatatokat bemutatő dokumentum ír
létrehozása és frissítése;



" Ajánlás kidolgozása a TIOP pá|yázatban indulÓ potenciális pá|yáz k szjmára a
megvalÓsítrísi tanulmrínyok sikeres megalkotÁsáűtoz.

WísÍnger János kérte' hogy a TestÍilet gondolja végig, hogyan lehet szakértöket bevowi az
elókészítés munkáj ába.

Tiibben jelerték, hogy a Stratégia k zÖs áttekintésének gondolatával egyet értenek, de a
workshop idópontjára tett javaslat nem megfeleló.

A TestÍiletnek az tilés során tÖbb idópontot is ki kell jeliilnte, ezÉrt az ahatÍrozat sziiletet| hogy
azidőpontok kijelÖlésenél keriil sor a workshop idópontjának kiválasÍásiíra.

Mindenki egy etértett a fo galomtiír ki alakítás ával.

Szauer CsÍlla az EI]IE Barczi Gusztáv GyőgypedagÓgiai Kar és a Kézenfogva Alapítvány
szakembereinek bevonásával javaslatot tesz a fogalomtárban meghatiírozásra kertilö szavakra,
definíciÓkra" amit a tagok tovább brivíthetnek, mÓdosíthatnak.

A TestÍilet a munkaterv l. pontját eryhang an elfogadta

2. A Stratégia megvalÓsítását tárrogatÓ rÁuop és TIOP pályázatok szakmai tartalmának,
alapelveinek folyamatos befolyr{solasa és formálasa kiemelt feladat, hiszen az első harom év
szakmai fejlesztései ebben a finanszírozási keretben lehetnek sikeresek.
Szauer Csilla elmondta" hogy a 3. napirendi pont ktilón foglalkozik apályfuatokkal, azért az erre
vonatkozÓ kérdéseket akkor érdemes megvitatni.

Wsinger Járros je|ezte, hogy szlosz szeretne bekapcsolÓdni és szeretnének információhozjutni
a kiváltríssal kapcsolatban.

3. Az IFKKOT múkÖdését bemutatő kommunikáciÓs terv megalkotasa és a folyamatos
kornmunikíciÓ megk ezÁésre széles skrílán.

Szauer CsÍlla javaslatot tett' hogy a kommunil ícíÓs terv készítésébe a TestÍilet vonjon be
kornmunikáciÓs szakembert.

I)r. AndráczÍ.Tőth Yeronika beszél a Minisztériurrr sajtÓirodájával,hogy kit ajárrlanak.

. Szauer Csilla ismertette az elsó hároméves ciklus megval sításához kapcsotődő feladatokat

1. A beadott TIOP pátyázatok bírálataban valÓ aktív részvétel, véleményezés;
2. A Sbatégia megvalÓsítását támogatÓ elsö rÁuop és TIOP pályázatok szakmai fejlesztéseinek
nyomon kÖvetése, monitoriogia; atapasztalatok folyamatos visszacsatolása;
3. A kÖvetkezó hároméves ciklus elókészítése, a Stratégia céljainak érvényesítése, beépítése a
20 1 4 _ 2021 *s tervezési idószak kÍilÖnbÖ zö sztntrt dokumenturrraiba;
4. Ak vetkezó luírom év cselelvési tervének elökészítéseben valÓ aktív részvétel;
5. Az egyes projektekhez kapcsolődÓ komplex fejlesztések nyomon kÖvetése, becsatotnánása az
IFKKOT tevékenységébe, kiilÖnÖs tekintettel

?



o Támogatott lakÍratrís feltételeinek kido|gozása,
o A mentorhá|ózatkiépítése,
o Szakemberképzés,
. Nemzeti kampárry. A nemzeti kampány megvalősítrísát a Nemzeti Család és

Szociálpolitikai |ntéz.et fogi a v égezni
6. KommunikáciÓs feladatok megvalÓsítasa a kommrrnikáciős terv alapján; kiilőn s tekintettel a:

o szakmapolitikai dÖntéshozők (peldául tarsrígazatok vélemén1vezérei),
. szakemberek és szakmai szolgáltatÓ szervezetek,
o fogyatékos emberek, családjaik és érdekvédelmi szsntez-deik fogyatékosiigyi és általános

emberi j ogi teriiletről,
. mikro és makro kÖrn}azet.

Radványi Katalin j avasolta bínílati menetrend elkészítesét

Wísinger János kérdeáe, hogy a HGCS 3 előkészítése hol tart.

Pordán Ákos elmondta" hogy a mődszertanok fogyatékosiigyi munkacsoportja dolgozik a
komplex felrnérés ktdo|gozasrín. A komplex felmérést be kell csatolni a feladatok kÖzé.

Gyene Piroska ielezte, bogy fontos feladat a jogszabrílyok rí{t'ekintese, és a Shategiahoz
illeszkedö mÓdosÍtásokÍa javaslattétel. A jogszabályokban is meg kell, hogy jelenjenek u ti
kifejezesek

Wisinger János javasolta" hogy késziiljÖn lista a meglévó jÓ szalonai munkríkről, hogy azok
megi smerhetók legyenek.

Skultéti Jőzsef javasolta' hogy konferencián jelenjenek meg a kÖvetendó jÓ kezdeményezÉsek,
hogy, rnegismerhetök legyenek

Wisinger János javasolta" hogy a tÍsága7atokl@l legyen kapcsolat felvétel és késziiljiin lista
azokró| a szakemberekröl, akiket meg lehet keresni kérdeseirrkkel. Kompetens partnereket kell
találni

Gyene Piroska kérte, hogy a sziilök számara is szeryezödjenek elöadasok és sziilség van
kiadvrínyoka is

IJatárolat a sok mrődosítÓ javaslat alapján az elöterjesztók átdolgoruák a munkatenet, amit
a kóvetkezó testűleti iilésen rÍjra tárgyal a TestÍilet.

Határozat a Testűlet Íiléseinek idópontj árríl:
okttíber 5. 13 ríra
November 17. !4 ra
Decemb er 7. 10 Óra (Tordas)
Szeptember 2E. 9 őra GszK) workshop a Stratégta kózős áttekintése

3. napÍrendi pont



A stratégia alapelveinek gyakorlati megvalÓsításával kapcsolatos kérdések tisztázása és
rendszerbe valÓ illesztése

Meghívott szakértö: BÓdy Éva NEFMI, Szentkatolnay MiklÓs F5ZK

Szauer Csilla bemutatta a meghívott szakértóket.
Brídy Éva elmondta, hogy u-st'utegiával kapcsolatos szakrrrai elvek tisztánása nagyon fontos a
pa|yázat e|ókészítés szempondríbő| is. Follk a TIoP 34|A páiyázat elökészítö rnunkacsoport
murrkríja A TestÍiletnek ki kell dolgozrri hogyan fogia titemezni a feladatokat, amit a
megvalÓsítási Íanulmrínyok véleményezése jelent. Ezt a tÍsl tzotl (VII.21.) Kormrín yhatiroz-at a
Testiiletnek feladatként j el li meg.

A Testtilet nyilatkozatot ad ki apáIyánatről.
Kérdések:
A Testulet trímogatÓ nyilatkozata szÍikséges a pá|yazat beadiísiíhoz, vagy nem támogatÓ
nyilatkozattal is be lehet adni, csak kevesebb pontot tup u pá|yázat
A nyilatkozatmintat el kell készíteni.
Ki trja a|á anyilatkozatot?
Az elnÖk, vagy az elnők és aki a pályáz.ati anyagot vélemén yezte?

A TestűIet eryhangri határozata, hory az elnők írja alá.

A TestÍiletnek $!|en lehetséges informáciÓs napra be kell vinni, hogy a pa|yáz'oknak a szalrrrai
tervet elöre el kell készíteni és a Testitlet támogatÓ nyilatkozatát kári temi a pá|yázat beadása
előtt.

A Testtilet tagjai váualjálq hogy a kíittinb<izó rendezvényekre eljuttatjak az informáciÓt a
p áIy ázattal kap csolato sarr.

A Testű|et minden tagia vállalta.

Szauer Csilla javasolta, hory szeptember l3.rf,n regge| 8 Órakor fotytattídjon a TestÍi|et
munlcíja a 3. napirend megtáq5ralásával.

Ja,,"-íu
Szauer Csilla
Testiilet elnÖke

A j egyzökÖnyl {riteles ítój e

G*n^ O
Pordrín Ákos
TestÍilet tagja

km.f.
( - -

\o.^- l* [-- -a,
Formanek Tamás
jegyzökiinywezntö


