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A Testi'ilet 1 0 fcíve| határozatképes.

Az tilést vezeti: Szauer Csilla elncik

Jegyzokonyvvezetö : Formanek Tamás

Napirendi pontok:

l. A Stratégia alapelveinek gyakorlati megvalÓsításával kapcsolatos kérdések tisztánása
Elóterjeszt<i : BÓdy Éva
Meghívott szakérto: BÓdy Éva, Szentkatolnay MiklÓs

1. napirendi pont
A Stratégia alapelveinek gyakorlati megvalÓsításával kapcsolatos kérdések tisztézása

Szauer Csi|la (SzCS), a testiilet elncike megállapította, hogy a testtilet határozatképes

Gyene Piroskát he|yettesító Kovács Melinda (KM):, elmondta' hogy Gyene Piroska
elfoglaltsága miaff nem tud személyesen résztvenni az tilésen, ezértó helyettesíti.

SzCs: felkérte Bődy Évft az e|oterjesztés ismertetésére.

Brídy Ílva 6É): elmondta, hogy elektronikus riton mindenki megkapta az alapkérrdéseket,
valamint a 6. pontra vonatkozÓan, ami a szakmai tervet tarta|mazza' ketten ktildtek írásos



javaslatot. Pordán Ákos és Wisinger János véleményét egy dokumentumba egyesítve kapták meg

a tagok.

1. kérdés..Pá|yázati programban kizátó ok a Testi.ilet nem támogatÓ nyilatkozata,vagy beadhada

akkor is a páiyánatot, csak a pontozásban jelentkezik a nem támogatő nyilatkozat?
1. kizáró ok' hogy ha nincs támogatő nyilatkozat
2. vagy csak bizonyos pontot érjen, ne legyen kizárő ok

Pordán Ákos (PÁ): a testiilet joga a jÓváhagyás, ezérÍ legyen kizárÓ ok.

SzCs:
A Kormányhatározatta| osszhangban a pá|yátzat beadhatő' de a testtileti jőváhagyás hiányában

nem kertil elbírálásra.
SzCs megállapítja, hogy egyhang dontés sztiletett.

A Testtilet egyhangrÍan elfogadott határozata, hogy kizáró ok, ha nincs a pályázőnak

támogatő nyilatk ozata.

BÉ 2. kérdés: A pá|yázati futamidö 18 hÓnap, vagy 24?

PÁ: a projekt nem csak épÍiletekról szől, humán része is van a programnak, rengeteg buktatőja is

lehet aprojektnek, tehát24hónapos legyen a projekt, csakrigy mint a mentorálási szakasz.

Wisinger János (WJ): rovidebb határidö esetén, fennáll a veszélye annak, hogy meg kell

hosszabbítani a futamidöt.

BÉ: 3 hÓnapot lehet hosszabbítani, utána már csak kiilon engedéllyel, mert a konstrukciő lejár.

Rubovszky Lászltí (RL): rengeteg szakhatÓsági engedé|yezés sziikséges a pá|yázathoz, amiket

nem lehet látni, hogy mennyi időre lesz sziikség.

SzCs:
A Testiilet egyhangrian elfogadott határozata, hogy 24 h nap legyen a futamidó.

BÉ: 3. kérdés: Az ritmutatÓban szerepeljen, hogy mikor adja be a Testiiletnek a szakmai teruet

véleményezésre, s hogy a Testtilet meddig je|ezvissza, illetve a szakmai terv mÓdosítására hogy

van mőd? (Abban az esetben, ha a Testiilet javításra visszaktildheti a pá|yázatot.)
A Testiilet ezt a kérdést két pontra bontva tárgya|ta:
1. szerepeljen.e az tmutatőban, hogy mikor adjon be szakmai tervet a testtilet számára;
2. testÍilet mikor, meddig jelez vissza rÓla a pályázónak?

PÁ: benne kell, hogy legyen apá|yáaati anyagban az átláthatÓság, tervezhetöség szempontjábÓl.

SzCs: a Testtilet Kormányhatározatban megieltilt feladatára hivatkozva tartja fontosnak, hogy

szerepelj en az tmutatÓban, hogy mikor kell beadni a szakmai tervet a Testtiletnek.

BÉ: javaslatot tett,hogy április 30-ig kellene testiilet felé benyujtani jőváhagyásra a tervet, és
j nius 15. a visszaktildés ideje.



SzCs: je|ezte, hogy másfel hÓnap esetleg kevés |esz, hiszen helyszíni bejárásra is sor fog kertilni.

Formanek Tamás (FT): A Testtilethez nem kell engedélyes terveket beadni, de a koncepciÓt
minél el<ibb kellene látni' hogy ne legyen rosszul tewezett.

SzCs: szavazásra bocsátj a a 3. kérdést.
A Testiilet egyhang an e|fogadott határozata, szerepelj en az tmutatőban' hogy a pá|yázó
április 30. nyujtsa be a Testiilethez a pá|yázatát. A Testiilet jrinius l5-ig je|ez vissza a pá|yázőnak.

BÉ:
4. kérdés: Minden célcsoport számára egyforrna az értékelö táb|a, de pszichiátriai-, szenvedély
betegek esetében kcisstik a támogatÓ nyilatkozatot és a mentorhá|ózatot pl. az NCSSZI-hez?
M Ód szert anhoz? K ij e l ci lt m őd szert anhoz?

Kertiljon-e be az tmutatóba, hogy az NCSSZI a pusztán pszichiátriai-, szenvedélybeteg pá|yázók
esetén |étrehoz egy ktilon testtiletet és véleményezi a szakmai terveket, és szerepeljen az
ritmutatÓban a mentorhá|ózatra vonatkozÓan, hogy tisztán pszichiátriai., és szenvedélybeteg
ellátottakra vonatkozÓ pá|yánat esetében a regionális mÓdszertanok nyrijtsanak segítséget a
mentorálásban.

Andrácry.TÓth Veronika (ATv): pszichiátriai és szenvedélybetegekre nincs ki'ilon értékelŐ
bizottság és mentorhá|ózat,jelenleg három lehetóség áll fenn:

l. késztil egy kiilcin tisztán pszichiátriai és szenvedélybetegekre valő felhívás, ebben az
esetben ktilon válna a pénz is féróhelyarányosan, de eltérések lehetnek a kiírásban,
2. a testtiletet kibövíteni gy, hogy ha tisztán pszichiátriai vagy szenvedélybetegekkel
foglalkoző intézmény pá|yázi\ a testtilet felkér szakértóket, szakmai szereplőket
érdekvédelembol, szol gáltatőktÓl, stb véleményezésre,
3. pá|yazati kiírás célcsoportján lehetne vá|toztatni, és olyan intézmények nem
pá|y ánhatn ának, akik t i sztán pszi ch iátri ai és szenvedé l ybete gekke l fo glalkoznak.

Ez a dontés a minisztériumon beltil helyettes államtitkári dontést igényel' de kíváncsi a testi.ilet
véleményére.

Skultéti Jőzsef (SJ): arányok: 5/8 fogyatékos, 2l8 pszichiátriai, 1/8 szenvedélybeteg

WJ: rákérdezett a vegyes profil intézményekre, és hogy ezeknek azintézményeknek az esetében
mi a helyzet.

BÉ: válaszában kifejtette, hogy a vegyes profilri intézmény pá|yazata, mindenképpen testtilet elé
keriil, nagyon minimális a tiszta profilri pszichiátriai intézmény van az orszátgban egy 2006.os
felmérés adatai alapján, mert az elmrilt években számos tisszevonás tortént, és a bentlakÓknak
volt valamilyen fogyatékossága is.

BÉ: jelezte, hogy kizáró ok, ha csak részben akar kiváltani, ha egy szervezet pá|yazik, akkor
minden ellátottat ki kell váltania.



SzCs: 3. javaslat: nem vállalhatÓ' hogy a pszichiátriai és szenvedélybetegek ne pályáazanak,

ennek a két csoportnak is be kell kapcsolődnia' a 3. javaslatot tehát nem fogja tudni támogatni

l. és 2. javaslat esetében ugyanazt a lehetoségeket kellene biztosítani minden pá|yázónak, a

mentorhá |ózat esetében i s, akár a források átalakításával.

PÁ: jő lenne egységesen kezelni a pszichiátriai és szenvedélybetegek kérdesét, a testti|etbe

kellene integrá|ni szakértöket, másktilonben nem lesz egységes konstrukciÓ,

Dr. Szóke Lász|Ó (SzL): Legftibb garanciát abban |átja, ha beintegrálják a pszichiátriai és

szenvedélybetegek képviselöit, azonoS szempontok szerint, azonoS feltételekkel lehet a

pá|y ázatokat értéke l n i .

Radványi Katalin (RK): egyenlti esélyeknek fonto.s Szerepe van' a Testi'i|et kibövítését

támogatja, mert egyenlö esélyeket képviselne, javasolja állandő tag szakértöként valÓ felkéréset

és a Testiiletbe valÓ bevonását .

KM: az á|ta|a képviselt FE$ZT a 2. pontot támogatja, mert a na1y intézmények általában vegyes

profil ak. Amikor kideriilt' hogy a FESZT is benne lesz a testiiletben, sokan megkeresték óket,

i'ogy hogyan tudnának hozzájukkapcsolődni. Elképzelheto, hogy lehetne egy Civil Mtihelyt itt is

tatiénozni, mint a Fogyatékostigyi Tanács esetében, már csak az a kérdés, hogy a FE,SZT

mtikodtethet-e ilyet.

BÉ: javasolta, hogy ez ak&dést a kovetkezö testtileti tilésen ismét keriilj<in megtárgyalásra.

SzCs: oktÓber 5-i iilésre a FESZT:töI várnának javaslatot a témárÓl' megoldási lehetoségröl

PÁ: két tagbövítést javasol: pszichiátriai és szenvedélybeteg teriiletról szakértök bevonásával,

egyuttal a szociális felsooktatás is képviselve lenne

BÉ: felhívta mindenki figyelmét, hogy a Testtiletnek páratlan számri tagia kell' hogy legyen

SzCs: szavazásra bocsátotta a kérdést
A TestÍilet határ ozata egyhangrian elfogadta a 2. iavaslatot

FT:
5. kérdés: szakmai értékelési szempontsor áttekintése' abből a szempontbÓl, hogy illeszkedjcn a

Testiilet szakmai terv értékelés szempontjaihoz.

PÁ: felhívta a figyelmet az integráciÓ pontos meghatározásának sziikségessegére, cs az

i ntegráltan elhe lyezkedö kifej ezés m inél részletesebb l eírására

FT: jelezte, hogy a belteriilet egyértelmii, mert a kozigazgat si belteriilet meghatározást veszi

alapul

PÁ: Óvott attÓl, hogy fogyatékos utcasor jiljjtin létre. A a kiil n helyrajzi számban benne van,

hogy a Szomszédok nem feltétlen fogyatékosok.
KM: javasolta, hogy a kitagolt feröhelyek szánalékos arányában határozzák meg, hogy hogyan

kell elosztani a féröhelyeket kiil<inbÖzö telepiilések k zott



SzCs: a testtiletnek a stratégia teljes kivitelezésére van felhatalmaása, er.ert el kell keriilni, hogy
fogyatékos falvak jőjjenek lérte

FT javaslata" hogy ktllÖn helyrajzi számon, egymással nem érintkező há?ak, vagy lakások
lehetnek.

PÁ: a tÖmbősítést kellene elkerÍilni, a Stratégia szellemében váljon el fizikailag a nappali
tevékenység színtere lakbatás helyétől.

RK: kiilftildtin a legsrilyosabb fogyatékost is felÖlttiztetik és elviszik egy másik helyre nappalo ezt
alapnak gondolja, és ezt tudja tárnogatni, legyen a kÖzelben munkahely' sállíÍÓ szolgálattal
megoldhatÓ legyen az oda szállítris.

RL: tapasxb|atijellegü észrevétel: egy.két kivétellel, a foglalkoáatÓ a lakÓotthonban van ÉrÁ
tagintézményeinéI, egyéb más integráciÓs programok' lehetősegek vannak, ennél a szavazásná|
tartÓzkodni fog, mert a mostani tervek fenntaÍthatÓságot múk dest olyaruryira nÖvelik meg
anyagilag, hogy egyelőre nem látni, hogy ezt miböl lehet majd finanszíromi

SzCs: FSZK.nak volt két programj a - igazt, nyílt munkaerőpiacra sikeriilt embereket ellrelyezni
és hosszti évek Óta ott is dolgozrrak, tehát van magyaronági tapasáalat

WJ: ne álljon eIő olyan be|yzet, hogy a korábbi életminöség romliko pl. eddig kitttt parkban
otthon, most pedig elkerÍtl városba és ott hová iil ki a fogyatékos személy'

ATV: nagyon tirÍil a workshop nap kijel lésének, valÓban fontos a fogalmak kÖz s tisz ízása. A
stratégia egyértelmüen kimondja' hogy el kell választani a lakÓhelyet, foglalkoztatríst, szabadidöt.

KM: jobban támogatandÓ, hogy eltéró kÓzigazgatási helyeken valÓsul meg a kiváltás - elönyt
é|vez. az a páIyá?i, aki ezt meg fudja valÓsítani.

SzCs: javasoljq hogy jÖvö héten folytassák a megbeszelést, 2|.én 13:30-kor.
Szav azásn bocsrította az tilés elnapolrísát.

A Testiilet egrhangfian elfogadott határoilab, szeptember 21-én 1330-kor folytatÓdik az
ii|és.
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