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Tárgy: aZ Intézményi Férohely Kiváltást KoordináIó országos Testtilettel kapcsolatos
kérdések

Tisztelt Elniik Úr!

2011. szeptember 7-én kelt levelére, melyet Szauer Csillának, az Intézményi Férohely
Kiváltást KoordinálÓ országos Testtilet elnokének is megkÍildÖtt, a k vetkezo tájékoztatást
adom:

1. A 
.festtilet 

hivatalos postacíme:
NEFMI Intézményi Férohely Kiváltást KoordinálÓ országos Testtilet
Formanek Tarnás IFKKOT titkár
1055 Budapest, Szalay utca 10- 14.

Honlap : www. szocialisportal.hu
A honlap fejlesztés alatt áll.

2. A Testtilet tagjainak névsora:
1. Szauer Csilla IFKKOT elnok Fogyatékos Személyek Esélyegyenloségéért

Ko za|apítv ány ti gyv e z e to tgazgató
2. Rubovszky Lászlő IFKKOT elnokhelyettes. Éra országos Szovetség elnoke
3. Dr. Andráczi.Tóth Veronika Nemzeti Erofonás Minisztérium Szociális és

Gyerme kj Ó l éti S zo l gáltatás o k F o o sztá|y a, fo o sztáIy v ezeto
4. Dr. SzókeLász|óNemzeti Erofonás Minisztérium Fogyatékosságtigyi FóosztáIy,

foosztályvezeto
5. Korinek Lívia Nemzeti Család- és SzociálpolitikaiIntézet, igazgatÓ helyettes
6. Pordán Ákos Kézenfogva Alapitvány,tigyvezeto
7 . Gyene Piroska Fogyatékos Emberek Szovetségeinek Tanácsa, elnok
8. Wisinger János országos Fogyatékostigyi Tanács taga



9. Dr. Radványi Katalin ELTE Bárczi Gusztáv GyÓgypedagÓgiai Kar, Tanulásban
Akadály ozottak és Értelmileg Akadályozottak PedagÓgiája Tanszék É.telmileg
Akadál y o zottak P e dagÓ g ié4 a T ans zéki C s op o rt' c s op ortv ezeto

10. Skultéti Jőzsef Budapest Fováros Fopolgármesteri Hivatal Egészségiigyi és
S zociálpo l itikai F ó o sztály S zo ciálpo l itika i o sztá|y, o sztáLyv ezeto

11. Czibere Károly Magyar Református Szeretetszo|gáIati Iroda, és DiakÓniai
Intézetek Y ezetoje irodavezeto

Eseti szakértoként me ghívott :

Bődy Eva Nemzeti Erofonás Minisztérium Szociális és
Gyermekj Ó léti S zo l gáltatások Fó o sztál y a, o sztá|y v ezeto

Szentkatolnay Miklős Fogyatékos Személyek Esélyegyenlóségéért
Kozalapítv ány, Pro gramiroda v ezeto

3. A Kormány |257l20II. (VII.21.) Kormányhatátozata a fogyatékos személyek
számára ápolást-gondozást nyrijtÓ szociális intézményi féróhelyek kiváltásának
stratégiájárÓl és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati fe|adatokrÓl 2. pont1a
rendelke z1k az Intézményi Féróhely Kiváltást KoordinálÓ országos Testtiletet (a
továbbiakban: Testtilet) létrehozásáró|, a Stratégiában meghatározott feladatok
koordinálása céljábÓl, és a Testtilet tag|ait a kovetkezo formábanhatározza meg. A
Testtilet munkájában a fogyatékossággal é|ö emberek, dZ oket képviseló
érdekképviseleti szervezetek, a szociális háttérintézmények, a szociális és
gyÓgypedagőgiai felsóoktatási intézmények, valamint a szolgáltatásokat fenntartÓk
vesznek részt. A Testtilet osszeá||ításánál figyelembe kellett venni, hogy operatív,
siirtin tilésezo testtiletet kell felállítani, amelynek gyorsan kell tudni reagálni, és
nagyon sok feladatot kell rovid idó alatt megoldani.

A testtilet tag|ait aZ tigyrend 2.1. pontja értelmében a szaktertiletért felelos
helyettes államtitkár kérte fel.
A szaktárca részérol két foosztályvezeto, a Fogyatékosságiigyi és a Szociális és a
GyermekjÓléti Szolgáltatások Foosztá|yánakvezetoi képviselik a Minisáériumot.
A háttérinÍézmények részéro| az NCSSZI igazgató helyettese veSZ részt a Testtilet
munkájában, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenloségéért Koza|apítványt az
tigyveze to igazgatÓ képviseli.
A fogyatékos embereket képviseló szervezetek részéro| három fo, a Fogyatékos
Emberek Sz vetségeinek Tanácsának elnoke, a Kézenfogva Alapítvány
tigyvezetoje és az Országos FogyatékostigyiTanács egy taga veSZ részt a Testtilet
munkájában.
A felsooktatás részérol az ELTE Bárczi Gusztáv GyÓgypedagÓgiai Kar'
Tanulásban Akad á|yozottak és É.telmileg Akad ályozottak Peda gogiája Tanszék
vezetoje a Testtilet tagSa.
A fenntartÓk részéro| 3 fö, aZ állami fenntartásri szociális intézmények
fenntartÓinak részéro| Budapest Fóváros Fópolgármesteri Hivatal Egészségtigyi és
Szociálpolitikai Foosztály Szociálpolitikai osztá|y osztáIyvezetoje,, a nem állami
fenntartásri szociális intézmények fenntartÓinak részérol aZ ETA országos
Szovetség elnoke , aZ egyházi fenntartásri szociális intézmények részérol a három
torténelmi egyház képviseletében a Magyar Református Szeretetszolgá|ati Iroda
vezetoje a delegált tagja a Testtiletnek.



Az tigyrend 3.1. pontja értelmében a Testi.ilet elnokét és elnokhelyettesét a Nemzeti

Erófonás Minisztérium javaslata a\apján a Testtilet tagj ai vá|asztották a tagok koztil.

4. A Testtilet tagjait a Testiilet tigyrendjének 6.2. pontja értelmében díjazáS nem illeti

meg. A Testtilet tagjai szerzodéses jogviszonyban nem állnak a Testtilettel.

5. A Testtilet tag|ai ktilon díjazásban nem részestilnek, de az iigyrend 6.2. pontja

alapján a tagok és a tanácsko zási joggal rend e\kezo felkért szakértók kérhetik a

részvétellel kapcsolatos Írti és dologi koltségtik megtérítését. A Testtilet mtikodési

koltségeiról a Nemzeti Eroforrás Minisztérium saját koltségvetési e|oirányzat

terhére gondoskodik.

6. Mellékelten ktildjtik az |ntézményi Férohely Kiváltást KoordinálÓ országos

Testtilet tigyrendj ét.

7 . Levelemhez mellékelem továbbá az tilések jegyzokonyvét.

Budapest.201 1. oktÓber 18.
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