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A TÁMOP-5.4.1-12/1 kiemelt projekt egyik fontos feladata a TIOP-3.4.1.A-11/1 „Bentlakásos intézmények kiváltása” című pályázati program megvalósítását kísérő országos, a
fogyatékos személyekkel kapcsolatos előítéletek felszámolását, a társadalmi befogadást
erősítő kampány megvalósítása. Aktuális számunkban erről szeretnénk beszámolni.

A kiváltás programról bővebben
2011-ben a Kormány határozott a fogyatékossággal élő emberek számára, ápolásgondozást nyújtó intézményi férőhelyek kiváltásának 2011-2041 közötti évekre kidolgozott

stratégiájáról

és

a

végrehajtásával

kapcsolatos

kormányzati

feladatokról.

(1257/2011. (VII.21.) Kormány határozat)
A kormányhatározat elsődleges célja, hogy minden érintett, fogyatékossággal élő ember
számára hozzáférést biztosítson a kis létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezést
nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre
épülő és az azt fejlesztő támogatott lakhatási szolgáltatásokhoz.
A kiváltás során a fogyatékossággal élő emberek szakmai segítséggel, a nagy létszámú
intézményekből kisebb, az önálló életre alkalmas lakóközösségekbe költöznek át. A személyre szabott lakhatási szolgáltatások hatékonyabban biztosítják a fogyatékossággal élő
emberek számára a választás és az önállóság lehetőségét. A nekik nyújtott szolgáltatások célja pedig az, hogy az öngondoskodásra való képességüket fejlessze, illetve a szükségleteik és igényeik szerint támogassa őket az önálló életvitelben.
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A társadalmi befogadást erősítő kampány honlapja
A programhoz kapcsolódóan elindult a http://tanuljunkmegegyuttelni.hu honlap, ahol
részletes információkat találhatnak a kiváltással kapcsolatban, olvashatnak hazai sikertörténetekről, megismerhetik a programban résztvevő intézményeket.

A fogyatékos személyekkel kapcsolatos előítéletek felszámolását, a társadalmi befogadást erősítő kampány keretében elkészült és a közszolgálati televíziós csatornákon (M1,
M2, Duna Televízió és a Dunaworld) már vetítik az ezzel kapcsolatos reklámszpotot.

forrás: http://www.youtube.com/watch?v=nTNE1U2k-XI

A TÁMOP-5.4.1-12/1 kiemelt projekt tevékenységei a kampány során
A projekt honlapján (www.modernizacio.hu) fórumot nyitottunk a kiváltással és a kampánnyal kapcsolatban, ahol regisztrációt követően az érdeklődők megfogalmazhatják
felmerülő kérdéseiket, észrevételeiket, melyekre szakértőink válaszolnak.
A projekt a fenti tevékenységek mellett az elkövetkezendő időben többek között lakossági fórumok, reklámok keretében erősíti a társadalmi elfogadást és segíti az érintett intézmények és települések kiváltással kapcsolatos tevékenységeit.
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