Egyre elfogadóbb a környezet a lakóotthonokkal szemben

A járvány ellenére folyamatos volt a munka, a képzések és év elejére készen áll valamennyi
támogatott lakóotthon az indulásra – ez volt a szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai
koordinációs műhely kialakítása Érdekvédelmi Fóruma negyedik ülésének konklúziója. Kiss Róza
szakmai vezető szerint az intézmények felkészültek a Covid második hullámára, de az még jobban
megmutatta: sürgető a nagy létszámú intézmények felszámolása.
„A projekt szakmai rendezvénysorozatot biztosított két témakörben. Az alapszolgáltatások
kialakításához szükséges dokumentációs útmutatókat ismerhették meg, illetve a
támogatott lakhatáshoz kapcsolódó humánerőforrás-tervezést, térítési díj számítást”—
nyitotta meg Kiss Róza a TÁRS projekt szakmai vezetője az Érdekvédelmi Fórum negyedik
ülését, hozzátéve, hogy a járványügyi helyzet miatt az intézményi koordinátori és a lakótámogatási
tevékenységeit szeptembertől online működtetik. „Fontos, hogy a szakmai módszertani
háttértámogatás az intézmények igényei szerint valósuljon meg, amelyhez a projekt folyamatosan
próbál igazodni. A térítési díj számításánál vannak nehézségek, ezért a TÁRS projekt felkínálta a
személyes konzultáció lehetőségét, amelyhez szakmai módszertan készül. Az egyéni
konzultációkra a tervek szerint októberben kerülne sor. A járvány miatt változtak a feladatok,
amint lehetm személyes jelenlétet fog biztosítani a projekt.
Dr. Kissné Huszár Anikó –a Hálózati Munkacsoport vezetője, amelynek munkája a
szemléletváltás, az információáramlás, a tudásmegosztás, a kommunikáció elősegítése és a
szakmai támogatás, kiemelt célja a Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat
kialakítása és működtetése. Tagjai a kiváltásban érintett intézmények és szakemberek.
Elmondotta: „a munkacsoport különböző módokon méri fel az intézmények igényeit,
szükségleteit, ezért a rendezvények szakmai tartalmának kialakítása ezeken alapul. Az
intézmények különböző szakaszban vannak: (van, ahol már kiköltöztek, van, ahol
költözés előtt állnak, eszközbeszerzésre várnak). Rendszeresen szerveznek szakmai
találkozókat, műhelynapokat, konferenciákat, szakmai eseményeket. A terepen lévő
tudások mind bekerülnek a rendezvények szakmai tartalmába. Az első körös
intézmények nagyon sok tapasztalatot tudnak átadni: őszintén beszélnek a sikerekről,
kudarcokról. Fontos a befogadó közösséggel való kapcsolat, a kommunikáció jó
megtervezése. A filmek segítenek abban, hogy oldják a félelmeket, lássák a változás
pozitív oldalát, továbbá a lakókba is bátorságot tudnak önteni. A változás nagy, de a
projekt nagyon igyekszik segíteni, hogy a dolgozók, lakók, közösség higgyenek abban,
hogy ez jó változás”—mondta a munkacsoport vezetője.
A járványügyi helyzet hatása a rendezvényekre: 2020 márciusában a rendezvények
szervezését le kellett állítani a járványügyi helyzet miatt. Majd júliusban kezdődhetett újra,
szeptember közepétől azonban ismét szüneteltetni kell - bizonytalan ideig-. A tavaszi időszakban
70-80 rendezvény maradt el, most ősszel szintén. 2020 márciusában a képzések szervezését is le
kellett állítani. Őszre megtörtént a képzések újraütemezése, ezért 4 félbemaradt ápoló-gondozó és
6 képzési csoport lett meghirdetve. 1 csoportnak lehetett megtartani a szigorítás előtt, azután fel
kellett függeszteni ezt a tevékenységet, lemondani az alkalmakat. Kiss Róza szerint viszont a

kialakult helyzetre az intézmények jól reagáltak, felkészültek, és talán közelebb hozta a
társadalmat is az elfogadáshoz, alig-alig van már ellenérzés a lakóotthonokkal szemben.

