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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Magyarország Kormánya a 69/2017 (III.31.) Korm.rendelet 2. §-a értelmében a fogyaté-
kos személyek és családjaik által igénybe vehető szociális szolgáltatások országos, rend-
szerszintű fogyatékosság-specifikus fejlesztésével, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások 
hálózatának kialakítására a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú 
Nonprofit Kft-t (továbbiakban: FSZK) jelölte ki.  
A Kormányrendelet végrehajtása érdekében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program felhívására az FSZK sikeres pályázatot nyújtott be „A fogyatékos személyek 
számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, 
fejlesztése” címmel, EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001 számon. (továbbiakban: 
projekt) 
A projekt megvalósítására az FSZK támogatási szerződést kötött az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával. 
 
Projekt szakmai tartalma 
A projekt általános célja egy országos lefedettségű fogyatékosságügyi tanácsadó háló-
zat, továbbá a beszéd- és nyelvi fogyatékos személyek számára logopédiai hálózat lét-
rehozása a család- és gyermekjóléti központok bázisán, amely a fogyatékosságból 
adódó igényekre, szükségletekre reagáló közszolgáltatások minőségét javítja, illetve hoz-
záférhetőségét bővíti. Kiemelt cél, egy megtervezett, egységes és átlátható igénybevevői 
út kialakítása, amely – visszacsatolás révén – folyamatos nyomon követést és szükség 
esetén beavatkozási lehetőséget biztosít a fogyatékossággal élő emberek és családjaik 
számára. 
 
A Projekt időtartama: 2018. április 1. – 2021. március 31.  
 
A szakmai tartalomnak megfelelően az FSZK együttműködésre kérte fel az Esztergár 
Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (ECSGYK) intézményét. Az együtt-
működés egyrészt a szakmai tevékenység folyamatos biztosítására terjed ki, másrészt 
az intézménynek szükséges kialakítania egy olyan akadálymentes iroda helyiséget és 
közösségi teret, ahol a tanácsadó a célcsoportot fogadni tudja, ahol közösségi programok 
szervezhetők. 
 
Az ECSGYK a Pécs Megye u. 22. szám alatti telephelyének földszintjén egy iroda helyi-
séget és kapcsolódó szociális blokkot, valamint közösségi teret a fenti feladatra biztosí-
tani tud, mivel ezen épületrész akadálymentesítését ezév februárjában fejezték be. 
Így – az FSZK által alkalmazott tanácsadó munkájával – ezen a telephelyen folyamatosan 
biztosított lenne fogyatékos személyek számára egy információs pont működtetése. 
 
A szakmai együttműködésre vonatkozóan az FSZK háromoldalú megállapodás kötését 
kéri, a megállapodás tervezete az előterjesztés mellékleteként került csatolásra. 
 
E mellett a tanácsadáshoz tartozó, személyes szolgáltatást biztosító helyiségek bérlése 
tekintetében bérleti szerződés megkötése szükséges az FSZK és az Intézmény között, a 
projekt teljes időszakára. 
 
Az ECSGYK intézménye szakmailag fontosnak ítéli a fogyatékos személyek célcsoport-
jának támogatását, számukra információk adását, programlehetőségek kínálását. 
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Fentiek alapján kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy támogassa az ECSGYK intéz-
ményének a projektben való részvételét, hagyja jóvá az előterjesztés mellékleteként csa-
tolt együttműködési megállapodást, továbbá engedélyezze, hogy a projekt megvalósítá-
sához szükséges bérleti szerződést az intézmény az FSZK szervezetével megkösse. 
 
 
 
Pécs, 2018. március 1. 
 
 
 
Pfeffer József 
elnök 


