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Tájékoztatás a zalaegerszegi Információs és Koordinációs Pont 
tevékenységéről 

 
Az alábbiakban a zalaegerszegi Információs és Koordinációs Pont szolgáltatásairól nyújtunk 
tájékoztatást. 
 
Információs és Koordinációs pontok az egész országban létrejöttek. Budapesten, illetve a 
megyeszékhelyeken találhatók. 
 
Az FSZK, teljes nevén a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 
2017-ben indította el a MONTÁZS projektet (Hivatalos projektnév és azonosító: „A fogyatékos 

személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, 
fejlesztése” EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001). 
 
A MONTÁZS Projekt keretében épül ki az országos fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat. 
 
A projektről általánosságban 
A projekt fő célja, hogy a fogyatékos személyek számára információt biztosítson és számukra 
szükségleteik szerint nyújtson szolgáltatásokat. Fejlessze a szolgáltatásokat, és a tegye a 
szolgáltatásokat hozzáférhetővé. 
 
A MONTÁZS projekt keretében azt szeretnénk elérni, hogy a fogyatékos személyek 
életminősége javuljon, önálló életvezetési képességeik fejlődjenek. A fogyatékosságból 

adódó igényekre hiánypótló szolgáltatásokat kívánunk létrehozni. 

A hiánypótló szolgáltatások közül a legfontosabbak: 

 a kommunikációjukban akadályozott személyek számára komplex kommunikációs 
szolgáltatási hálózat létrehozása 

 bővített AAK eszközkölcsönzők hálózatának létrehozása a kommunikációjukban 
akadályozott személyek ellátásának javítása céljából 

 szakmai tanácsadó hálózat működtetése és intézményfejlesztés az autista személyek 
ellátása területén. 

Az AAK jelentése: augmentatív és alternatív kommunikáció. 
Az AAK olyan kiegészítő és/vagy kisegítő kommunikációs módszerek, eszközök 
és technikák gyűjtőneve, amelyek segítségével a súlyos beszédzavarral küzdő 

ember kommunikációs lehetőségei bővíthetők, illetve megteremthetők. 
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A fogyatékosságügyi tanácsadói hálózatról (Információs és Koordinációs Pontok) bővebben 
 
A koordinációs és információs ponton fogyatékosságügyi tanácsadók nyújtanak segítséget. 
Információt adnak a különböző ellátásokról, támogatásokról, oktatásról, munkavállalással 
összefüggő kérdésekről, vagy akár szabadidős tevékenységekről. 
 
Zalaegerszegen az Információs és Koordinációs pont a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti 
Központban található. Címe: 8900 Zalaegerszeg, Apáczai tér 5. 
Nyitva tartás: kedden és csütörtökön:8:00-16:30; szerdán: 8.00-18:00; pénteken: 8.00-14:00 
 
Segítséget fogyatékos személyeknek és családtagjaiknak nyújtunk. 

 
Szolgáltatásainkról szórólapjainkról és plakátjainkról is tájékozódhatnak. 
 
Kiemelt feladataink: 

- információk biztosítása 
- tanácsadás 
- szolgáltatások felkutatása 
- közszolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése 
- kapcsolatépítés a helyi érdekvédelmi szervezetekkel 
- klub működtetése súlyosan halmozottan sérült gyermekkel vagy felnőttel együtt élő 

családok számára. 

Fogyatékosságügyi tanácsadóink: 

 
Bonczné Őr Erzsébet;  
Mobiltelefon: +36-202678032;  
Email: or.erzsebet@fszk.hu 
 
Gombosné dr. Tódor Ildikó; 
Mobiltelefon: +36-202676632 
Email: todor.ildiko@fszk.hu 
 
A hálózati koordinátor közreműködik a Koordinációs Központ által összeállított, 
fogyatékosságra vonatkozó ismeretek, tananyagok, tájékoztató anyagok közvetítésében. 
Hálózati koordinátor: 

Básti Zoltán; 
Mobiltelefon: +36-304290044 
Email: basti.zoltan@fszk.hu 
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