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A MONTÁZS projekt keretében Területi Autizmus Munkacsoportok (TEAM-ek), Információs és 
Koordinációs Pontok (IKOP) és AAK-Módszertani Központok jöttek létre, felnőtt logopédiai 
szolgáltatás működik országszerte, valamint lezajlottak a részterületekhez kapcsolódó képzések is. 
A könnyebb tájékozódás érdekében elkészült az Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portál. 
A www.efiportal.hu weboldalon megtalálhatóak a fogyatékosságüggyel, valamint a projekt 
szolgáltatásaival kapcsolatos legfontosabb információk.  
 
► Az Információs és Koordinációs Pontok (IKOP) az ország 21 városában működnek. Az 
országos fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat hatékonyan segíti a fogyatékos emberek 
információkhoz, szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférését. Az IKOP-okban dolgozó képzett 
fogyatékosságügyi tanácsadók feladata, hogy pontos és releváns információkkal lássák el az 
érintetteket és családjaikat. 
 
► A MONTÁZS projekt keretében 2019-től az ország 10 városában kezdte meg működését a Területi 
Autizmus Munkacsoport, vagyis a TEAM, mely területi hatókörrel autizmus-specifikus tudás és 
tapasztalat átadásával támogatja a közszolgáltatást nyújtó intézményeket és szakembereket. Cél, 
hogy az autizmussal élő gyermekek és felnőttek szükségleteiknek megfelelő szolgáltatásokat 
kapjanak. 
 
► Az ország 6 városában működő AAK-módszertani központokban komplex kommunikációs 
szükségletű személyek és családtagjaik, valamint a velük foglalkozó szakemberek számára nyújtanak 
módszertani szolgáltatást és támogatást. A szolgáltatás célja a komplex kommunikációs igényű 

emberek minél teljesebb társadalmi részvételének biztosítása. A központokban kompetencia felmérés, 

AAK-fejlesztés és tanácsadás, térítésmentes eszközkölcsönzés és speciális kommunikációs segítő 
szolgáltatás zajlik. 
 
► A MONTÁZS projekt szolgáltatásai között szerepel a térítésmentes logopédiai szolgáltatás, mely 
felnőtt beszéd- és nyelvi fogyatékos személyek számára nyújt terápiás segítséget. A logopédus 
szakemberek jelenleg az ország 12 városában végeznek beszédállapot felmérést, logopédiai 
tanácsadást és terápiát.  
 
► A projekt fontos célja, hogy bővítse a szakemberek fogyatékosságügyi ismereteit. A különböző 
részterületeken megvalósult képzések során 1000 fő speciális fogyatékosságügyi oktatása ment 
végbe országszerte. 
 
►Az Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portál, a www.efiportal.hu folyamatos és 

naprakész információkkal látja el az érdeklődőket.  

 

Bővebb információ a MONTÁZS projektről: www.fszk.hu/montazs-projekt/ 

 

További információ kérhető: 
 

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
Cím: 1138 Budapest, Váci út 191. Telefon: +36 1 450 3230 E-mail: titkarsag@fszk.hu 

 

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
(NSZFK) európai uniós támogatásból valósítja meg az EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001 
kódszámú MONTÁZS projektet. A projekt célja a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló 
közszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, a fogyatékos emberek 
életminőségének, önálló életvezetési képességének és társadalmi befogadásának növelése. 
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