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Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) tagjai részére
Tisztelt Tanácstagok!
Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) elnökeként – figyelemmel az OFT ügyrendje
I. fejezetének 4. pontjában foglaltakra – meghívom Önt az OFT soron következő ülésére,
melynek helyszíne és időpontja
Emberi Erőforrások Minisztériuma
2016.június 08. (szerda) 10:00 óra
1054 Budapest, Báthory u. 10.
földszinti nagyterem
Az ülés napirendi pontjai:
1. Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács társelnökének megválasztása

Előterjesztő: Czibere Károly államtitkár
2. Tájékoztatás a „Lehetőségautó - Egyenlő eséllyel az utakon” programról

Előterjesztő: Czibere Károly államtitkár
Meghívott szakértő: Horváth Balázs kereskedelmi igazgató, Lehetőségautó Kft.
3. A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális
intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia módosításáról szóló szakmai
javaslat megvitatása
Előterjesztő: Nyitrai Imre helyettes államtitkár
4.

Az Alapvető Jogok Biztosának a Debreceni Terápiás Házzal kapcsolatos
Jelentésének megvitatása
Előterjesztő: dr. Juhász Péter fogyatékosságügyi főosztályvezető

5. A 6/2016. (02. 22.) számú OFT határozat alapján az OFT tagszervezetei által
megfogalmazott javaslatok megvitatása a sajátos nevelési igényű gyermekek
fejlesztő nevelés-oktatáshoz való hozzáféréséről.
Előterjesztő: dr. Juhász Péter fogyatékosságügyi főosztályvezető

6.

Egyebek
A 3. napirendi pontot érintő szakmai javaslatot tartalmazó dokumentumot, valamint a
4. napirendi ponthoz kapcsolódó AJB-jelentést mellékelten megküldjük. A 2.
napirendi ponttal kapcsolatban a Lehetőségautó Kft-től várunk háttéranyagot,
beérkezése után ezt is haladéktalanul továbbítani fogjuk.

A februári OFT-ülésen elhangzottak alapján az 1. napirendi ponthoz a Tanács tagjaitól
az ülést megelőzően várjuk a civil társelnök személyére vonatkozó írásos javaslatokat.
Kérem azokat a tanácstagokat, akik a társelnök személyére már korábban tettek
javaslatot, azt erősítsék meg annak érdekében, hogy valamennyi véleményt
figyelembe vehessük. Kérem továbbá, hogy személyi javaslataikat oly módon tegyék
meg, hogy az valamennyi OFT-taghoz eljusson.
Ugyancsak a legutóbbi OFT-ülésen hozott határozat alapján várjuk a sajátos nevelési
igényű gyermekek fejlesztő nevelés-oktatáshoz való hozzáféréséről szóló javaslatokat
a Tanács tagjai részéről, amelyek az 5. napirendi pont keretében kerülnek
megvitatásra.

Kérem, hogy részvételéről a szoke.laszlo@szgyf.gov.hu, valamint másolatban a
garamvolgyi.annamaria@szgyf.gov.hu e-mail címre legyen szíves visszajelzést
küldeni legkésőbb június 06 -án (hétfőn) 16 óráig. Egyben felhívom szíves figyelmét
arra, hogy az OFT-tagját akadályoztatása esetén az általa a helyettesítésre írásban
felhatalmazott és nyilatkozattételre feljogosított tag helyettesítheti.
Amennyiben az ülés a megjelölt időpontban nem határozatképes, úgy 2016. június 08án 11 órára a fentebb megjelölt helyszínen és napirenddel ismételt tanácsülést hívok
össze, amely a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes.

Részvételére feltétlenül számítok!

Budapest, 2016. május 31.

Üdvözlettel:
Czibere Károly

szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, a Tanács elnöke

