
Mi is az a „Befogadás-műhely”?                                  

 

A Közösségfejlesztők Egyesületének néhány tagja 2016 elején határozta el, hogy – 

reagálva a fogyatékossággal élő emberek társadalmi befogadása kapcsán fellépett 

társadalomtól érkező anomáliákra, gondolva itt például az intézményférőhely 

kiváltás első szakaszában felmerülő szomszédsági ellenállásra, próbál hatást 

gyakorolni a következő kiváltási folyamatra, hogy – megelőzve a korábbi 

nehézségeket – szakmai ajánlásokat fogalmazzon meg a társadalmi befogadás és 

közösségi részvétel helyi támogatására. 

Ezt előkészítésül szakmaközi beszélgetéssorozatot szerveztünk az intézményi 

férőhelykiváltásban érintett szakemberek körében, a következő témákat érintve: 

 1. műhely:  

Útban…? Az intézményi ellátások kiváltása felé: Európai útmutatók és hazai 

példák egy terepkutatás szemszögéből 

 2. műhely: 

Mikor beszélünk valóban közösségi alapú szolgáltatásról? (Hivatkozás: 

Útmutató 8. fejezete) 

Mit értünk közösségi részvétel alatt? 

A közösségfejlesztés mivel járulhat hozzá a kiváltás folyamatához? 

 

 3. műhely: 

A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális 

intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) módosításának 

irányai; 

A mentorprogram ismertetése; 

A mentorprogram szerepe, eddigi tanulságai egy konkrét kiváltott helyszín 

tükrében (Szentes); 

Közösségfejlesztési vonatkozások a mentorprogramban; 

A beszélgetéssorozatban részt vett szakemberek nyitottsága, eddigi tapasztalata és 

tudása mind hozzájárult ahhoz, hogy az eddigieknél nagyobb hangsúly helyeződött 

a közösségi befogadás helyi támogatására. E szakmaközi beszélgetésnek egyik 

eredményeként tartjuk számon, hogy „A fogyatékossággal élő személyek számára 

ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-

2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepció”-nak részévé vált a 

közösségfejlesztés, a helyi közösségek megerősítésének támogatása. Ezek a 

beszélgetések továbbá megalapozták a belső, közösségfejlesztők körében szerveződő 

műhelymunkát, így alakult meg a Közösségfejlesztők Egyesületének szakmai 

tagozataként a Befogadás műhely. Első közös tevékenységként az Egyesület Nyári 

Egyetemén szerveztünk egy szakmai műhelymunkát, a témában érintett országos 



partnereink bevonásával. Majd ezt követően, a következő témák köré szerveztünk 

szakmai napokat Egyesületünk műhelyének tagjainak: 

1. műhely: Fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülők integrációs 

programja – Komárom, Csiga-ház közösségfejlesztési projekt 

2. műhely: Közösségfejlesztői szakmai ajánlás irányvonalai, közösségi 

tervezés 

3. műhely: Stratégiai partnerségek kialakítása, képzés irányainak 

módszertani lehatárolása 

A műhelymunkák egyik állomásaként lehetőség nyílt a jelenlegi intézményi férőhely-

kiváltási folyamatban dolgozó, intézményi koordinátoroknak egy napos bevezető 

tréninget tartani, a közösségfejlesztés alapértékei mentén. A műhelymunkák 

további eredménye, hogy elkészült a  helyi közösségi munkás képzésünk 

továbbgondolásaként egy új képzési terv, melynek célja, hogy a fogyatékossággal élő 

emberek társadalmi befogadását támogató szomszédsági képzést fejlesszünk, 

tapasztalati szakértők mint képzők felkészítésével és bevonásával.  

Mindezt előkészítve ismét kinyitnánk a beszélgetés terét a tágabb közönségnek, egy 

három alkalmas beszélgetéssorozatot szervezve, immár az érintettek mint 

szakértők megszólításával, melyet a következő témák köré építettünk: 

Önálló életvitel, segítőkkel – miért fontos a kapcsolati háló? Hogyan 

szervezem én?– Miért döntött úgy hogy a támogatott lakhatást otthagyva, 

felépíti önálló életét? (Kiss Csaba és segítői) 

Közösségi lakhatás – miért érdemes beszélni a lakóközösség és a 

faluközösség jelentőségéről? Iklad, Domony 

Tapasztalati szakértők –A tapasztalati szakértővé válás folyamata  

E három terület az akadálymentesített közösségi képzésünk alapértékeit adják, 

melynek célja olyan közösségi munkások képzése, akik képessé válnak arra, hogy a 

helyi lakosok közösségi gondolkodását szélesítsék, saját szomszédságukban a helyi 

cselekvésekre motiváljanak, egy ehhez szükséges eszközrendszer birtokában. A 

beszélgetéssorozat a képzés kidolgozását készíti elő, olyan érintettek bevonásával, 

akik eddigi tevékenységük során példát mutattak a fogyatékossággal élő emberek 

közösségbe való befogadásának támogatására. A beszélgetéssorozat egyúttal a 

fogyatékosügyi ENSZ Egyezmény ratifikálásának 10 éves évfordulójára is felhívja a 

figyelmet, annak alapértékeire, különösképpen a 19. cikk jelentősége mindvégig a 

beszélgetések fókuszába kerül. 

Úgy véljük, hogy mindez egy újabb lépés afelé, hogy hazánkban is egyre közelebb 

kerüljünk a 19. cikk megvalósításához, vagyis ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő 

emberek a társadalom egyenrangú tagjaiként önállóan élhessenek az általuk 

választott helyi közösségekben. 


