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1.1. BEVEZETÉS: A FOGYATÉKOSSÁG SZÓ JELENTÉSTARTALMÁNAK VÁLTOZÁSAI,
MEGKÖZELÍTÉSI LEHETőSÉGEK 
Jogi, szociális, orvosi-rehabilitációs és gyógypedagógia kategória.
Magyarországon a „fogyatékosság” szó igencsak eltérő és széles jelentés-tartalommal felruházott kategória,
amelynek aktuálisan alkalmazott jelentése – sokszor sajnálatos módon – attól függően változik, hogy éppen mely
tudományterület, szakterület vagy akár civil nyelvhasználat kontextusában fordul elő. Fogalmának megközelí-
tésében, értelmezésében jelentős hangsúlyeltolódások történtek, amelyek tudományterülettől független egysé-
ges értelmezés alkalmazását teremtették meg (WHO 1980-1997, 1997-től). Ma már a szakszerű értelmezéssel és az
érintett népesség helyzetével a gyógypedagógia, az orvostudomány, a jog, a filozófia, a kultúrtörténet, az antro-
pológia, a nyelvtudomány és sok más szakma is foglalkozik.  Maga a szó különböző nyelveken egyaránt a nor-
málistól, az átlagtól való eltérést, hiányt , csökkenést jelent. A Magyar Értelmező Kéziszótár (1972) szócikke sze-
rint: „hiányos, nem teljes”, „valamely rendellenességben szenved”, „hiányosság, fogyatkozás, hiba”.

1.2. A FOGYATÉKOSSÁG ORVOSI ÉS SZOCIÁLIS „MODELLJE”, 
ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE
Ezek alapján a fogyatékosság lehet:
1) „jogi kategória”, amely a juttatásokra való jogosultságot jelenti,
2) „szociális akció tárgya”, azaz foglakozási, rehabilitációs szolgáltatásokat jelent, pénzellátásban részesülést hor-

doz magában, az esélyegyenlőség érvényesítésének módja, 
3) „foglalkoztatási rehabilitáció”, amely rehabilitációs tevékenységgel, aktív munkaerőpiaci politikával kívánja fel-

számolni a fogyatékosok foglalkoztatási hátrányait,
4) „fogyatékosság mint tartós hátrány”: a szociális szegregáció kivédése, azaz védő és támogató  rendszerek kiépí-

tése (pl. fogyatékosokat foglalkoztató munkáltatók munkabér dotációja, stb.).
Az orvosi rehabilitációs szóhasználatban a nemzetközi WHO (1997) által kidolgozott osztályozási és elnevezési
rendszert használják, pontos jelentéstartalmát az Irányelvek foglalja magába (Juhász, 2004), amely a károsodás,
a fogyatékosság és a munkaképesség-változás szakmai szabályait  bemutató kézikönyv.

Fogyatékosság (disability): az egyén tevékenységének korlátozottsága, az a nehézség, amellyel az egyén a tevé-
kenysége végrehajtása során szembesül. 
Meghatározható:
– az akadályozott tevékenység szerint: azaz lehet látás-, hallás-, mozgás stb. fogyatékosság,
– mennyiségi és minőségi szempontok alapján: azaz lehet enyhe, méréskelt, közepes, súlyos fogyatékosság.

A fogyatékosság az egyénnel szemben támasztott személyi, társadalmi, foglalkozási vagy törvényes igények, köte-
lezettségek teljesítését biztosító képességek károsodás miatti kedvezőtlen változása. A WHO-definíció szerint: „a fo-
gyatékosság a normális emberi léthez szükséges tevékenységek végrehajtásának akadályozottsága vagy képtelen-
sége”, tehát  az alapvető tevékenységek korlátozottsága.

1.
Alapfogalmak és alapproblémák 

a fogyatékosság körében
Fehérné Kovács Zsuzsa

Legfontosabb fogalmak szótárának összeállítása.
A korszerű szakmai kifejezések tartalma, használatuk indokoltsága. 

A kifejezések eltérő jelentéstartalma a nyugat-európai, elsősorban az európai uniós gyakorlatban.
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Fogalmak a definíció értelmezéséhez:
Szervezet: az egyén testi, szellemi és lelki működését biztosító alkotóelemek összessége. (Juhász, 2004)
A szervezet alkotóelemei (anatómiai struktúra): a szervezet különböző nagyságrendű és szerveződésű morfo-
lógiai egységei, és azok szerveződési formái. (Juhász, 2004)
Egészségi állapot: a szervezet morfológiai (anatómiai) alkotóelemeinek, és azok funkcióinak állapota, a szerve-
zet működésének meghatározott szintje, amely az egyén közérzetét, képességeit, tevékenységét társadalmi rész-
vételét befolyásolja. (Juhász, 2004)
Károsodás (impairment): a szervezet anatómiai struktúráinak, fiziológiai funkcióinak a normális populációs stan-
dardoktól eltérő volta: hiánya, csökkenése vagy torzulása, amely veleszületett rendellenesség, betegség vagy sé-
rülés következtében jöhet létre, és az egyén képességeinek csökkenését okozhatják, akadályozhatják tevékeny-
ségeinek kivitelezésében. Lehet átmeneti, tartós, progresszív, csökkenő, átmenetileg szünetelő, vagy folyamatos.
(Juhász, 2004)
A károsodott személy nem feltétlenül fogyatékos (lásd a hegedűművész, aki elveszíti az ujját, illetve zenekritikus,
aki elveszíti az ujját!)
Tevékenység: egy feladat elvégzése, cselekvés végrehajtása az egyén által, a szervezet működésének egyéni ve-
tülete. A tevékenység akadályozottsága a fogyatékosság. (Juhász, 2004)
Részvétel: a személy meghatározott élethelyzetbe való bekapcsolódása, abban való közreműködése. 
A részvétel korlátozottsága a rokkantság. (Juhász, 2004)
A részvétel akadályozottsága, rokkantság (handicap): a fogyatékos egyén részvételének az akadályozottsága,
amely nem csupán a munkaképesség korlátozottságát foglalja magában, hanem az elvárható társadalmi, gazda-
sági, szociális, etnikai részvételtől való egyedi mértékű korlátozottságot is. Tehát a rokkantság a társadalmi rész-
vétel korlátozottsága, az adott egyénnek a károsodás vagy a fogyatékosság miatt kialakult hátránya, amely kor-
látozza az egyént szerepének (kora, neme, gazdasági  szociális, kulturális tényezők által meghatározott) betölté-
sében. (Juhász, 2004) 

Rehabilitációs értelemben az a károsodott és fogyatékos személy, aki a (munka-) környezet átalakítása nélkül vagy az által
képes ellátni a feladatát, nem tartozik a részvétel-korlátozottak (rokkantak) sorába. (Juhász, 2004)
Kontextuális tényezők: az egyén életének összefüggés rendszerét alkotó személyes és környezeti tényezőket fog-
lalja magában. A személyes tényezők az egyén sajátosságait tükröző tényezők (életkor, nem, társadalmi helyzet, kép-
zettség, élet-és munkatapasztalatok), a környezeti tényezők között megkülönböztetjük: a személy közvetlen fizikai
és társadalmi környezetét (család, otthon, iskola, munkahely és az ezekkel kapcsolatot tartó intézmények és sze-
mélyek)  valamint a személy tágabb társadalmi környezetét ( az érvényes jogszabályok, állami és civil intéz-
ményrendszer, kommunikációs szolgáltatások, közlekedés, informatika, eszmék, szokások, társadalmi attitűdök). 

Ezeknek a definícióknak a pontos értelmezése és az a korszerű szemlélet, amely a fent említett károsodás- fogyaté-
kosság- a társadalmi részvétel korlátozottságának új értelmezését jelenti, eredményezi az egyén fizikai, társadalmi
környezetének egységén és kölcsönhatásán alapuló új felfogást.

A fogyatékosság „orvosi modellje” szerint a fogyatékosság az egyén azon sajátossága, amelyet betegség, sérü-
lés, fejlődési rendellenesség okoz, és amely orvosi kezeléssel kedvező irányba befolyásolható, esetleg megszün-
tethető. A megoldásban az egyénre való ráhatás kap hangsúlyt.

A fogyatékosság „szociális modellje” az egyént társadalmi kapcsolatrendszerek elemeként értelmezi, éppen
ezért a fogyatékosság „szociális termék”, amelynek megelőzése, az egyéni kezelés és rehabilitáció mellett, a tár-
sadalmi ráhatást is magába foglalja. Ebben a szociális modellben a fogyatékosság általános társadalompolitikai
kérdés és feladat is egyben, ahogy Könczei mondja: „egyértelművé válik a társadalom felelőssége és az, hogy
gyakran nem is az állapot, hanem a társadalom, a közeg tesz fogyatékossá”. (Könczei, 1999, 129.o.) 

1.3. A FOGYATÉKOSSÁG ÉS AZ SNI (SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY - SPECIAL NEEDS
EDUCATION) ÉRTELMEZÉSE

SNI: gyűjtőfogalom, pedagógiai-gyógypedagógiai célú kategória.

Az OECD (Organisation of Economic Cooperation and Development)  1992-ben létrehozott nemzetközi pedagó-
gia indikátor programjának alapján létrehozott ISCED által kialakított kategória (International Standard Classi-
fication of Edication), amelynek célja a nemzetközi adatok feldolgozhatósága érdekében a fogalmak  összeha-
sonlíthatóságának megteremtése, alapfogalmak,   egységes nemzetközi terminológia létrehozása. Kiváltja az egyes
országokban használt nemzeti gyógypedagógiai kategóriákat, terminológiát (sérült, károsodott, fogyatékos) az
egységes sajátos nevelési igény (SNI) megjelölésével. 

1. Alapfogalmak és alapproblémák a fogyatékosság körében – Fehérné Kovács Zsuzsa
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Az ISCED definíció szerint „pedagógiai célú kategória, amelyben az érintett gyermekek és fiatalok körét azok
a többletszolgáltatások határozzák meg, melyeket az oktatás támogatása érdekében biztosítanak, amennyiben
nehézségek állnak fenn a tantervi követelmények teljesítése terén.” (Csányi Y.- Zsoldos M., 2003, p.74.) Tehát, az
a tanuló sajátos nevelési igényű (SNI), aki az iskolai tantervi követelményeket csak oktatási többletszolgál-
tatás, külön támogatás segítségével tudja teljesíteni. (ISCED, 1997) Ezek a pedagógia célzatú járulékos támo-
gatások: 1. személyi (csoportlétszám, második pedagógus), 2. dologi (eszközök, akadálymentesítés), 3. pénzügyi
segítség (emelt normatíva, költségtámogatás). (Csányi Y.- Zsoldos M., 2003)

A „fogyatékos” megnevezés nem azonos az „SNI” megnevezéssel. Az ISCED (OECD, 2002) három kategóri-
ába vonja össze a meglévő különféle csoportokat. A kategória (fogyatékosság - disability): „jellemzően organikus
eredetű, orvosilag is diagnosztizálható rendellenességek, mint pl. a hallássérülés, a látássérülés, a középsúlyos vagy súlyos
értelmi fogyatékosság. Az érintettek különböző szociális rétegekhez tartoznak”. C kategória ( hátrányos helyzet – di-
sadvantage): egyértelműen a hátrányos helyzetűek csoportja (gyermekeket és fiatalokat), akik ”sajátos nevelési
igényei elsődlegesen szociális  - gazdasági - kulturális és /vagy nyelvi faktoroknak köszönhetők”. B kategória (ta-
nulási nehézség – learning difficulty): akik nem sorolhatóak sem az A,  sem  a C kategóriába, akik  tanulási za-
varokkal, magatartási problémákkal, a tanulási nehézségekkel küszködnek. 

A magyar szakemberek 1996 óta (Illyés Sándor) dolgoznak az OECD munkacsoportban (2002 óta Csányi
Yvonne és Zsoldos Márta), ennek köszönhetően a sajátos nevelési igényű népességgel kapcsolatos kutatások
eredményei nyomon követhetővé váltak, a hazai statisztikák nemzetközi összehasonlításban is értelmezhetővé
váltak. 

1.4. A FOGYATÉKOSSÁG, MINT JOGI KATEGÓRIA A KÖZOKTATÁSBAN

1.4.1. A 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról illetve a 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról tartalmazza a közoktatás körébe tartozó népesség fo-
gyatékossági kategóriáit, amelyeket a nemzetközi terminológiának megfelelő sajátos nevelési igé-
nyűnek kategóriába helyez. 
121§  29. cikkelye szerint hazánkban: sajátos nevelési igényű: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabili-
tációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén hal-

mozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd.

1.4.2. A fogyatékosság tartalmának értelmezése a közoktatásban: 
A törvény által megfogalmazott „fogyatékossági” kategóriák értelmezését nem a törvény, hanem  a (2/2005. (III. 1.)
OM rendelet) a  "Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igé-
nyű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról" tartalmazza, amely már pedagógiai-gyógypedagógiai
megközelítésű, de nem egységes koncepciójú, ugyanis a fogyatékossági kategóriák megnevezése, meghatározása
nem azonos paradigmára felfűzött, gyakran keveredik az érintett népesség meghatározása a fogyatékosság meg-
határozásával, illetve van ahol a meghatározás teljesen hiányzik.

Ezek alapján sajátos nevelési igényű gyermek az óvodai nevelés során:
1.4.2.1. A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek: 
A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgásszerv rendszer veleszületett vagy szerzett károso-
dása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek követ-
keztében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. A különleges gondozási igényt megha-
tározza a károsodás keletkezésének ideje, formája, mértéke és területe. A halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyer-
mekek esetében a mozgáskorlátozottságon kívül még más - érzékszervi, beszéd- vagy értelmi sérülés - is nehezíti
a fejlesztés lehetőségét. Fejlesztésük döntően a mozgáskorlátozottak pedagógiája és a társuló fogyatékosság
gyógypedagógiai módszereinek kombinációival történik.

1.4.2.2. A látássérült gyermek: 
A látássérült gyermek látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két szemmel és korrigál-
tan (szemüveggel) is 0-0,33 (0-33%-os látásteljesítmény) közötti. A látássérült gyermekek a nevelés-oktatás szem-
pontjából lehetnek: vakok, aliglátók és gyengénlátók. A speciális, gyermekre szabott pedagógiai program meg-
határozója a látásélesség mellett: a látássérülés kóroki tényezője, a látássérülés bekövetkeztének időpontja, és a
látássérüléshez esetleg csatlakozó egyéb fogyatékosság, rendellenesség.

1. Alapfogalmak és alapproblémák a fogyatékosság körében – Fehérné Kovács Zsuzsa
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1.4.2.3. A súlyosan hallássérült - siket - és enyhébben hallássérült - nagyothalló - gyermek: 
A súlyosan hallássérült - siket - és enyhébben hallássérült - nagyothalló - gyermekek hallásvesztesége a főbb be-
szédfrekvenciákon olyan mértékű, hogy ennek következtében a beszédnek hallás útján történő megértésére nem,
vagy csak részben képesek. A halláskárosodás miatt - az állapot fennmaradása esetén - a beszédkommunikáció-
ban az érthető ejtés teljesen elmarad, vagy erősen sérül. Fentiek miatt korlátozott a nyelvi alapokon történő fo-
galmi gondolkodás kialakulása, aminek következtében módosul a gyermek megismerő tevékenysége, eseten-
ként egész személyisége megváltozhat. A legkorábbi életkortól alkalmazott orvosi-egészségügyi és speciális pe-
dagógiai ellátás együttes alkalmazása megvalósításával a súlyos következmények csökkenthetők.

1.4.2.4. Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek: 
A rendelet nem tartalmaz a meghatározást ebben a fogyatékos kategóriában.

1.4.2.5. A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek: 
A rendelet nem tartalmaz a meghatározást ebben a fogyatékos kategóriában.

1.4.2.6. A beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek: 
A beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek szenzoros, motoros vagy szenzomotoros
problémája (megkésett beszédfejlődés, centrális dyslalia, súlyos orrhangzósság stb.), illetve a beszédhibához csat-
lakozó tanulási és/vagy magatartási zavara miatt eltérően fejlődik. Mindez az anyanyelvi fejlettség alacsony
szintjében, a beszédszervek gyengeségében, a beszédhangok tiszta ejtésének hiányában, a szegényes szókincsben,
a beszédmozgásokról szerzett emlékképek felhasználásának hiányában, a grammatikai fejletlenségben, az után-
zóképesség gyengeségében nyilvánul meg.

1.4.2.7. Az autista, autisztikus gyermek: 
Az autizmus-spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos gondolkodási képessé-
gek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az autisztikus gyermekre leg-
jellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség
sajátos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedés, a
szervezés és kivitelezés képességének minőségi sérülése és az egyenetlen képességprofil.

1.5. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE,
MEGHATÁROZÁSAI 

1.5.1. A testi fogyatékos, mozgáskorlátozott tanuló: 

Mozgáskorlátozott az a tanuló, akinél a mozgásszerv rendszer veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy
funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében meg-
változik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció.

1.5.2. A látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) tanuló: 
A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykérgi látóközpont sérülése következtében kialakult állapot, mely
megváltoztatja a tanuló megismerő tevékenységét, alkalmazkodó képességét, személyiségét.Gyógypedagógiai
szempontból azok a tanulók látássérültek, akiknek látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszo-
nyítva két szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0-0,33 (látásteljesítmény 0-33%) közötti.
Ezen belül:
a) vakok azok a tanulók, akiknek látóképessége teljesen hiányzik (vízus: 0);
b) aliglátók azok a tanulók, akik minimális látással rendelkeznek: fényt érzékelők, ujjolvasók, nagytárgylátók

(vízus: fényérzés -0,1);
c) gyengénlátók azok a tanulók, akiknek az életvitelét nagymértékben korlátozza a csökkent látásteljesítmény

(vízus: 0,1-0,33).
A vak, valamint a gyakorlatilag vak, aliglátó tanulókat elsősorban a tapintó-halló életmód, a látásukat praktiku-
san használó aliglátókat és a gyengénlátókat a látó-halló (tapintó) életmód jellemzi.

1.5.3. A hallássérült (siket, nagyothalló) tanuló: 
A hallássérült tanulónál - a hallás hiánya vagy csökkenése miatt - a szokásostól eltér a nyelvi kommunikáció fej-
lettsége (szövegértés, szókincs, nyelvi szerkezetek értése és használata, hangzó beszéd stb.), és ennek következ-
tében a megismerő tevékenység és egyes személyiségjegyek fejlődése. A tanuló nyelvi kommunikációs szintje az
esetek jelentős részében nem korrelál életkorával, hallásállapotával - attól pozitív és negatív irányban is eltérhet.

1. Alapfogalmak és alapproblémák a fogyatékosság körében – Fehérné Kovács Zsuzsa

8

II_Fogyatekos szemelyek szocialis ellatasa NYOMDAI_Layout 1  2011.02.25.  10:56  Page 8



1.5.4. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló: 
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók akadályozottsága, személyiségfejlődési zavara, az idegrendszer különféle
eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/vagy funkciózavarával függ össze. Az enyhe fokú
értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) diagnosztizálása elsősorban orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai fel-
adat.

1.5.5. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló: 
A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók igen eltérő egyéni adottságokkal bírnak, fejlesztésük során egyénen-
ként is eltérő nevelési, oktatási igények és szükségletek jelentkeznek. A fejlesztés szokásos útjait, módszereit je-
lentősen módosítja a kommunikáció és a beszéd fejlődésének sajátos útja, a megismerő funkciók késleltetettsége,
a lassúbb tanulási tempó, a figyelem ingadozása, az alacsonyabb fokú terhelhetőség. Mindezek konkrétan meg-
figyelhető és mérhető fejlődésbeli elmaradást okoznak ép kortársaikhoz viszonyítva.

1.5.6. A beszédfogyatékos tanuló: 
Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési zavarok és a környezeti
hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság. Ennek következtében átmeneti, illetve tar-
tós zavarok léphetnek fel a nyelvi, kommunikációs és tanulási képességekben, a szociális kapcsolatok kialakítá-
sában. Az akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének, a beszédészlelés és - megértés za-
varaiban, a beszédritmus sérülésében, a grafomotoros és a vizuomotoros koordináció éretlenségében, valamint
az általános beszédgyengeséggel együtt járó részképesség-kiesésben. A különböző jellegű diszfóniák, a hang-
adás kóros elváltozásai szintén a beszédfogyatékosság körébe sorolhatók.

1.5.7. Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanuló: 
Az autizmus-spektrumzavarok az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett ártalmának, il-
letve a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának következményei. Az iskoláskor el-
éréséig - vagy tovább - kezeletlenül maradt fejlődési zavar és szélsőséges viselkedésformák gyógyító és fejlesztő
célú ellátása a gyermek növekedésével egyre nehezebbé válhat, bár a nevelhetőség, taníthatóság időszaka bele-
nyúlik a felnőttkorba, így sosem túl késő a fejlesztést elkezdeni. Az autizmus-spektrumzavarok lényege a társas
viselkedés, a kommunikációs és sajátos gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely jellegzetes visel-
kedési tünetekben nyilvánul meg. Az autisztikus tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas visel-
kedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest
károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedés szervezés és kivitelezés képességének minőségi sé-
rülése és az egyenetlen képességprofil.

1.5.8. A Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók esetében  a konkrét meghatározás szerepel:
A súlyos és halmozott fogyatékosság meghatározása: A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során
fennálló állapot, amelyre jellemző, hogy a testi struktúrák károsodása következtében a speciálisan humán funk-
ciók - mint a kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem és az érzékelés-észlelés - minimálisan két területén
súlyos vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki. Ennek következtében az érintett személy pszichofizikai
teljesítményei extrém mértékben eltérnek az átlagtól, így tevékenységeiben erősen akadályozottá válik, és társa-
dalmi részvételében jelentősen korlátozott lehet. A súlyos és halmozott fogyatékosság hátterében rendszerint a
korai életszakaszban bekövetkező, a központi idegrendszert érintő komplex károsodás áll. A fogyatékosságok a
legkülönfélébb kombinációkban és súlyossági fokozatokban, esetleg eltérő időben jelenhetnek meg.

1.6. A FOGYATÉKOSSÁG, MINT JOGI KATEGÓRIA 
A FELNőTT MAGYAR TÁRSADALOMBAN
A fogyatékosság magyarországi értelmezésében és kezelésében a fogyatékosok személyek jogairól és esély-
egyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény a WHO 1997-es felfogása alapján fogalmazza meg a
fogyatékosügyi politikát és határozza meg a fogyatékosság fogalmát és a fogyatékossági kategóriákat.  A hazai
jogi szabályozás azonban a WHO és szakmai felfogással szemben szűkebben értelmezi a fogyatékosságot: 
– a törvény (2003. évi IV. törvénnyel módosított szövege értelmében) csak bizonyos érzékszervi, mozgásszervi,

értelmi képességek akadályozottságát érti a fogyatékosság alatt: látási fogyatékos, hallási fogyatékos, értelmi
fogyatékos, autista, mozgásszervi fogyatékos, halmozottan fogyatékos (Így maradt ki a törvényből és e ka-
tegóriából a beszédfogyatékos!!!).
A törvényhozó a szűkítést a támogatási rendszer céljával – az integrációt elősegítő többletköltségek kompen-

zálása – és a támogatási források szűkösségével indokolja. 

A törvény és a hozzákapcsolódó 141/2000.(VIII.9.) kormányrendelet alapján működik a fogyatékossági támoga-
tási rendszer., amely szerint fogyatékossági támogatásra jogosult az a 18. életévét betöltött személy, aki:

1. Alapfogalmak és alapproblémák a fogyatékosság körében – Fehérné Kovács Zsuzsa

9

II_Fogyatekos szemelyek szocialis ellatasa NYOMDAI_Layout 1  2011.02.25.  10:56  Page 9



– látási fogyatékos,
– hallási fogyatékos,
– értelmi fogyatékos,
– mozgásszervi fogyatékos,
– autista,
– halmozottan fogyatékos, és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes

vagy mások állandó segítségére szorul.
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2.1 ÉRTÉKEK
A Szociális munka szótára meghatározása alapján az érték az egyén, embercsoport vagy kultúrkör által kívána-
tosnak tartott szokás, cselekvési sztenderd és alapelv. Az alábbiakban a szociálpolitika, a szociális munka azon
legfontosabb értékeivel foglakozunk, mely meghatározza a szociális szakember alap attitűdjét és munkája vég-
zése során irányt mutat. Az értékekből ered az etika, a szociális szakemberek számára az etikai iránymutatások,
alapelvek gyűjteményét a Szociális Munka Etikai Kódexe tartalmazza. A napi szakmai gyakorlatban nemritkán
azt tapasztaljuk, hogy az általunk fontosnak tartott értékek szembe kerülnek egymással és két azonos súlyú, je-
lentőségű dolog között kell választani. Ezekben a helyzetekben beszélünk etikai dilemmákról, témánk kifejtése-
kor a leggyakrabban előforduló dilemmákkal foglalkozunk. Fokozott figyelmet fordítva azokra, amelyek a fo-
gyatékos emberek ellátása során előfordulhatnak.

Szabadság:
Vannak olyan nézetek, hogy a szabadság nem más, mint a szabad akarat és az én-központú öntörvényűség ér-
vényre jutása. Az egyén teljes, tiszta szabadsága tehát nem valósulhat meg.  Az egyik ember szabadságát a másik
ember szabadsága korlátozza. Ennek következménye, hogy a szabadság nem lehet kényszerektől, korlátozások-
tól mentes. Ha a szabadságjogokat nézzük, ezek is egyféle szabályozást tartalmaznak, mert általánosítanak. 
Az emberek szabadsága folyton korlátokba ütközik, amelyek gátolják szabad cselekvését. Nagyrészüket észre
sem veszik már, hiszen a korlátozásokat a szocializáció során megtanulták, és ezek betartása természetes szá-
mukra, és megadják a mindennapok biztonságát. A korlátok elfogadása, befogadása által egy kultúra, egy nem-
zet részeseivé válnak, tehát kielégül alapvető igényük, a „valahová tartozás igénye”. 

Az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata fogalmazza meg az alapvető szabadságjogokat:
– a szabadsághoz való jogot, 
– a rabszolgaságtól és szolgaságtól való mentességet, 
– a kínzástól, kegyetlenségtől, embertelen vagy lealacsonyító bánásmódtól, vagy
– büntetéstől való mentességet,
– az önkényes letartóztatástól, fogva tartástól vagy száműzetéstől való mentességet,
– a magánéletbe, családba, otthonba, vagy a levelezésbe való önkényes beavatkozástól való mentességet, 
– a szabad költözködés és lakhelyváltoztatás jogát. 

Kétféle szabadság létezik:
– negatív: – amely külső korlátozásoktól mentes, az állam nem avatkozik be; 
– pozitív: – amely az egyén cselekvési lehetőségeit elősegítik. 

Az állam aktív cselekvést vállal abban, hogy az állampolgárai ténylegesen élni is tudjanak a jogaikkal. 
Például a pozitív szabadsága sérül annak a kerekesszékes embernek, aki azért nem tudja hivatalos ügyeit intézni,
vagy egy kiállítást megnézni, mert az épület nem akadálymentesített.

Feladat: Hogyan korlátozódik a fogyatékos emberek szabadsága? Milyen akadályokat épít a társadalom?

Egyenlőség: 
A társadalmak többségében megfigyelhető egyfajta egyenlőségi elvre való törekvés.
A fentebb már említett Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának alaptétele, hogy minden ember egyenlő, nem
lehet különbséget tenni nemre, fajra, nemi identitásra, bőrszínre vonatkozóan. 

2.
Értékek, dilemmák a szociális munka 

folyamatában
Deákné Orosz Zsuzsa

A Szociális Munka Etikai Kódexének gyakorlati alkalmazása 
a fogyatékos emberek segítése során
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A szociális munkások számára ennek az attitűdnek az elfogadása döntő fontosságú a hivatása napi gyakorlatá-
hoz. Ha az egyenlőség elvét elfogadjuk, akkor tevékenységünk diszkrimináció mentes és ez az emberi méltóság
alapja. Ezzel kinyilvánítjuk, hogy az embert, mint egyedi lényt, elfogadjuk függetlenül attól, hogy valamilyen
testi vagy funkcióbeli tulajdonságában eltér a  többi embertől. Pl.: Gyengén látó,vagy autista.

Szolidaritás: 
A francia forradalom harmadik értéke a testvériség, ezt ma szolidaritásként szoktuk megfogalmazni. A szabad-
ság és az egyenlőség eszméi azonban nem működhetnek szolidaritás nélkül.

A szolidaritás nemcsak az emberi fájdalom és szenvedés iránti megértésre és empátiára vonatkozik, de a szen-
vedők és ügyük felismerésére és a mellettük való kiállásra is. 

A szolidaritás, az önzetlen segítés különböző történelmi korokban és társadalmi események hatására változó
mértékű volt. Ma, a nagyobb társadalmi összetartozást, szolidaritást akadályozza a modern piaci társadalmak
mozgatórugója, a verseny. Az a sikeres, aki társadalmi szinten minél jobb eredményt ér el és minél nagyobb tel-
jesítményt nyújt. Az egyén önmagához mért teljesítménye, erőfeszítése nem kap megfelelő „jutalmat”. 

A szociális szakembereknek ebben a kettős értékrendszerű társadalomban kell a rászoruló emberek, csopor-
tok, családok, közösségek mellé állni. Segíteni a közös érdekek mentén szerveződő csoportokat, legyenek azok
önsegítő csoportok, civil szervezetek vagy egy kisebb helyi közösség tagjai. A szolidaritás eszméje tartja életben
a segélyszervezeteket. Egy-egy jól szervezett rendezvény vagy akció, szépen tükrözi, hogy az emberekben az
együttérzés, a másikért való önzetlen odafordulás jelen van. Pl. Fogyatékos emberek érdekeit védő civil szerve-
zetek szakmai támogatása.

Feladat: Az alábbi szervezetek országos érdekvédelmi szervezetek: ÉFOÉSZ, Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi
Szervezete; MEOSZ, Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége. 
Ismernek-e további érdekvédelmi szervezeteket más fogyatékossági csoportokra? Milyen rendezvényükről, vagy tevékenysé-
gükről hallottak?

Tolerancia:
A tolerancia a másság elfogadását jelenti.
A szociális munkában ez szakmai alapkövetelmény, a legalapvetőbb, hogy elfogadja és megértse a másik kul-
túráját, életmódját, értékeit, normáit. Ezzel megakadályozható, hogy másokra erőltesse saját – még ha jobbítási
szándékkal is – értékrendszerét.
Ez a kérdés szinte megválaszolhatatlan, de ha a szabadságot, mint alapértéket vesszük, adott esetben választ kap-
hatunk a dilemmára. A tolerancia hiánya azonban, mint ahogyan az emberiség története is mutatja, súlyos disz-
kriminációkhoz és ezen keresztül történelmi tragédiákhoz vezethet. 

A fogyatékos emberek megítélése a különböző korokban nagyon-nagyon eltérő toleranciát mutat. Elegendő
csak arra gondolnunk, hogy hazánkban is a hatvanas években a fogyatékosok otthonait a települések központ-
jaitól minél távolabb, vagy kistelepüléseken hozták létre. A fogyatékos emberek látványát sem tudták tolerálni a
döntéshozók. Hangsúlyozom, a döntéshozók, mert azokon a településeken, ahol nem történt meg ez az elkülö-
nítés, az ott lakók teljesen természetes módon fogadták a fogyatékos emberek jelenlétét.

Igazságosság: 
Valamennyi érték közül az igazságosság kérdése a legbonyolultabb, mert ennek alapfeltétele bizonyos objektív
szempontok figyelembevétele, általános jellegű szabályok elfogadása, illetve ezek korszellemnek megfelelő foly-
tonos fejlesztése. Az igazságosságnál különböző aspektusokat kell figyelembe venni: a jogi, bírói, társadalmi,
gazdasági és más aspektusokat, melyek a tagjainak méltóságát támogató, és az emberek integritását és biztonsá-
gát garantáló társadalom alapját képezik. 

Ezek az értékek egyetemes értékek, elvek, melyek szükségesek ahhoz, hogy egy adott társadalomban min-
denki méltóságteljesen, emberi jogainak kiteljesítésével tudjon élni.

2.2 A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI DILEMMÁI

2.2.1 Beavatkozási dilemma:

A szociális szakembernek joga van-e beavatkozni az emberek magánéletébe, ha igen, milyen mértékben?
Kinek vagy minek a felhatalmazása alapján?
A beavatkozás sérti az egyén szabadság jogát, de hol van ennek a határa? 

Eset: K. Irén 64 éves nyugdíjas, K. Tibor 38 éves, középsúlyos értelmi fogyatékos fiával él egy 30 nm-es önkor-
mányzati házban a falu szélén. A saját házuk életveszélyessé vált, ezért, a helyi építési hatóság elrendelte lebon-
tását, és az ott lakó anyát és fiát rendőri segítséggel kiköltöztették. A szomszédok nagyon örültek a ház lebontá-
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sának és a költöztetésnek, mert régóta zavarta őket a szomszéd düledező háza és annak elhanyagolt állapota. Az
önkormányzati lakásban két éve élnek, amit ez idő alatt telehordtak faágakkal, papírdobozokkal és nagy meny-
nyiségű ruhával, amit adományként kaptak. Takarítani nem szoktak, nincs mivel. A szociális alapellátások közül
csak a  étkeztetést fogadják el, és a családsegítő szolgálat családgondozójával tartják a kapcsolatot. A házba csak
őt engedik be. A település alpolgármestere felháborodva hívta fel a családsegítő szolgálat vezetőjét, miként for-
dulhat az elő, hogy emberek ilyen „koszosan” élnek. Javasolta, a családgondozó készítsen videó felvételt a szoba
állapotáról és az udvarról, küldje el azt a területileg illetékes ÁNTSZ-nek, és ők tegyenek rendet, irtsák ki a pat-
kányokat.

2.2.2 Értékelő dilemma:
Minden segítő folyamat lezárásának része az értékelés.
Dilemma, hogy, az eredmények, kudarcok értékelésében a szociális szakember mennyire tud objektív maradni,
reálisan látja-e az elakadásait a segítő folyamatban? Ennek a dilemmának a feloldásában segít, ha a szakember
rendszeresen részt vesz esetmegbeszélésen és szakmai továbbképzésen, szupervízión.

Eset: A gyermekjóléti szolgálat családgondozója kezdeményezte egyik gondozott családból a hat gyermekek ide-
iglenes hatályú kiemelését. A gyámhivatal a benyújtott dokumentumok alapján indokoltnak tartotta a gyermekek
nevelő szülőhöz történő elhelyezését. 

Az eset rövid leírása: N. Kati élettársával és hat gyermekével két éve költözött a településre, albérletbe. A hat gyer-
mek közül az egyik kislány mozgáskorlátozott, csak bottal tud járni, két fiú középsúlyos értelmi fogyatékos, a leg-
kisebb gyerek vizsgálata folyamatban van, mert az óvónője megítélése szerint autista. Az előző lakhelyükön már
megtörtént a gyermekek védelembe vétele, mert az anya elhanyagolta gyermekeit, iskolába rendszertelenül já-
ratta őket, és a védőoltásokat sem adatta be időben. A gyerekek gyakran éheztek, mert nem volt pénze a szülők-
nek. Az apa alkalmi munkákat vállalt, de agresszív viselkedése miatt nem szívesen alkalmazták. Az anya gye-
sen van, munkahelye nem volt, alanyi jogon kapja az ellátást. Nehéz vele beszélni, mert, ahogy ő mondja: „kise-
gítőbe jártam öt évig, azért hagytam ott, mert jöttek a gyerekek”.

Az összes segélyezési lehetőséget már kimerítették, a ruházkodásukat adományokból oldotta meg a család-
gondozó. Egyik téli, hétfői reggelen, a családgondozó otthon találta mind a hat gyereket, nem mentek iskolába,
óvodába, mert fáztak és éhesek voltak. Az apa négy napja ismeretlen helyre távozott, pénzt nem hagyott otthon.
Az anya a hétvégén felaprította a szekrénysort, mert más tüzelőjük nem volt. 

A családgondozó kérdései: Biztos, hogy jól tettem, hogy elválasztottam a gyerekeket az anyjuktól, hiszen szereti a
gyerekeit, csak fogyatékossága miatt nem képes megszervezni a család életét? Korábban kellett volna ezt meg-
tennem? Mit tehettem volna még, hogy együtt maradjanak? 

2.2.3 Kontroll dilemma:
A kliens valóban teljesítette-e azt, amiben a szociális munkással megállapodott? Nagyon fontos annak végig gon-
dolása, hogy ha nem, miért nem? Elvárható volt tőle az? Csak jelen állapotában nem várható el tőle, vagy esetleg
fogyatékossága miatt erre nem lesz képes?

Eset: T. Gáborné 84 éves, egyedül él, látása egyre rosszabbodik, a napi teendőit is alig tudja ellátni. Állapota miatt
kérte a házi gondozó szolgálat segítségét, a gondozás része a gyógyszerek kiváltása és adagolása a gyógyszer-
tárban vásárolt gyógyszeradagoló dobozba. A gondozónő minden alkalommal megszámolja az eredeti dobozban
maradt tablettákat is, hogy nem vett-e be a gondozottja több gyógyszert, mint amennyit kikészített neki. A néni
többször elmondta, hogy nem kell megszámolni a tablettákat ő „rendes asszony” nem „kapkodja be” a gyógy-
szereket. A gondozónő eddig mindig rendben találta a gyógyszereket, de mint mondta „az ilyen öregeknél már
nem lehet tudni, mikor megy el a gondolatuk”. A gondozónő és a néni viszonya egyre feszültebb.

2.2.4 Autonómia dilemma:
A szabad akarat, mint érték, milyen módon és mértékben érvényesül?
Az autonómia az önrendelkezés a fogyatékos emberek egyik alapvető joga, amit a mai magyar társadalommal el
kell fogadtatnunk. A dilemmát az okozza, hogy a szakember fel tudja-e mérni, hogy hol a határ az autonómia és
az un. alulgondozás között?

Eset: L. Mihályné azzal a problémával kereste fel a családsegítő szolgálatot, hogy a 28 éves lánya - aki gyermek-
kori balesete miatt csak kerekesszékkel tud közlekedni – nyolc hetes terhes. A lánya otthon lakik, egy külön be-
járatú lakrészben. Van barátja, de ő csak hétvégén jár hozzájuk, mert külföldön dolgozik. A szülők örülnek a ba-
bának. Az anya szerint a lánya és barátja felelőtlen, mert „ilyen állapotú” ember nem tud gyereket nevelni, mikor
magát sem képes teljesen ellátni. Kérése, a szociális szakember segítsen meggyőzni a lányát, hogy vetesse el a
gyermekét.
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2.2.5 Kompetencia dilemma:
A szociális intézményekben rendszerint több szakma képviselőivel kell együtt dolgoznia a szociális szakembe-
reknek. Ezért fontos, hogy mindenki pontosan tudja mi a feladata. Az, hogy a szakember mit vállal fel, függ az
alapképesítésén túl a speciális ismeretektől is, de rendkívül fontos, hogy tisztában legyen szakmai tudásának ha-
táraival és munkakörének lehetőségeivel.

A kompetencia dilemma kérdései: Kinek a feladata egy - egy probléma megoldása? Biztos, hogy a szociális mun-
kás feladata az, amit a kliens érdekében meg kell tenni?

Eset: K. Zoltán 56 éves férfi, munkahelyi balesetben elvesztette jobb lábfejét. Építkezéseken dolgozott betanított
munkásként, balesete után már nem tudott elhelyezkedni. Évekig élt Budapesten, az utcán. A hajléktalan életmód
nagyon megviselte, fizikailag legyengült. Két hónapja hazaköltözött szülővárosába, egy félig kész házat „foglalt
el”. Állandó bejelentett lakcíme nincs. Mindkét lábszára fekélyes, járni alig tud. A támogató szolgálat autójával
szállították be az orvosi rendelőbe, ahol sebeit bekötötték és az orvos elrendelte a naponkénti kötszercserét és a
fekélyes sebek tisztítását. Az orvos közölte, hogy amíg ilyen ápolatlan és bűzös a sebe, ne vigyék be a rendelőbe,
de mivel nincs állandó lakcíme, „otthonában” sem kezelik. A személyi segítő naponta kezelte a beteg ember lábát,
a kapott gyógyszerekkel. A negyedik napon, amikor ment hozzá, nagyon rossz állapotban találta a férfit. Kihívta
az orvosi ügyeletet és ők mentővel kórházba szállíttatták. 

2.3 A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKÁJA

Mi az etika?

Maga a kifejezés a görög ethosz-erkölcs, erkölcsi magatartás, érzés szóból származik. Az etika erkölcs, az erköl-
csi elvek rendszere, illetve valamely hivatás erkölcsi és magatartásbeli szabályainak összessége. Azokkal a visel-
kedési és cselekvési módokkal foglalkozik, amelyek meghatározzák az emberi élet gyakorlatát. (Fürst 1993.) (Hel-
ler Á. 1994.)

Felmerül a kérdés az általános elvek betartása mellett, miért van szükség még szakmai etikai elvárások meg-
fogalmazására is. Válaszunk erre az, hogy az egyes szakterületek olyan speciális elvárásokat támasztanak a mű-
velőikkel szemben, melyek már részletesebb szabályozást igényelnek.

A különböző szakmákban etikai kódex összeállításával segítik a szakembereket, hogy munkájuk végzése során
mi a helyes , a követendő. Az etikai kódex valójában egy érték gyűjtemény. A szociális munkában ezt a felada-
tot tölti be a Szociális Szakmai Szövetség 1995-ben kiadott „Szociális Munka Etikai Kódexe”.

A Szociális Munka Etikai Kódexének tartalma:
Az Etikai Kódex elején megalkotásának rövid történetében olvashatunk arról, hogy a szakma fejlődésével a Kódex
is változott, és még változni is fog, hiszen azt kétévente felülvizsgálják, és ehhez várják a szakemberek javasla-
tait is.

A Kódex hat nagyobb egységre tagolódik:
– Előszó: Ez a fejezet a főbb szakmai normákat tartalmazza. Rögzíti, hogy a szociális munka szakmai tevékeny-

ség, mely államilag elismert végzettséghez kötött, és a szociális munkás szakmai felelőssége etikai elveken ala-
pul. 

– Alapelvek: A legfontosabb értékeket tartalmazza, mely értékek a szociális munkát meghatározzák és moz-
gatják.

– A kliens és a szociális munkás kapcsolata: Fontos, hogy a kliens és a szociális munkás kapcsolata a bizalmon
alapuljon, és mindig a kliens érdekei legyenek az elsődlegesek. Ezek az érdekek azonban nem sérthetik mások
érdekeit. A szociális munkás semmilyen juttatást nem fogadhat el munkájáért. A klienstől a tudomására jutott
információkat nem adhatja tovább annak engedélye nélkül. Kivéve, ha közvetlen életveszély, vagy kiskorú
súlyos veszélyeztetése áll fenn.

– A szociális munkás és a szakma kapcsolata: Ebben a fejezetben hangsúlyt kap az, hogy a szociális munkás nem
lépheti túl szakmája és képzettsége kompetencia határait. A segítő folyamatért a szociális munkás a felelős,
munkájának hatékonysága érdekében együttműködik más szociális intézményekkel és szakemberekkel.

– A szociális munkás és a munkatársak kapcsolata: A munkatársak kapcsolatában alapvető érték az együtt-
működés, mert ez meghatározza a szakmai tevékenység színvonalát is. A szociális munkás védi munkatársait
az igazságtalan eljárásokkal szemben, szaktudását és gyakorlati tapasztalatait megosztja másokkal.

– A szociális munkás munkahelyéhez és a társadalomhoz való viszonya: A szociális munkásnak segítenie kell
abban, hogy a fenti etikai elvek érvényesüljenek a munkahelyén és fejlesszék annak szakmapolitikáját. Ameny-
nyiben a szociális munkásnak tudomására jut, hogy valaki, vagy valamilyen intézkedés megsérti az Etikai
Kódex előírásit, az Etikai Kollégiumhoz fordulhat.
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Ez az Etikai Kódex a gyakorlati munka során felmerülő etikai kérdések megválaszolásához nyújt segítséget,
természetesen nem tud konkrét megoldásokat javasolni egy-egy ügy megoldásához, de iránymutatásaival segíti
ezt a folyamatot. Minél több esetet ismerünk meg, annál inkább képesek leszünk egy adott helyzetben kiválasz-
tani a legmegfelelőbb utat.

Fontos, hogy a képzésben résztvevő hallgatók az elméleti tudás mellett képesek legyenek felismerni az adott
szituációban rejlő etikai vonatkozásokat. A tapasztalatok szerint a hallgatók morális érzékenysége a fogyatékos
emberek iránt nagyon eltérő, szükségesnek tartjuk, hogy az esetek feldolgozása során olyan példákat hozzunk,
ahol az érintett embereknek valamilyen fogyatékosságuk van. 

2.4 SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE 

Az Etikai Kódex létrejöttének körülményei:

A szociális szakmák újjáéledésével szinte egy időben a szociális munkát végzők is kialakították első szakmai szer-
vezeteiket. A mind szélesebb társadalmi igényt kielégítő, növekvő létszámú szociális munkások, illetve más kép-
zettséggel szociális munkát végzők körében megjelent az igény a maguk és klienseik védelmét, valamint a szakma
fejlődését elősegítő etikai alapelvek megfogalmazására. A Szociális Szakmai Szövetség elismerve ennek szüksé-
gességét, első szervezeti egységei között hozta létre az Etikai Munkacsoportot. Munkája kezdetben az Etikai Kódex
előkészítése, létrehozása volt, a későbbiekben tevékenysége annak négyévenkénti felülvizsgálatára módosult. Az
Etikai Kódex 1995. júniusi aláírása óta háromszor került sor felülvizsgálatra: először 1995-ben, majd 2000-ben és
2004-2005-ben. A Szociális Munka Etikai Kódexét jelenlegi formájában a Szociális Szakmai Szövetség 2005. április
29-i Küldöttgyűlése fogadta el. Szeretnénk, ha az Etikai Kódex a jövőben is követné a társadalmi és szakmai vál-
tozásokat, ennek érdekében az Etikai Munkacsoport továbbra is várja az esetleges módosítási javaslatokat.

Előszó
A Szociális Munka Etikai Kódexe (továbbiakban: Etikai Kódex) a szociális munka gyakorlatát meghatározó szak-
mai etikai normákat tartalmazza. Az Etikai Kódex az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozatára, az ENSZ a Gyermek
Jogairól szóló Egyezményére, az Emberi Jogok Európai Egyezményére, valamint a Szociális Munkások Nemzet-
közi Szövetségének Szakmai Kódexére támaszkodik. Az Etikai Kódex a szociális munka folyamatában részt vevők
értékeinek és emberi méltóságának megőrzését, helyreállítását és kiteljesítését szolgálja. Elősegíti a szakma elke-
rülhetetlen etikai dilemmáiban való eligazodást és azok feloldását. A szociális munka olyan szakmai tevékeny-
ség, amely a szociális munkás felelősségét meghatározó etikai elveken alapul. A szociális munkás felelőssége,
hogy saját kompetenciáján belül – a tevékenység szolgáltató vagy hatósági jellegének megfelelően – nyújtson
szakmai szolgáltatásokat. A szociális munka jogszabályban meghatározott képesítési követelmények alapján el-
sajátítható szakmai ismeretekre, tapasztalatokra, készségekre és értékekre épül. A szociális munkás felelőssége a
kliensekkel, a munkatársakkal, a munkaadókkal, az egyéb szakmák képviselőivel való együttműködésre terjed
ki. A szociális munkás felelősséget vállal a kliensek érdekeinek érvényesítésében. 

Alapelvek
A szociális munkás tiszteletben tartja minden ember méltóságát, értékét, jogait, céljait és szándékait.
A szociális munkás – a Magyar Köztársaság alkotmánya 70/A. § (1) bekezdésének megfelelően – a kliens vagy
kliensek hátrányos megkülönböztetése nélkül végzi munkáját. 

A szociális munkás felelőssége, hogy felhívja a döntéshozók, valamint a közvélemény figyelmét mindarra,
amiben a nélkülözés és a szenvedés kialakulásáért a kormányzat, a társadalom vagy egyes intézmények felelő-
sek, illetve amivel akadályozzák ezek enyhítését. A szociális munkás joga és kötelessége, hogy ennek érdekében
szakmai és társadalmi érdekérvényesítő szervezetekhez forduljon. Az Etikai Kódexet aláíró és csatlakozó szak-
mai szervezetek joga és kötelessége eljárni ezen ügyekben. 

A szociális munkás az általános adatvédelmi szabályokon túl is köteles biztosítani a titoktartást és az infor-
mációk felelős kezelését. Bizonyos esetekben társadalmi felelőssége vagy egyéb kötelezettségei módosíthatják
ezt a felelősségét, amit mindenkor a kliens tudomására kell hoznia.A titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang-
és képanyagra rögzített, és az azokból kikövetkeztethető információra, az esettanulmányokra, esetismertetésekre
és publikációkra is vonatkozik.

A szociális munkás a kliens kiszolgáltatott helyzetével nem él vissza. Munkája során a segítségnyújtás a döntő.
Csak ennek részeként, az együttműködés érdekében végez kontroll tevékenységet – különös tekintettel – az
együttműködésre kötelezett kliensekre.

A kliens és a szociális munkás kapcsolata
A szociális munkás a kliens érdekeit képviseli, de tiszteletben tartja mások érdekeit is. A kliens és a szociális mun-
kás kapcsolata a bizalmon alapul. A szociális munkás arra törekszik, hogy az általa nyújtott szolgáltatások – meg-
különböztetés nélkül – mindenki számára elérhetőek legyenek.
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A szociális munkában összeférhetetlen a szociális munkás és a kliens közötti rokoni, baráti, közvetlen mun-
katársi, szerelmi, üzleti (haszonszerzésen alapuló) kapcsolat. A kliens megválaszthatja a szociális munkást,
amennyiben az intézmény működése ezt lehetővé teszi. A szociális munkás – szakmai megfontolás után, és/vagy
összeférhetetlenség esetén – megszakíthatja a segítő kapcsolatot úgy, hogy gondoskodik a kliens további szakmai
segítéséről.

A szociális munkás arra törekszik, hogy elhárítson, kiküszöböljön és elkerüljön minden olyan befolyásoló té-
nyezőt, amely a tárgyilagos munkavégzését gátolja. A kliensek számára juttatott javakból a szociális munkás nem
részesülhet. Az intézmény számára juttatott javakból a szociális munkás részesülhet, amennyiben azok elosztá-
sáról az intézmény belső szabályzatában egyértelműen határoz, és az elosztás szabályait nyilvánossá teszi.

A szociális munkás előzetesen tájékoztatja a kliensét az általa igénybe vett szolgáltatás esetleges anyagi felté-
teleiről. A szociális munkás egyéb ellenszolgáltatást nem kérhet, és nem fogadhat el.

A szociális munkás nem használhatja fel a segítő folyamatot pártpolitikai célokra, vagy vallási meggyőződés
befolyásolása érdekében. Amennyiben a szociális szolgáltatás igénybevétele valamilyen elkötelezettséghez kötött,
azt a klienssel előre közölni kell. A kliens – szociális munkásra vonatkozó – panaszát az érintett felek bevonásá-
val meg kell vizsgálni. A szociális munkás nem avatja be a klienst a munkahelyi vitákba.

A szociális munkás és a szakma kapcsolata
Önkéntesek, laikusok, gyakornokok bevonásáért, illetve az általuk nyújtott szolgáltatások minőségéért az őket be-
vonó szociális munkásé, illetve az intézmény vezetőjéé a felelősség.

A szociális munkás felelősséggel tartozik az általa vezetett segítő folyamatért, annak minőségéért.
A szociális munkás nem vállalhat el olyan feladatot, amelyben tevékenységét visszaélésre vagy emberellenes

célokra használhatják fel. A szociális munkás arra törekszik, hogy a szociális területen tevékenykedő intézmények,
szervezetek és szakemberek együttműködjenek, szakmaközi egyeztetéseket, fórumokat hozzanak létre. A szoci-
ális munkás kötelessége, hogy folyamatosan nyomon kövesse a szakma fejlődését, változását, és azt alkalmazza
munkájában.

A szociális munkás és a munkatársak kapcsolata
A szociális munkában és a munkatársak kapcsolatában alapvető érték az együttműködés. A szociális munkás
tiszteletben tartja munkatársai nézeteit, tekintettel van képzettségükre és kötelezettségeikre.

A szociális munkás kapcsolatát munkatársaival a bizalom, a tisztelet és a szolidaritás határozza meg, ezek
azonban nem fedhetik el a szakmai problémákat.

A szociális munkás szaktudását, gyakorlati tapasztalatait és szakmai információit megosztja munkatársaival,
különös tekintettel a pályakezdőkre és a gyakornokokra.

A szociális munkás más szakemberekkel történő együttműködése során tiszteletben tartja azok kompetencia-
határait, ez azonban saját felelősségét az eset további kezelésében nem csökkentheti.

A szociális munkás tiszteletben tartja munkatársai és más szakemberek a sajátjától eltérő véleményét és mun-
kamódszerét. Kritikájának felelős módon, az érintett bevonásával ad hangot.

Magánjellegű kapcsolata munkatársaival a szociális munkást nem befolyásolhatja abban, hogy szakmai tevé-
kenységét legjobb tudása és meggyőződése szerint végezze.

A szociális munkás védi munkatársait az igazságtalan eljárásokkal szemben. Támogatja őket a kliensek és a
szakma érdekei miatt vállalt esetleges összeütközésekben.

A szociális munkás munkatársa helyettesítésekor tekintettel van annak érdekeire, szakmai munkájára és a kli-
enssel kialakított kapcsolatára.

A szociális munkás és az őt foglalkoztató intézmény, szervezet felelőssége, hogy csak feladatai ellátására al-
kalmas állapotban kerüljön közvetlen kliens közelbe.

A szociális munkás munkahelyéhez és a társadalomhoz való viszonya
A szociális munkás munkahelyén az Etikai Kódex elvei, értékei érvényesítésére törekszik. Szorgalmazza, hogy az
Etikai Kódex kerüljön be az intézmény szervezeti és működési szabályzatába. Amennyiben a fenti célok elérésé-
ben a szociális munkást huzamosabb ideig akadályozzák, akkor segítségért az Etikai Kollégiumhoz fordulhat.

A szociális munkás munkahelye szakmapolitikájának és szakmai gyakorlatának javítására törekszik, növelve
ezzel a szolgáltatások hatékonyságát és színvonalát. Ennek érdekében részt vesz esetmegbeszélő csoporton, szu-
pervízión vagy más szakmai továbbképzésen.

A segítő munka során a szociális munkás védelemre jogosult a vele, az intézményével vagy a kliensével szem-
beni jogsértő vagy etikátlan bánásmóddal szemben. Ha az etikai sérelem akár intézmények, akár személyek ré-
széről éri, védelemért munkáltatójához, illetve annak fenntartójához, vagy az Etikai Kollégiumhoz fordulhat.

Amennyiben a szociális munkás tudomására jut a kliens jogsérelme, bántalmazottsága, vagy függő, kiszol-
gáltatott helyzetével való visszaélés, vizsgálatot kezdeményezhet, és az Etikai Kollégiumhoz fordulhat bejelen-
téssel.

A szociális munkás közszereplést vállalva minden esetben közli, hogy milyen minőségben, kinek a nevében
(egyén, munkahely, szakma, párt, egyház, szervezet stb.) nyilatkozik vagy cselekszik.
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Az Etikai Kódex az aláíró szervezetek minden tagjára nézve kötelező. A szociális munkás kötelessége az Eti-
kai Kódexben foglaltak betartása, és annak betartatására törekszik, abban az esetben is, ha nem szociális intéz-
ményben végzi munkáját.

Záró rendelkezések az Etikai Kódexhez
Az Etikai Kódexet aláíró szervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy tagjaik megfelelhessenek az etikai elvárásoknak
és a szakmai kötelezettségeknek.
Az etikai alapelvek és normák nem helyettesítik a szakma működési feltételeit:
– a kiépült intézményhálózatot a szükséges tárgyi feltételekkel együtt,
– a szakemberek felkészültségét, 
– a szakmai szabályok ismeretét, 
– a szociális munka egyéb szabályozási szintjeit, 
– a szociális munka társadalmi presztízsét,
– az érdekvédelmet.

A szociális munka Etikai Kódexe nyilvános, a szociális szolgáltatást igénybe vevők és az együttműködő in-
tézmények / szervezetek számára hozzáférhetővé kell tenni.

Az Etikai Kollégium állásfoglalásai nyilvánosságra kerülnek.
A Szociális Szakmai Szövetség legalább ötévente felülvizsgálja az Etikai Kódexet. A benyújtott változtatási ja-

vaslatokat szakmai nyilvánosság előtt, konferencián kell megvitatni. /Kelt: Budapest, 2005. április 29-én/

Értelmező rendelkezések:
– Szociális munka: olyan hivatásszerűen végzett tevékenység, melyet – a szociális, illetve a gyermekjóléti ellá-

tórendszeren belül vagy azon kívül – személyes szolgáltatásként nyújtanak, és amely az igénybevevők prob-
lémáinak megoldásához szükséges erőforrások komplex mozgósítására, ezzel élet- és működőképességük ja-
vítására, illetve helyreállítására irányul.

– Szociális munka célja: elősegíteni a társadalmi változásokat, a probléma megoldásokat az emberi jólét, a sza-
badság és a társadalmi igazságosság növelésében. Célja továbbá, hogy az emberi viselkedésről és a társadalmi
rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, azokon a pontokon avatkozzon be, ahol az emberek egymás-
sal és társadalmi környezetükkel kapcsolatba kerülnek.

– Szociális munkás: szakirányú egyetemi, vagy főiskolai diplomával rendelkező munkatárs, aki szociális mun-
kát végez.

– Kliens: egyén, család, csoport, közösség, szervezet, intézmény, amely a szociális munkás segítségét igényli, il-
letve amely a szociális munkás segítségére szorul. 

2.5 ETIKAI ESETEK

2.5.1 A konkrét etikai eset: 

Főiskolás hallgató gyakorlata fogyatékos emberek lakóotthonában.
„Egy Dunántúli megye Fogyatékosok Otthonában és Rehabilitációs Intézetében vagyok gyakorlaton, ahol enyhe
- és középsúlyos fokban értelmileg akadályozott felnőttek élnek. Az intézménynek vannak bizonyos lépcsőfo-
kai, attól függően, hogy ki milyen fokban sérült, illetve, hogy ezen kívül hogyan tud (na) boldogulni a „kinti” élet-
ben. Tehát van a Fogyatékosok Otthona, ahol az ott lévők szinten tartása a cél. 

A Rehabilitációs Intézet célja, hogy fejlesszék, a lehető legtöbbet hozzák ki lakóikból. Az intézménynek van egy
bizonyos Tréninglakása is, ahová azok kerülhetnek, akik minimális segítséggel, de tudnának boldogulni az élet-
ben. Ezek az emberek kerülhetnek ki a lakóotthonokba, ahol mindent maguk csinálnak, maguk osztják be pén-
züket, maguk főznek, maguk vásárolnak be, stb. Minden lakóotthonhoz tartozik egy szociális segítő. Feladata,
hogy naponta látogassa a lakókat, gyűléseket tartson a felmerülő kérdések megvitatására, illetve olyan kapcso-
latot alakítson ki velük, hogy a legbensőbb titkaikat is el merjék mondani neki, hátha ezzel megoldódik bármi-
lyen jellegű problémájuk. 

A lakóknak hosszú évekig volt egy szociális segítőjük, akivel mindent meg tudtak beszélni, segítette őket fejlő-
désükben, úgy, hogy szabad kezet kaptak, de mindenről beszámoltak. Minden problémát az érintettel négyszem-
közt beszéltek meg, s nem kiabált a lakókkal, ha valamit netán rosszul csináltak. Helyette leültek, s megbeszélték,
hogy hogyan és mit kellett volna másképp tenni. Nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttük, s ezért is volt nagy fáj-
dalom számukra, mikor segítőjük elment. Ekkor kaptak egy új szociális segítőt, aki tiszteletben tartotta előző mun-
katársa módszereit, próbált hasonló kapcsolatot kialakítani a lakókkal. Azonban ő is elment az intézményből. 

Ekkor jött a probléma. Egy fiatal nő került oda, aki az intézményben is alig egy éve dolgozik. A szociális gon-
dozó már az első napon kijelentette nekik, hogy ő egy temperamentumos nő, tehát minden úgy lesz, ahogyan azt
ő akarja, megszűnik a jó világ számukra. És ez így is történt, a lakók bármit csinálnak, mindenbe beleszól, holott
ez korábban már nem okozott problémát. 
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Mondok példákat: a lakók havonta beszednek egy bizonyos összeget lakóotthonos közös költségek gyanánt
és elmentek maguk megvásárolni, amire szükségük van. Ez már évek óta kitűnően működött így, hisz pontosan
tudták, hogy miből mennyi kell 1 hónapra. Ehelyett az új gondozó megmondta, hogy ebből kevesebb kell, a má-
sikból pedig több. Egyszerűen nem tudták neki megmagyarázni, hogy ez már évek óta jól működik így. De a leg-
főbb problémájuk a lakóknak, hogy ha valakivel probléma van azt nem személyesen, csak az érintettel négy-
szemközt beszéli meg, hanem a lakógyűléseken mindenki előtt. A szociális gondozó feladata lenne, hogy a la-
kóotthoni lakókról naprakész információval tudjon szolgálni, bizalmasuk legyen, neki mindent elmerjenek mon-
dani. De sajnos az ilyenfajta módszereivel, hogy a „titkaikkal” visszaél, s azt felhánytorgatja a többiek előtt, sértő,
megalázó a számukra. Úgy érzik a lakók, hogy ez egy bizonyosfajta „visszafejlődés”, hisz korábban ilyen apró
dolgokból nem voltak problémák, minden működött békében és egyetértésben. 

Az új gondozónő egyáltalán nem működik együtt a lakókkal, ő megmondja, hogy mi lesz és abba nem szól-
hat bele senki. Volt egy olyan kijelentése is, hogy megpróbálnak a lakók helyette gondolkozni. Ez számomra azért
volt megdöbbentő, mert ha már valaki a lakóotthonba kerül, akkor részben alkalmas az önálló életvitelre, többük
tud számolni, ismeri a pénzcímleteket, illetve tudja is használni. De nem csak ez a lényeg, hanem hogy attól, hogy
fogyatékos emberek, még tudják mi a jó és mi a rossz nekik, s ha valami nem tetszik, fel tudnak szólalni.

Feladat: Milyen etikai dilemmákat vet fel ez az eset? 
Etikusan viselkedett-e a szociális gondozó az ellátottakkal kapcsolatban?
Szociális Munka Etikai Kódexének mely pontjait sértette meg a szakember?

2.5.2 A konkrét etikai eset:
Újságcikk 2008. nyaráról
Elkerítenék a fogyatékosokat a balatonszemesi strandon
Tiltakozó levelet fogalmazott a balatonszemesi polgármesternek egy, a településen nyaraló társaság azért,
mert zavarja őket, hogy a falu egyik vízparti üdülőjéből a fogyatékosokat is arra a strandra viszik ki a neve-
lők, ahol ők már 20-25 éve pihennek. 

A panaszlevél 12 aláírója sérelmezi, hogy a Szemesen nyaraló sérült emberek idén nyáron szinte az egész strand-
területet igénybe veszik, és mivel a megszokott stégjüket ebben a szezonban nem tették vízbe, ezért elfoglalják a
strandi lejárókat is. Ez olyannyira zavar egyeseket, hogy több fogyatékost hangosan odábbutasítottak már. 

A tolerancia teljes hiányáról adott bizonyságot néhány balatonszemesi nyaraló. Egyeseket ugyanis zavar, hogy
a strandon fogyatékos emberek is megpróbálják élvezni a balatoni örömöket. A levélírók szerint, amíg a sérült
nyaralók csak a részükre kiépített speciális stéget használták, nem volt velük gond. Idén azonban a strandolók-
nak nincs nyugalma. Úgy vélik, közszeméremsértő, hogy egy sérült meztelenül rohangált a parton, és az is za-
varó, hogy a nevelők a szabad strandon teszik tisztába a „tolókocsisokat”. – Artikulálatlanul kiáltoznak, egyszó-
val zavarják a pihenésüket töltő állampolgárokat – áll a levélben. 

Zéró tolerancia: a levélíróknak nem tetszik az önfeledt pancsolás. 
Előfordult, hogy egy hölgy odament az egyik nálunk nyaraló sérült társasághoz, és egyszerűen elzavarta őket

a fa alól, mondván, hogy őt zavarják a pihenésben. Az is gondja volt, hogy miért azt a lejárót használják, amit ő,
miért nem mennek odébb. 

A fogyatékkal élők ilyenkor továbbállnak, kaptak ők már eleget az élettől – mondta Hajdú Tibor, a sérült em-
bereket Balatonszemesen üdültető cég ügyvezetője, aki nem tagadta: valóban előfordult, hogy az egyik nyaraló-
juk a strandon a pelenka levétele után meztelenül szaladgált egyet, mert annyira örült, hogy megszabadult a cso-
magolástól, és az is igaz, hogy pelenka nélkül fürdenek a fogyatékosok. 

Hajdú Tibor ugyanakkor nem érti: miért zavarja a nyaralótulajdonosokat az ha a fogyatékosok fürdenek a Ba-
latonban, amikor éppen a panaszos társaság hozzátartozójának a kutyája is ott pancsol a vízben.

Úgy tűnik, kutyajogok léteznek, de a fogyatékos jogait nem ismerik el – mondta csalódottan Hajdú Tibor, és
hozzátette: másfél hektáros a szabad strand, így lehetetlen, hogy az üdülőben tartózkodó maximum kilencven sé-
rült ember az egész területet igénybe vegye, és valamennyi lejárónál akadályozza az úgymond normális emberek
mozgását. 

A levélírók Balatonszemes polgármesterétől azt várták volna, hogy az önkormányzat építtessen kerítést a sza-
bad strandon, és így különítsék el az üdülőben nyaraló fogyatékosokat.

A polgármester azonban kijelentette: a településen senki nem lesz kirekesztve. – Ebben nem leszek partner, nem
fogok hozzá asszisztálni. A megkülönböztetés számomra nem létezik, sőt az egészségesnek kellene segíteni az ele-
settet, a bajbajutottat – hangsúlyozta a településvezető. Hajdú Tibor azt mondta: bár megtehetné, mégsem fordul
semmilyen jogvédő szervezethez az ügyben, hiszen hiába büntetnék meg a levél íróit, attól még a meggyőződé-
sük nem változna meg. 
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Feladat: A cikk szereplői milyen értékek mentén fogalmazták meg álláspontjukat?
Szereplők:
– nyaralók,
– fogyatékos embereket gondozó, nyaraltató,
– polgármester,

Alakítsanak 6 fős csoportokat. Minden szereplőt 2 fő képvisel, fogalmazzák meg érveiket, álláspontjukat, majd kiscsopor-
ton belül ütköztessék azokat.

A feladat végén a csoportok számoljanak be a feladat alatti érzéseikről , gondolataikról.

2.6 A SZOCIÁLIS MUNKÁS KÉPZÉS 

A szociális munkás képzés nemzetközi standardja:
„Azon felismerés fényében, hogy a szociális munka értékei, etikája és elvei a szakma alapvető alkotóelemeit je-
lentik, a képző iskoláknak módszeresen törekedniük kell az alábbiakra:

Összpontosított és különös figyelmet kell szentelni a szociális munka szakmai értékeire és etikai kódexének el-
veire a tantervfejlesztésben és a mindennapi képzési gyakorlatban.

Legyenek világosan meghatározott célkitűzések a szociális munka értékeire, elveire és etikus magatartásfor-
máira vonatkozóan.

A tanároknak és a szociális munkás diákoknak legyen delegált tagjuk (amennyiben munkakapcsolatot alakí-
tanak ki az emberekkel a szakmai gyakorlatok során) a meghatározott etikai kódex-el  rendelkező országos
és/vagy regionális irányító (akár állami, akár nem állami) szervekbe.

Biztosítani kell, hogy minden terepgyakorlaton résztvevő szociális munkás gyakornok és tereptanár tudatában
legyen a szakma határaival, valamint tisztában legyen azzal, hogy az etikai kódex értelmében mi minősül a szak-
mának ellentmondó magatartásformának. Ha a diákok megsértik az etikai kódexet, a tereptanárok tegyék meg
a szükséges és elfogadható kiigazító és/vagy elsőfokú fegyelmi intézkedéseket, vagy ha ez elkerülhetetlen, ta-
nácsolják el a gyakornokot a képzésből.

Tegyenek megfelelő lépéseket azon szociális munkás diákokkal és tanárokkal szemben, akik nem felelnek meg
a szakmai etikai kódexnek, vagy egy adott irányító szociális munkás testület, vagy a képző iskola által meghatá-
rozott szabályoknak, és/vagy jogszabályoknak.

Biztosítani kell azt, hogy az irányító szociális munkás testületek széleskörűen jelenítsék meg a szociális munka
tudományát oly módon, hogy – amennyiben erre lehetőség adódik – a magán és a közszféra területéről egyaránt
vonjanak be szociális munkásokat, valamint képviselőket abból a közösségből, amelyet szolgálnak, továbbá biz-
tosítsák a szolgáltatást felhasználók közvetlen részvételét.

Az etikai kódex megsértésekor az ésszerűség és a lehetőségek határain belül fenn kell tartani a helyreigazító,
s nem pedig a megtorló igazságszolgáltatást, akár a szociális munkás diákokról, vagy akár a tanárokról, terepta-
nárokról van szó.”

2. Értékek, dilemmák a szociális munka folyamatában – Deákné Orosz Zsuzsa
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3.1 A SZOCIÁLIS MUNKA TÖRTÉNETE
A szociális munka az emberi történelemmel egyidős. Az emberiség történelme során a társadalmak különböző
módon közelítettek a fogyatékos emberek felé. Megítélésük alapját az adott korszak uralkodó értékrendje adta
ahhoz viszonyítva, hogy azon korban élő ember megjelenéséről, szelleméről milyen kép alakult ki. 
A fogyatékosság megítélésben a legfontosabb tényezők játszottak szerepet:
– A vallásos hit;
– A különböző hiedelmek;
– A tapasztalat.

A fogyatékosság bélyegét magán viselő személy társadalmi megítélését előítéletes, stigmatizáló gondolkodás
kísérte. A vallási tanítások, a különféle hiedelmek nemzedékről nemzedékre öröklődtek a különböző kultúrák-
ban, és ennek megfelelően viszonyultak a fogyatékossággal élő emberek felé. A szociális munka története során
a fogyatékos embereket a szegények közé sorolták, a betegek-munkaképtelenek csoportjába. A különböző korok
viszonyulásai a szegényekhez határozták meg hosszú évszázadokon át a társadalom viszonyát a fogyatékos
emberekhez. Segítségre szoruló emberek mindig voltak, a szenvedő emberek segítése a bibliai időkig vezethető
vissza.

3.2 A SZOCIÁLIS MUNKA MAGYARORSZÁGON

Magyarországon Szent István uralkodása idején a rászorultak gondozását az egyház végezte. A püspöki vagyon
egy részét a szegények ellátására fordították, könyöradományt adtak, betegeket ápoltak. A polgárosodás megje-
lenésekor a városi polgárság létrehozott saját segélyintézményeket és segélypénztárakat. Az első ispotályt 1529-
ben alapították. Az ispotályokban a szegényeket, betegeket gondozták, „szakszemélyzet” és tervszerű munka
alapján. A 19. század elejéig főként ezek az intézmények működtek, céljuk a szegények megsegítése volt. A 19.
században civilek által létrehozott jótevő asszonyi egyletek (pesti és budai) már sokszínű és többszintű ellátást
is megvalósítottak, pénzbeli és természetbeni segítséget nyújtottak. Ők rakták le az alapjait a Vakok Intézetének.
Az egyletek adományokat gyűjtöttek, a befolyt támogatásból segélyeket folyósítottak, ápoldát hoztak létre, gon-
dozást nyújtottak a munkaképteleneknek, gyermekfelügyeletet biztosítottak a dolgozni kényszerülő nők szá-
mára. A munkaképtelenek a segélyen kívül ruhajuttatásban is részesülhettek (de csak a munkaképtelenek). 

Az egyesületek megfogalmazták, hogy kik azok a személyek, akiket támogatnak, és melyek azok a szükség-
letek, melyek kielégítését elismerik (eledel, lakhely, öltözet, fűtés és betegség esetén orvosi segítség). A dolgozni
akaró szegények számára boltokat hoztak létre, ahol eladták és azonnal ki is fizették a termékeket (főleg kézi-
munkát). Ezeket a boltokat keresteintézményeknek hívták. Az egészségi állapotuk, koruk miatt nem tudtak csak
„könnyű és kevés erőltetéssel járó” munkát végezni, „ápolgató szervezetben” segítették. A magatehetetlen fel-
nőtteket és a magára hagyott gyermekeket nem intézményekben, hanem családoknál helyezték el és fizették az
eltartásukat. Ezenkívül ápoló intézményt is létrehoztak „egészen nyomorék, nyavalyás és elagott” személyek
számára. 

„Oskola” intézeteket is létrehoztak árva gyermekeknek. A pesti és budai jótékony asszonyokon kívül az or-
szág több területén jött létre hasonló tevékenység (pl. Kolozsvárott). Nemcsak keresztény egyletek jöttek létre,
megalakult a Pesti Izraelita Nőegylet is, amely az éhező számára „tápintézetet” hozott létre, és segítette a szegény
– főként beteg – nőket és gyermekeket. A 19. század, a nemzetté válás és az önállóság korszaka volt Magyaror-
szágon is elindult a polgárosodás. Megjelentek a hivatalnokok a közigazgatásban, hivatásszerűen foglalkoztak a
közösségi adminisztrációval, a polgári rend élharcosaivá váltak. Az addig civil kezdeményezések nagy részét át-
vette a város (1833-ban Pest városa).A keresteintézetekből dologház lett, az aggápoldából szegénygyámolda,
ahol a szegény, öreg, munkaképtelen személyek életük végéig kapták az intézményi ellátást. A dologház már
nem önkéntes dolgozóházként funkcionált, hanem kényszerítő dolgozóházzá alakult. 

3.
A szociális munka és a fogyatékossággal 

összefüggő fogalmak
Zalabai Péterné

20

II_Fogyatekos szemelyek szocialis ellatasa NYOMDAI_Layout 1  2011.02.25.  10:56  Page 20



Az 1800-as évek vége felé jött lére a Szegény Beteggyermek Egyesülete, mely 1887-től Fehér Kereszt Egyesület
névvel működött tovább. Szegény, beteg gyermekeknek ingyenes orvosi ellátását biztosították, amíg anyjuk nem vált
keresőképessé, amihez szintén segítséget nyújtottak. A szakosodó közigazgatásban szociális kérdésekkel is foglal-
koztak, külön felelőse volt pl. a Vakok Intézetének. A szociális biztonság megteremtésére önsegélyező szerveze-
tek jönnek létre. A zárt gondozás lehetősége igen korlátozott, a hatóság a jogosultakat segélyezi, amit a „szegénya-
tyák” állapítanak meg, akik a szegényügyi igazgatásban dolgoznak. 1886-ban kiadott törvény szerint szegényügyi
szabályrendeletet kell kiadni, a községeknek a helyi viszonyaihoz képest kell gondoskodnia szegényeikről. 

Az 1900-as évek elején a szociális problémák sokasodtak (leglátványosabban a fővárosban). Erőteljes tör-
vénykezéssel, civil szervezetek létrejöttével kívánják enyhíteni a szociális problémákat. Közülük legfontosabbnak
a 7 éven aluli árvákról való gondoskodást tartották és a szegény betegek ellátását. A szegényekről való gondos-
kodást községi rendeletekkel kellett szabályozni. Az iparosodással életmódváltás járt, elsősorban az élet- és mun-
kakörülmények javítását próbálták megoldani. 

Az 1893-ban hozott törvény előírja a fővárosban a szegények nyilvántartását, ún. törzskönyvet vezetnek
róluk. A Közjótékonysági Bizottság feladata a rászorulók felkutatása és segélyezésre történő javaslattétele. A
szegénygyámok tarják a kapcsolatot a támogatást kérőkkel és a bizottsággal. 1909-ben Hamvai Sándor javas-
latot tesz arra, hogy kit kell segélyben részesíteni, hogy „általa a közsegélyre szorult” ismét kereső tagja le-
gyen a társadalomnak. 

A gyakorlati szociálpolitikához elméleti ismeretekre is szükség van. Ezt segítette az 1908-ban megjelent „Ve-
zérfonal a kerületi közjótékonysági és gyermekvédelmi bizottságok tagjai részére”, egy másik Hamvai által ösz-
szeállított szakmai anyag a szegénygyámoknak. A kiadványok mellé képzéseket is szerveztek. A kor általános-
nak mondható szemlélete, hogy a szegénygondozó egyik fontos feladata kiszűrni „a segíteni akarót, becsapni
szándékozót”, az érdemtelen szegényeket. Aki érdemes a segítségre, azt ki kell emelni a testi-lelki süllyedésből,
gondozás alá kell venni. A gondozotti státuszban meg kell mutatni a helyes utat, a célszerű viselkedést, és azt,
hogy hogyan lehet mindezt elérni. 

Ezt a gondolkodásmódot az akkori kor szemlélete, eszmeköre, filozófiája hozta létre, de sajnos még ma is tet-
ten érhető gondolkodásmód. 

A XX. század első évtizedében dr. Vass József keresztényi alapon képzeli el a segítségnyújtást: nem alamizs-
nát kell adni, hanem karitatív módon kell megoldani a problémát. A cél elérése érdekében szervezeteket kell lét-
rehozni és a társadalmi problémákat a keletkezésük helyén kell megoldani. A szegénység elleni harc, a közjóval
való törődés az állam feladata. Ehhez a munkához az egyetemi ifjúság bevonását is javasolja. A gondozásba vé-
telt, az esetfelvételt és a környezettanulmányt követően kerülhetett sor a „gyámolítás alá kerülésnek” a változás
beálltáig. Ezt a folyamatot vállalták fel különböző egyletek, missziók és egyéb jótékonysági egyesületek.

1912-ben megnyílt az első magyar settlement, a Főiskolai Szociális Telep. Tevékenységüket a munkások által
lakott legnagyobb városokban vagy azok közelében fejtették ki Néphivatal formájában, ahol jogvédő tevékeny-
ség is folyt. Fontos tevékenysége volt a Telepnek abban, hogy egyetemista fiatalokat vont be gyakorlati szociális
munkába. 

Az első világháborút követően a segélyezésre szorulók száma ugrásszerűen megnőtt, megkülönböztették a
közsegélyeseket és a háborús segélyezetteket. A segélyezés központi elemévé vált a szociális tevékenységnek. A
megbélyegezhető társadalmi csoportokon túl sokan mások is folyamodtak segélyért, akkor a szegénygyámok el-
nevezését közgyámra változtatták, hatalmi funkcióval ruházták fel őket, döntöttek a szegény-, árva-, szeretet-
házba való elhelyezésről, kezdeményezhették ilyen irányú intézmények létrehozását és közreműködtek a fel-
ügyeletében is. 

A háború okozta segélyezést igénylők számának növekedése miatt Népsegítő irodák jönnek létre elsősorban
a hátrahagyott családok megsegítésére. Tanácsadási, panaszfelvételi ügyekben, munkához segítésben nyújtottak
segítséget. A hadbavonultak családjainak segélyezésére jött létre az Országos Hadigondozó Hivatal. A háború-
ban megsérült emberek számára a kórházi kezelésen kívül képzéseket, munkahelykeresést biztosítottak, szakta-
nácsadók segítették a hadirokkantak visszatérését a civil életbe. 

A húszas években a háborút, a Tanácsköztársaságot és Trianont követően eddig nem tapasztalt szociális prob-
lémák keletkeztek. Munkanélküliség, menekültek, infláció, súlyos és tömeges elszegényedés (pauperizáció), be-
tegségek (pl. TBC). A nyomor enyhítésére adománygyűjtést szerveztek, népkonyhát üzemeltettek, a magánem-
berek cserekereskedelmet folyatattak. 

1929-ben lépett hatályba az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosítás, az Or-
szágos Társadalombiztosítási Intézet (OTI), amely járulékot szedett és tartalékalapot képezett. Az egészségügyi
és szociális munka egyre közelebb kerül egymáshoz. A Zöldkeresztes nővérek nem csak egészségügyi, hanem
szociális feladatokat is ellátó védőnők voltak. A családvédelem és a családgondozás tevékenységük fő eleme. A
húszas évek segítő munkájában egyre nagyobb szerepet kap a katolicizmus. 

A munkások védelmét a szakszervezeteken kívül önsegítő csoportok is segítik. A segélyezésben az 1920-as
évek végén még mindig a községi elv érvényes. Az egyre növekvő nincstelenek száma miatt a segélyezésen kívül
más megoldásokra is szükség volt. 1927-ben Egerben bevezették az ún. egri normát, melynek egyik fontos célja
volt, hogy vallási és társadalmi különbségek nélkül gondoskodjanak a szükséges anyagi eszközök összegyűjté-
séről, a szegénykataszter összeállításáról és a segélyek szétosztásáról. A létrejött Szegénygondozó Hivatal felelt
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az adminisztrációért, törzskönyvet vezettek a rászorultakról, kapcsolatot tartottak velük, jegyzőkönyvet vettek
fel minden esetről. A Hivatal munkájában részt vettek a Szegénygondozó Nővérek, akik szerzetesek voltak. Val-
lották, hogy „az élethez, kenyérhez minden embernek joga van és minden embernek biztosítani kell legalább azt
a minimumot, amely életének további fenntartásához szükséges”. Tevékenységeik közé tartozott a szegények la-
kásainak rendbehozatala, a betegek gondozása, adománygyűjtő hölgyek felkutatása (a koldulás megszűntetése
növelte az adományozási kedvet). Az egri norma szerint a segélyezés célja a szegény teljes ellátása volt, összege
a létfenntartáshoz volt elegendő. Az otthoni karitatív munka során testi- és lelki gondozást kaptak a helybeli sze-
gények, ápolást a betegek. Az egri norma módszere elterjedt az országban, magyar norma néven, működése át-
gondolt szervezeti felépítést igényelt. 

A harmincas-negyvenes években a gazdasági válság okozta egyre nagyobb problémák kezelésére az állam
szerepe egyre jobban növekedett, és a keresztény szellem kizárólagosságát hozta a szociális munkában. Az ipari
munkások munkahelyvesztése, a gyerekmunka, a munkanélküliséghez kapcsolódó egészségügyi veszélyek, a
lakáshiány, a nyomortanyák létesítése, a parasztság egyre aggasztóbb helyzete, egyre nagyobb szociális problé-
mát teremtettek az állam számára. Ezért különböző nyomorenyhítő akciókat vezettek be. 

Esztegár Lajos, Pécs polgármestere 1939-ben közzétett írásában leírja, hogy „csak az az ember képes erőfeszí-
tésre, akinek elsődleges szükségleteiről gondoskodnak, ha megerősítik létükben, akkor meg fogják találni azt az
eszközt, amely segítségével kikerülhet a nincstelenségből.” Úgy véli, hogy a szociális problémákat kielégítetlen
szükségletek okozzák. Létre kell hozni egy szervezetet a közigazgatás körében, amely alkalmas a szerteágazó
feladat elvégzésére. Véleménye szerint a szociális tevékenység az élet minden területét felöleli (lakhatás, gazdál-
kodás, munka, szabadidő, közlekedés). Ebben a témakörben mozog az országos Nép- és Családvédelmi Alap
(ONCSA) létrehozása, elsősorban szorgalmas, rátermett, sokgyermekes családok támogatására. Szociális képzé-
sek is indultak, a hallgatók különböző gyakorlati helyeken vettek részt.

1944-ben szakkönyv (dr. Imre Ilona) jelent meg a szociális munkáról, a családgondozásról, nép- és családvé-
delemről és a feladatot ellátó védőnőkről, akik nem csak egészségügyi, hanem szociális feladatokat is ellátnak.
Az anya- és csecsemővédelmen túl, családgondozói feladatokat is ellátnak. 

A háború ismét szükségessé tette a hadbavonultak családjaival való törődést, az OTI-hoz nem tartozó szegény
betegek ellátását orvosok végezték ingyenesen. Abban az esetben, ha volt szegényügyi bizonyítványa, ők köz-
gyógyszerekhez is hozzájuthattak. A háború utáni időszakban a szociális munka feladatai egyre inkább áttolód-
tak az egészségügybe, amely a védőnői hálózat kialakulása idején indult el. A védőnők a II. világháború idején
kis- és középpolgári családokból kerültek ki, kötelezően rendelkeztek érettségivel. 1947-ben az az elv fogalma-
zódott meg, hogy a szociális munkát az végezze, abból a rétegből kerüljön ki, ahol a problémák vannak. 

A gyermekek problémáit az üzemi bölcsődék, óvodák oldják meg, az állam pedig a szociális gondokat. Az
állam egyeduralkodó szerephez jutott. A munkahelyhez kötött szociálpolitika és szociális ellátás jelentősége meg-
nőtt, ez közvetlenül kapcsolódott az állam által elrendelt munkakötelezettséghez, a teljes foglalkoztatáshoz. A 70-
es évek végéig a helyzet nem változott, nem kapott teret sem a szociális munka, sem más veszélyes tudományág
(pl. pszichológia). A gyermekekkel való törődés maradt az egyetlen terület, ahol lehetőség nyílt a szociális mun-
kára, ez a terület pedig az óvoda volt. A Nevelési Tanácsadói rendszerben volt csak lehetősége a szakemberek-
nek szociális problémákkal foglalkozni. Pszichológusok, gyógypedagógusok, gyermekorvosok, pedagógusok
dolgoztak együtt, megoldást keresve a gyermek viselkedésbeli problémáiban megjelenő szociális problémák oka-
inak feltárásában. 1972-ben családgondozók is dolgoztak a nevelési tanácsadókban. Feladatuk volt a családok
sok szempontú felmérése. A lassan bővülő intézményi kínálat eredményeként ezeken a helyeken fejlődött to-
vább a szociális munka. 

1989-ben a Tündérhegyen indult el az első két éves szociális asszisztens képzés, majd 1992-ben a főiskolai kép-
zés. A tündérhegyi képzést – hasonlóan a SZETA létrejöttéhez – Solt Otília nevéhez fűződik. Létrejöttek a Csa-
ládsegítő Központok, és elindultak a szociális munkás képzések. 

A szociális munka kialakulása és több évszázados története során a fogyatékos emberekkel való törődés a sze-
génység kezelésével együtt valósult meg, ezen belül is a beteg, munkaképtelen személyekkel összefüggésben. 

Magyarországon a fogyatékos emberekről figyelemfelkeltő módon először 1981-ben a Fogyatékos Emberek
Évében, majd 1981-91-ben a Fogyatékos Emberek évtizedében esett szó. Addig a társadalom jóformán nem ta-
lálkozott fogyatékos emberekkel és az ő problémáikkal. Szegregált, nagy intézményekben elhelyezve, nem ke-
rültek még a szociális munka látóterébe sem. Érdekvédelmi szervezetei a vakoknak, siketeknek voltak, a mi-
nisztériumok által vezetetten, központosított irányítással. A mozgássérültek nem hozhattak létre szervezetet
(mivel számos tagja hadirokkant státuszban volt). Ezen törekvéseikre csak 1980-ban került sor. A szervezet az ak-
kori korszellemhez képest radikális nézeteket vallott, így számos olyan személyiség is csatlakozott hozzájuk, akik
ismerve az európai és amerikai törekvéseket, új szemléletű fogyatékos-politikát hoztak be a köztudatba. 

Szerte Európában elsőként szülői szervezetek, segítők és szakemberek szerveztek önsegítő csoportokat. Ekkor
a fogyatékos emberek nem alanyai, hanem tárgyai voltak a szervezetek munkájának. Az egyes országok anyagi
eszközeinek növekedésével képessé váltak a fogyatékos emberek szükségleteinek figyelembevételével azok ki-
elégítésére. Ez maga után vonta, hogy a fogyatékos emberek is egyre aktívabbá váltak. 
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Egyre inkább megfogalmazták sajátos igényeiket, és a különböző polgári mozgalmak hatására megteremtet-
ték identitásukat, hasonlóan az etnikai kisebbségekhez és nőkhöz. Elindultak olyan kezdeményezések, amelyek
a személyek jogainak kiszélesítésére, a társadalmi életben való nagyobb részvételre irányultak, követelték, hogy
egyenlő jogokkal rendelkezzenek a mindennapi életben. 

A Fogyatékosok Évtizede világprogram sokat lendített a fogyatékos emberekkel foglalkozó politika változta-
tásában. Számos olyan elvárás fogalmazódott meg, amely a fogyatékos emberek helyzetének javítását célozta
meg. Az 1987-ben tartott világkonferencián Olof Palme kiemelte, hogy „mindenki meg kell kapja mindazt, amire
szüksége van ahhoz, hogy jól élhessen, figyelembe véve egyéni helyzetét és lehetőségeit. A szükséges segítség mértéke eltérő
lehet, de mindenkinek joga van a segítségre. Nagy különbség van aközött, hogy az ember állampolgárként vagy jótékonyság
alanyaként kap segítséget.”

Az akció fontos elve volt, hogy el kell ismerni a fogyatékos személyek emberi jogait, mivel ők is teljes jogú ál-
lampolgárai hazájuknak és csak másodsorban olyanok, akik társadalmi és egyéb juttatások felhasználói. A 80-as
évek során vált kézzelfoghatóvá, hogy a szociális munka és a fogyatékosügy is megtalálta a helyét a szociálpoli-
tikában, megtalálta azt a célt és eszközt, amellyel hozzájárulhat a hátrányos helyzetű emberek helyzetének javí-
tásához, figyelembe véve az egyént, annak identitását, döntési képességét. 

A szociális munkának is egyik fontos feladata az egyén képessé tétele arra (hasonlóan a fogyatékos-ügyi poli-
tikához), hogy felismerje azt az erőt, amellyel a hátrányos helyzetű emberek is rendelkeznek, amelynek felszínre
hozása nagymértékben hozzájárulhat sorsuk kedvező változásához. A szociális munka elvei szerint is megfogal-
mazódott, hogy ne a szociális munkás mondja meg, hogy mit tegyen az egyén, ne ő képviselje, hanem tegye ké-
pessé saját ügyeinek intézésére, saját problémáinak megoldására. Ehhez azonban adjon meg minden segítséget, in-
formációt.

A szociális munka szociális problémákat old meg, személyek között közvetít, hátrányokat egyenlít ki, problé-
mamegoldó viselkedést indít el. Motiválja ez egyént, hogy maga tegyen meg lépéseket problémája megoldásá-
hoz. A problémával érintettnek joga van a személyes és egyéni igazsághoz. 

A szociális munka feladata a megelőzés, a tartós/ folyamatos támasznyújtás, segítségnyújtás a problémák fel-
ismerésében, megoldásában, az egyén/ csoport és a környezet közti egyensúly helyreállításában, meghatározni/
felkutatni/erősíteni az egyén/ csoport/ közösség maximális lehetőségeit. A szociális munka célja, hogy növelje
az egyén társadalmi funkcióképességét, felismerje az egyén és környezete közti kölcsönhatás funkciózavarait,
segítse annak helyreállítását, megelőzését. 

A szociális munka nem olyan emberekkel foglalkozik, akiknek problémájuk van, hanem olyanokkal, akik nem
tudják önállóan megoldani azt. A szociális munka célja az, hogy az egyén, a társadalom működésében javulást érjen
el, hogy az egyén saját erejéből legyen képes az élet kihívásainak megfelelni és problémáit önállóan megoldani. 

3.3 A SZOCIÁLIS MUNKA JELLEMZőI A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLő EMBEREK 
SZABADSÁGÁT, FÜGGETLENSÉGÉT ÉS ÉLETMINőSÉGÉT SZOLGÁLÓ ELVEK 
MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

– Előítélet mentes hozzáállás, viselkedés és eljárás;
– A szolgáltatások kötelező alapja az emberi méltóság tiszteletben tartása;
– A fogyatékosság elfogadása érdekében szükség van a másság elfogadására, toleranciára;
– Mások akaratának, választásának, döntésének tiszteletben tartása, az ehhez szükséges tudás befolyásolás nél-

küli biztosítása;
– Kötelező titoktartás;
– „Ha nem tudok segíteni, legalább ne ártsak”;
– A rehabilitációs/habilitációs és támogató szolgáltatások – a továbbiakban szolgáltatások – minden igénybevevő

számára hozzáférhetőek, megismerhetőek, megfizethetők és akadálymentes közegben biztosítottak;
– A szolgáltatások lényege a támogatás, segítségnyújtás, a megfelelő színvonalú közösségi, társadalmilag befo-

gadott emberi életvitelhez; 
– A szolgáltatások célja az életminőség legalább szinten tartása; 
– Tisztességes, etikailag elfogadható legyen a segítségnyújtás;
– A rendszer működése átlátható, érthető és nyilvános legyen valamennyi szereplője számára;
– A rendszer minden résztvevője megfelelően tájékozott minden őt érintő ügyről; 
– A rendszeren belül a választás szabadságának maximalizálása biztosított; 
– A vonatkozó nemzetközi jogi szabályok által garantált emberi jogok a rendszerben tartózkodás teljes tartama

alatt biztosítottak; 
– Személyre szabott szolgáltatás, személyre szóló, valós igényeket elégít ki; 
– Az integrált életvitel elérését célozza; 
– A szolgáltatást végzők megbízható szakmai felkészültséggel és a feladatnak megfelelő készségekkel rendel-

kezzenek; 
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– A szolgáltatást nyújtó ne lépje túl a kompetencia határokat; 
– A segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja.

Ezek a módszerek, eszközök és célok a fogyatékos emberek esetében is messzemenően alkalmazhatók. Ese-
tükben azonban a szociális munkát végző személynek a fogyatékossággal összefüggő speciális ismeretekre is
szüksége van, az egyén állapotának, fogyatékossága súlyosságának, képességeinek figyelembevételével kell meg-
határozni a segítségnyújtás formáit.

A fogyatékos emberek esetében ismerni kell azokat a sajátosságokat, amelyekkel a segítő kapcsolat létrejöhet. 

3.3.1 A mozgássérült személyekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók
– Járóképes személyek esetén, ha botot, mankót vagy járókeretet használ – segítségnyújtás esetén – soha ne azt

a karját fogjuk meg, amelyikkel a segédeszközt fogja.
– A segédeszközét se fogjuk meg. Mindig kérdezzük meg, hogy milyen segítségre és hogyan van szüksége.
– Kerüljük a hirtelen és gyors mozdulatokat, mert megijeszthetjük vagy kibillenthetjük az egyensúlyából. 
– A segítségnyújtás tempójának meg kell egyeznie a segítettével, soha ne sürgessük.
– Kerekesszéket használó személyek esetén az első és legfontosabb lépés, hogy megkérdezzük tőle, szüksége

van-e a segítségre és azt hogyan valósítsuk meg.
– Amennyiben igénybe veszi segítségünket, ügyelni kell, hogy a kerekesszék ne csússzon bele az útvonalon ta-

lálható egyenetlenségekbe, mert a tehetetlen test előre billenhet és kieshet a kocsiból.
– Fontos tudni, hogy a járdaszegélyeknél, egyéb szintkülönbségeknél (ahol nincs megfelelően kialakított rámpa)

mindig úgy kell beállni, fordulni a kerekesszékkel, hogy a nagy kerék legyen elöl. Ebben a helyzetben kell
megdönteni a széket és legurítani. A manőver ismerete azért fontos, mert a kerekesszék háttámlájára döntve
a mozgássérült személyt a kocsiból való kiesését megakadályozzuk. Ha túljutottunk az akadályon, ismét me-
netirányba fordítjuk a kerekesszéket.

– Fontos tudnivaló, hogy a kerekesszékben ülő személy szemmagassága nem a járó emberével azonos, ezért a
vele való kommunikációt úgy kell megvalósítani, hogy vele azonos magasságban helyezkedünk el (leülünk,
leguggolunk).

– Fontos továbbá, hogy ha a kerekesszékes személynek a súlyos állapota miatt segítő személyre van szüksége,
akkor ha kommunikálunk vele mindig felé fordulva, neki beszéljünk, ne a feje fölött, ne a segítőnek.

3.3.2 A látássérült személyekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók
A vizuális érzékelés hiánya miatt, a valóságot közvetett beszéd útján ismeri, sajátítja el. A beszéd nyelvi fejlődé-
sét segíti. A vizuális ingerek részleges, vagy teljes hiánya a finom, és a nagy mozgások átlagostól való eltérését
eredményezi. A látássérültség következtében érzékelési és cselekvési lehetőségekben akadályozottabb környezeti
függőséget eredményez. Nem mindegy, hogy melyik életkorban következik be a látás csökkenése. Másképpen ta-
nulja meg, viseli és fogadja el a világot a vakon született gyermek, vagy a felnőtt korban megvakult ember.

A súlyos látássérülés mindenképpen nagy fizikai és lelki teher, aminek elviselése stabil személyiséget kíván.
A születésétől vak személynek az „olyan vagyok, mint te, csak nem látok”, a felnőtt korában megvakult ember-
nek még az „ugyanaz vagyok, aki voltam, csak nem látok” elfogadtatásával is meg kell küzdenie.
– Vak emberrel történő találkozásunkkor mindig arra kell törekedni, hogy minden mozdulatunkat, cselekede-

tünket megfelelő módon kommunikáljuk felé, hiszen nem látja a környezetében történteket. Egyéb érzékszer-
vei fejlettségének köszönhetően esetleg érzékeli a változást, félelmet kelthetünk benne, ha nem ismertetjük
vele a körülötte levő történéseket. 

– Találkozáskor mindig a látó köszön először, még akkor is megmondja a nevét, ha a vak személy a hangjáról
felismeri, ezzel is segítve a helységben elfoglalt helyének könnyebb betájolását. Mindig a nevén szólítsuk meg
a vak embert, kerüljük a Te, Ön megszólítást (ezt csak a négyszemközti beszélgetés során használjuk).

– Egy vak ember társaságában általában többször van szükség az érintésre, mint azt megszoktuk, de mielőtt
megérintenénk, mindig szóljunk hozzá, mert a váratlan érintés igen váratlan reakciót okozhat.

– Amikor vak emberrel beszélünk, ugyanúgy feléje fordulunk, a „szemébe nézünk”, mint másnak. A hang helye,
iránya, információ a vak számára, pl.: hol vagyunk, milyen magasak vagyunk. Számít, hogy ne beszéljünk
hangosabban, mint ahogy megszoktuk (látás és nem hallássérültről van szó).Nincs semmi szükség arra, hogy
a számunkra megszokottól eltérően válogassuk meg szavainkat. Nem kell kínosan kerülnünk a „Viszontlá-
tásra” „Láttad a TV-t?”-hez hasonló kifejezéseket, a vak szót, a vakság témáját. Praktikus erről az utóbbiról már
az első találkozásánál elbeszélgetni, mint egy nagyon kellemetlen állapotról. Ha valódi érdeklődést tapasztal,
a legtöbb vak ember nyíltan beszél vakságáról.

– Fontos, hogy olyan szavakat, amelyek mozdulatot igényelnek, pl.: az „ott” vagy az „oda” ne használjuk, he-
lyette inkább határozzuk meg az ember vagy tárgy helyzetét a vak emberhez képest (A baloldali széken van
a táskád. Veled szembe van az ajtó. stb). Kicsit többet kell beszélnünk (a látást helyettesítendő), ha valamit oda
akarunk adni a vak embernek.

– Mindig tudnia kell, hogy egyáltalán adunk neki valamit és hogy mi az, mielőtt a kezébe adnánk. Azt is meg
kell mondanunk, ha valamit elveszünk tőle vagy előle, pl.: kiöntöm a hamutartót.
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– Kerülendő a hangtalan mozgás abban a helyiségben, ahol vak ember tartózkodik. A szobába lépve meg kell
szólítanunk (én vagyok) illetve, ha kimegyünk azt is tudatnunk kell vele. 

– Figyelembe kell vennünk, hogy aki nem lát, annak a kezével, a mozgáson alapuló távolságbecsléssel és emlé-
kezetével kell megjegyeznie minden használati tárgya helyét. Ez nem kis teljesítmény, de kell ahhoz, hogy
tudja, mi hol van, ezért lehetőleg mindig ugyanazon a helyen tartja a holmiját. Ezt a „rendet” tiszteletben illik
tartanunk, mindig ugyanarra a helyre tegyük vissza, ha valamijét elvettük.Ehhez tartozik az is, hogy a vak ál-
talában egy megszokott útvonalon közlekedik (házhoz belül, szobában, utcán is). A megszokottság azt jelenti,
hogy tudja az útjába eső tárgyak helyét, és ha azok akadályok, ki tudja kerülni őket. „Vak-csapda”, ha egy
tárgy nem a megszokott helyén van, aminek biztosan nekiütközik (több-kevesebb fájdalom kíséretében). Ilye-
nek lehetnek: az asztal alá nem tolt szék, egy nyitva hagyott szekrényajtó – főleg fej magasságában – vagy félig
nyitva hagyott ajtó, egy útban hagyott tárgy, stb.Természetesen, ha ezekre előre figyelmeztetjük, nem okoz
gondot. 

– Előfordulhat, hogy vak munkatársunk hivatalos- vagy magánlevelet, értesítést kap, és felolvasásra kér min-
ket.Minden esetben kerüljön a felolvasás előtt az ő kezébe a küldemény. Véletlenül sem kerülhetünk abba
helyzetbe, hogy úgy tűnjék, visszaélünk a nem látásával.

– Előfordulhat, hogy házon belül kísérjük vak munkatársunkat. Nyújtsuk neki karunkat, behajlítva, amit ő kö-
nyökünknél megfog. Kísérésnél tulajdonképpen a látásunkat kölcsönözzük neki azzal, hogy mondjuk az irá-
nyokat (most jobbra) az akadályokat (balra tőled egy asztal van), a szintváltozásokat (lépcső felfelé), az ajtó-
kat (befelé nyílik) stb. Nagyon fontos, hogy amikor kísérettel megy valahová, mindig tudja, hogy hol van, és
soha nem hagyhatjuk magára számára ismeretlen helyen anélkül, hogy érintéses kapcsolata lenne valakivel
vagy valamivel, azaz, mielőtt otthagyjuk, vezessük egy tárgyhoz vagy emberhez.

– Leülésnél tegyük kezét pl. a szék vagy fotel támlájára, és mondjuk meg, mi van előtte (asztal, másik szék stb.)
Ugyanúgy, tegyük kezét az ajtókilincsre, liftajtóra.

– Ha bottal megy a vak ember, figyeljünk arra, hogy a botját tartó kezét ne fogjuk meg, mert azzal elbizonytala-
nítjuk, mivel a bot, mint meghosszabbított kéz nyújtja számára a biztonság érzését. Amennyiben bottal tájé-
kozódik, kérdezzük meg, hogy szükség van-e a segítségünkre, ha önállóan kíván közlekedni a bot segítségé-
vel az ő tempóját átvéve menjünk mellette, hogy szükség esetén rendelkezésére álljunk.

3.3.3 A hallássérült személyekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók
A hallássérült emberekkel a beszélgetés hosszabb időt igényel, figyelni kell a megértésre, megértetésre. Szűk körű
kapcsolati rendszere miatt zárkózottabb, elsősorban sorstársai között érzik biztonságban magukat. A beszédér-
tés hiányosságai miatt szókincse nem fejlődik megfelelő szinten, ez nehezíti az olvasási megértését is, amelynek
következménye lehet a helytelen szórend, a ragok felcserélése, szövegmegértési problémák, és az esetleges szi-
nonimák ismeretének hiánya.

Fontos hangsúlyozni, hogy a hallássérülés következménye elsősorban a beszédfunkciókra terjednek ki, s nem
érintik az intelligenciát, az értelmi képességeket. A súlyos fokú hallássérülés nyelvi kihatásai leginkább az arti-
kuláció, a grammatika és a szókincs területét érintik. A szókincs hiányosságai a beszédértés, illetve a szövegér-
tés zavaraihoz vezethetnek, bár a hallássérültek nagy gyakorlatot szereznek abban, hogy a számukra ismeretlen
fogalmakat, jelentéseket kikövetkeztessék.

A hallássérültekkel való kapcsolattartás során az elfogadott és elvárt kommunikáció, hogy használjunk egy-
szerű szavakat, kifejezéseket, rövid mondatokat. Ezek a hasznos tudnivalók a hallássérült emberekkel való kom-
munikációt, kapcsolatteremtést nagymértékben segítik, de hátrányosan érintik a szókincsüket, az árnyaltabb ki-
fejezéseket használó beszédüket. Többnyire zárkózottak, legalábbis a kezdetekben. Munkájukat azonban nagy el-
mélyüléssel, precízen, lelkiismeretesen végzik. Többségük sikeresen elvégzi nemcsak az általános-, hanem kö-
zépiskolát, sőt felsőfokú képzettséget is szereznek, ezért többféle területen képzelhető el foglalkoztatásuk. Sike-
resen dolgoznak pl. számítástechnikai szakterületeken, de kis odafigyeléssel, támogatással bármilyen csapatnak
egyenértékű tagjai lehetnek.

Kapcsolattartás-kapcsolatfelvétel:
– akusztikus benyomás, hangingerek, környezettel kölcsönös kapcsolat különösen fontos;
– akusztikus benyomásokat vizuálisan észlel;
– figyelem-koncentrálás erre irányul;
– új szavak fogalmait tisztázni kell. Beszédértés hiányossága miatt alacsonyabb az olvasási szintjük, ragok fel-

cserélése, helytelen szórend jellemző kommunikációjukra.

Hogyan kommunikáljon nagyothallóval?
– mindig forduljon szembe a nagyothallóval, hogy láthassa az arcunkat;
– ügyeljen arra, hogy ne legyen túl távol tőle;
– ügyeljen arra, hogy a fény szemből essen az arcunkra, így az nem kerül árnyékba, de a fény ne legyen vakí-

tóan erős;
– beszéljünk (artikuláljunk) a szokásosnál kicsit lassabban és erőtejesebben;
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– használjunk közepes hangerőt, ne legyen se túl hangos, se túl halk, lassan, tisztán, érthetően beszéljünk, az
erős hang torzítja a megértést;

– vegyük figyelembe a környezeti zajokat, amelyek megnehezítik a nagyothallók hallását;
– bátran használjunk gesztusokat;
– kerüljük a túl hosszú mondatok és bonyolult kifejezések, szlengek használatát;
– szükség esetén használjuk az írás, olvasás lehetőségét, mint segítséget;
– gyakori visszakérdezéssel győződjünk meg arról, hogy a nagyothalló megértett-e minket;
– az erős háttérzaj zavaró és rontja a megértést, mivel a hallókészülékek nagy része nem tudja kiszűrni azokat.

Vigyázzon:
– Ne artikuláljunk túlzottan, mert torzul a beszédkép, és nem lehet leolvasni a szájról a mondanivalónkat.
– Ne használjunk túlzott hangerőt, ne kiabáljunk, mert torzul a hangunk, így érthetetlen és kellemetlen lesz a hal-

lókészüléket használók számára beszédünk.
– Ne becsüljük alá a nagyothalló képességeit, inkább győződjünk meg személyesen róla.
– Támaszkodjunk a nagyothalló képességeire, tudására, tapasztalataira.
– Ha lehet vegyük igénybe az indukciós rendszert (ha van telepítve).
– Siketek azok, akik a hang teljes hiányában, vagy csak a zörejek, zajok érzékelésével, a jelbeszéd, a szájról ol-

vasás és az írás, olvasás útján kommunikálnak. Esetükben a hangerő nem segíti a jobb megértést, csak a jól ar-
tikulált szájról történő olvasás, vagy a jelnyelv, vagy az írásos kommunikáció.

Figyeljen:
– az egyszerűen fogalmazott egyértelmű szöveges információk biztosítására;
– a különböző váratlan események, veszélyes helyzetek jelzését biztosító fényjelzésre;
– velük történő kommunikáció során a lassabb, tagoltabb, a szájról is leolvasható beszédre;
– velük való kommunikáció során mindig szemben ülve, jól látható, fénytől nem elvakító helyzetfelvételre.

3.3.4 Az értelmi sérült személyekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók
Tiszteljük, mint minden embertársunkat. Mindig legyünk következetesek, kiszámíthatóak. Bízzunk bennük. Ez
számukra is nagyon fontos. Beszéljünk velük egyszerűen, talán egy kicsit lassabban, kerüljük az idegen szavak,
elvont fogalmak használatát.

Ha az értelmi fogyatékos személy közöl velünk valamit, azt mondandója végén foglaljuk össze, jól értettük-e
amit mondani akart. Ha valami új dolgot közlünk vele, kérdezzük utána vissza, vajon tényleg megértette-e. Van,
akinél nagyon jó, ha emlékezetül felírjuk, amit kérünk, (pl.: Hozd be holnapra az adóazonosító kártyádat) van,
aki könnyebben memorizál, így nagyobb biztonságban érzi magát, mert nem fél, hogy rosszul jegyzi meg.

A szociális munka során fontos, hogy:
– egyénenként és ne típusonként kezeljük az ügyfelet;
– meg kell teremteni azt a légkört, amelyben akár pozitív, akár negatív érzéseit is elmondhatja;
– mindent körülmények között tiszteletben kell tartani emberi méltóságát, emberi értékeit.
Ezeket a feltételeket fokozottan kell figyelni a szociális munka során fogyatékos emberek esetében. 

A fogyatékos emberekkel kapcsolatos szociális munka során ismerni kell:
– a társadalmi környezetet és ezen belül az egyén helyzetét, szerepét;
– viszonyulását az őt támogató ellátási rendszerekhez vagy azok hiányához.

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének okait felszámoló törekvések:
– egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése;
– akadálymentes fizikai és info-kommunikációs környezet kialakítása;
– egyetemes tervezés, állapotához szükséges eszközök biztosítása;
– életminőség;
– FNO;
– önrendelkező életvitel lehetőségének megteremtése különböző szolgáltatások által.

Egyenlő esélyű hozzáférés elve
A fogyatékos emberek a társadalom más tagjaival azonos módon, azonos minőségben és mennyiségben vehes-
sék igénybe a közszolgáltatásokat. A fogyatékos személyek különböző csoportjainak, eltérő szükségleteinek fi-
gyelembevételével kell megvalósítani a lehetőségeket. 

Az akadálymentes fizikai és info-kommunikációs környezet megteremtésének az elve
Az épített környezet akadálymentes kialakítása, amely lehetővé teszi a fogyatékos emberek számára az aka-
dálytalan, biztonságos, önálló használatot. 
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Az egyetemes tervezés elve
Az épített környezetet nem átalakítani kell, hanem eleve úgy kell tervezni és kialakítani, hogy az a fogyatékos em-
berek számára is hozzáférhető, használható legyen.
Egyenlő mértékű használhatóság: Minden felhasználónak azonos használati lehetőséget nyújt. 
– Rugalmasság, hogy az egyéni elvárásokhoz alkalmazkodjon a termék. 
– Egyszerű használhatóság, könnyen elsajátítható kezelés, függetlenül a felhasználó adottságaitól.

Életminőség
Az életminőség szoros összefüggésben áll az egyén társadalmi helyzetével, egészségével, elégedettségével. A jó-
lét, az életminőség legmeghatározóbb tényezője a foglalkoztatás. Nem csak jövedelmet, társadalmi kapcsolatot
teremt, de nagyobb önbecsülést, elégedettséget társadalmi helyzetével, biztonságot, családi stabilitást. 

A fogyatékos emberek esetében az állapotukból adódó hátrányok és járulékos egészségügyi problémáik, ok-
tatási, foglalkoztatási deficitjeik életminőségüket súlyosan befolyásolják. 

A fogyatékos emberek életminőségét nagymértékben befolyásolja az ellátórendszerek megléte vagy hiánya. 

Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO)
A WHO 1980-ban adta ki a károsodások, fogyatékosságok és rokkantság nemzetközi osztályozását, és meghatá-
rozta azt a folyamatot, amelynek során a betegség, sérülés, fejlődési rendellenesség és a környezeti tényezők, tár-
sadalmi elvárások eredményeként kialakul a károsodás, fogyatékosság vagy rokkantság. Ez egy folyamat és az
egyén személyes problémája. 

A meghatározások előrelépést jelentettek az addigiakhoz képest, mégis számos kritika érte amiatt, mert nem
jelenik meg benne az egyén személyiségének szerepe és a társadalmi környezet kölcsönhatása. Az emberi ké-
pességek és a teljesítmény befolyásolható, javítható neveléssel, tanácsadással, kezeléssel, gyakorlással, míg a tár-
sadalom elvárásai és követelményrendszere is változtathatóak (pl. ergonómiai eszközök, akadálymentes kör-
nyezet). A kritikai és fejlesztőmunka eredményeként született meg 2001-ben az FNO. Itt is megjeleni az emberi
test, a tevékenység, a részvétel, de nem negatív megközelítéssel, hanem semleges tevékenység és a pozitív hang-
súlyú részvétel kifejezésekkel.
Funkcióképességnek nevezi az osztályozás a három dimenzióban együttesen meglévő zavarmentesség állapotát,

vagyis:
– Testünk, testi funkciónk és struktúránk integritását,
– Tevékenységeink megvalósulását,
– Részvételünket különböző élethelyzetekben.
Testi funkciónk és struktúránk károsodhat, tevékenységünk akadályozottá, részvételünk az életfunkciókban kor-
látozottá válhat, ha mindezek a tényezők együtt jelennek meg, akkor nevezzük ezek összességét fogyatékosság-
nak.A fogyatékossági folyamat helyett kölcsönhatást említ az FNO. A személyes és környezeti tényezőket a fo-
gyatékosságot befolyásoló faktorként határozza meg. 
Személyes tényező lehet:
– A nem, a kor, az etnikai hovatartozás.
– A képzettség, a neveltetés, a szokások.
– Az egyén társadalmi helyzete és háttere.
– Élettapasztalata, megküzdési módszerei.
– Személyiségtípusa, motiváltsága.
Környezetei tényezők lehetnek:
– Támogató vagy akadályozó pl. a család, az akadálymentes környezet.

A személyes és a környezeti tényezők egymással kölcsönhatásban vannak. Az egyén tevékenységi képessége
vagy akadályozottsága hatással van egészségmegőrző képességére, társadalmi szerepeinek való megfelelésére,
amely visszahat önmagára és szűkebb vagy tágabb társadalmi környezetére (pl. egy középület tervezése során a
bejárat, a használhatóság lehet akadályozó vagy támogató egy kerekesszékes egyén számára a helyváltoztatás-
ban). 

Előnye az új WHO meghatározásnak, hogy nem határozza meg a rehabilitációt. Az új paradigmán belül a se-
gítés/rehabilitáció kétirányú tevékenységgé válik, amely segítségével egyrészt a fogyatékos ember visszavezet-
hető a munkába, a mindennapi életbe, amelyben az egyén helyzete megváltozhat, míg a másik oldalról az egyén
környezete, a társadalom átalakítása fogalmazódik meg igényként. 

Ha sérül a struktúránk (pl. szemünk, fülünk, a szerveink) akkor sérülnek a funkcióink. Pl. mivel a fülünkkel
hallunk, sérül a hallás funkcióink. A szemünkkel látunk – sérül a látás funkciónk.Ha sérül a funkciónk korláto-
zottá válik a tevékenységünk (pl. szemüveg nélkül nem tudok olvasni).Ezáltal korlátozottá válhat a részvételem
(pl. nem tudok olvasni csak szemüveggel, így nem tudok részt venni képzésen csak szemüveggel).Ha a részvé-
telben a környezettől segítséget kapok (pl. szemüveget) megszűnik az akadályozottságom, megszűnik a korlá-
tozott részvételem, el tudom látni a tevékenységemet, hiába sérült a funkcióm, hiába van eltérés a struktúrában.
Vagyis nem a szembetegség miatt válik az egyén fogyatékossá, hanem attól, ha nem kapja meg a környezetétől
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az egyéni állapotának megfelelő gyógyászati segédeszközt, vagyis a fogyatékosság nem egyéni, hanem társa-
dalmi probléma. Az eddig meghatározott fogalmak címkéztek, megbélyegeztek. Jelenlegi FNO akadályozottság,
korlátozottság kifejezést használ, amely az egyén és a környezete kölcsönhatásának eredményéből adódik. Az
FNO az emberek egészségügyi jellemzőiknek, saját élethelyzetüknek és a környezeti hatások kölcsönhatásait
vizsgálja.

Fogyatékosság-egészségügyi jellemzők és egyéni-társadalmi kölcsönhatás
Nem vizsgálható az egyén csak a károsodása, a tevékenység akadályozottsága és a részvétel korlátozottsága alap-
ján. Az egyén kóros egészségügyi állapota az egy fennálló állapot, de bizonyíthatóan a fogyatékosságuk nem
csupán az egészségügyi állapotuktól függ, hanem a környezeti korlátok is messzemenően befolyásolják azt. A tár-
sadalmi változások nagy mértékben javíthatják az egyén egészségi állapotát, és ezzel egyenes arányban társa-
dalmi részvételét.
Az FNO által megállapítható hogy a fogyatékosság mely tényezők kombinációjának túlsúlya miatt áll fenn.
– a környezeti akadályok (természeti társadalmi helyzet);
– a segítő tényezők hiányának;
– vagy az egyén képességeinek korlátainak.
Ezek ismertében meghatározható a megfelelő beavatkozás mikéntje, amelyek által bővülhet a választás lehető-
sége, javul a saját életük alakításának lehetősége.

Az FNO által kimutatott ismereteket, információkat a szociális szabályozások és kedvező politikai változások
érdekében kell felhasználni azért, hogy javulhassanak az egyén részvételéhez szükséges feltételek, és ne korlá-
tozódjanak az egyén jogos igényei.

Az FNO eleve valamilyen koros egészségi állapotot feltételez: pl.: ha egy személy helyváltoztatási funkciójá-
ban akadályozott nem biztos, hogy mozgási funkciójában korlátozott. Vagy ha egy személynek korlátozott a hely-
változtatási képessége még nem biztos, hogy teljesítmény problémája van.

Testi funkcióban, struktúrában a károsodás:
– mértéke;
– kiterjedése;
– helye szerint osztályozzuk.

A károsodás lehet:
– veszteség vagy hiány;
– csökkenés;
– többlet vagy túltengés;
– eltérés.

A károsodások között kölcsönhatás is fennáll.
– Teljesítmény: Adott társadalmi környezetben, egy adott élethelyzetben való közreműködés (fizika- társa-

dalmi- egyéni viszonylatrendszer).
– Képességei: Egy személy lehetséges képességei egy feladat vagy egy cselekvés végrehajtására.A képesség

vizsgálatával megállapítható a funkció képesség legmagasabb szintje, amelyet egy adott személy egy adott
résztartományban az adott pillanatban elérhet standardizált körülmények között. A képesség és a teljesítmény
közti eltérés az aktuális és a standardizált környezet hatásainak különbségébe is útmutatást ad. Ez jellemző adat
lehet a segédeszköz vagy a személyes segítés szükségességére is.
Pl.: Egy személy elveszítette az egyik lábát, járásához botot használ:
– aktuális környezetben magas járdán, meredek csúszós felületű úton a járása nehezített, mérsékelten korlá-

tozott (teljesítmény-minősítés);
– standardizált környezetben, vízszintes, nem csúszós felületen, de bot nélkül a járása nagyon korlátozott,

súlyosan akadályozott (képesség minősítés).
A környezeti minősítés azt mutatja meg, hogy az mennyire támogató vagy akadályozó, milyen gyakran gátolja

és milyen mértékben, meglétével, vagy hiányával.
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4.1 BEVEZETÉS
„Minden társadalmat szemléletesen jellemez a múltjához (öregek), a jelenéhez (például súlyos betegeihez, fo-

gyatékossággal élő emberekhez) meg a jövőjéhez (gyermekek) fűződő viszonya.” (Kálmán - Könczei, 2002 p.29)

A fogyatékosság mint diszkriminációs és jogi szabályozásra szoruló jelenség meglehetősen új terület a társa-
dalomtudományokban. A szociológia például nagy mértékben elhanyagolta a fogyatékosság, mint társadalmi
jelenség vizsgálatát, elemzését, és inkább az egészség és krónikus betegség szociológiai kérdéseivel foglalkozott.
(David Mercer 2008) 

Bár a szociális munka és az emberi jog történetében értékes utalásokat találhatunk az esélyegyenlőség törté-
neti megközelítéséhez, a fogyatékosság jogtörténeti, a különböző történeti korok jogforrásainak kutatásából eredő
teljes feldolgozása még várat magára mind nemzetközi és hazai szinten. (Kálmán - Könczei, 2002)

A fogyatékosság diszkriminációjától az esélyegyenlőségig vezető társadalomtörténeti folyamat kutatásához
és kritikai elemzéséhez jelentősen hozzájárult a 1960-70-es évek szabadságjogi és emancipációs mozgalma. 

Az ún. fogyatékos mozgalom  (Disability Movement) egyik legnagyobb eredménye a fogyatékosság társa-
dalmi modelljének megszületése és érvényesítése a jogi szabályozás területén. 

A fogyatékos emberek mozgalma a politika és jog területén túl az akadémiai életben is részvételt követelt, és
így ma már a fogyatékosság mint önálló, multidisciplináris tudomány (Disability Studies) is helyet kapott a tár-
sadalomtudományok asztalánál. Az esélyegyenlőség története a fogyatékos személyek diszkriminációjának és
társadalmi mozgalmának a története. Általánosítva úgy is mondhatjuk, a más, a szokatlan, a kivételes (mint nem
„szabályos”) kirekesztésének és elfogadásának története. Mint minden történelmi folyamat, az esélyegyenlőség
története is elválaszthatatlan az adott kor kultúrájától, gazdasági és politikai viszonyaitól. A következőkben ezen
történeti elemekre való utalással illusztráljuk azt a folyamatot, amely a fogyatékos emberek diszkriminációjától
esélyegyenlőségükig vezet.

A fogyatékos (fizikai megjelenésükben és viselkedésükben eltérő vagy sérült) személyekhez a különböző korok
társadalmai más-más módon viszonyultak. Így például: 
– Tisztelettel és alázattal, mint különleges képességekkel megáldott személyhez (pl. epilepsziás személy, mint

jövőbe látó), 
– Babonasággal, mint egy szerencsét hozó üdvöskéhez (pl. a fogyatékos személy púpjának megérintése szeren-

csét hozott), 
– Csodálkozással vegyített kíváncsisággal, mint valamiféle  csodabogárhoz (pl. szokatlanul kis vagy nagy nö-

vésűek mint vásári mutatványosok),
– Nevetéssel, kifigurázással, mint szórakoztatás tárgyához (pl. udvari bolond),
– Félelemmel, bűntudattal, mint valami megmagyarázhatatlan természetbeni csapáshoz (pl. értelmi fogyatéko-

sok, mint a gonosz által megszállottak),
– Kegyetlenséggel és erőszakkal, mint elpusztítandó tárgyhoz (pl. fogyatékos gyermekek vízbe fojtása)

„ Egy egyiptomi sírkamra falára akondropláziás törpét festettek, mint a királyi ruhatárost, egy másik sírkamra
falán vak hárfást és énekest. Az azték uralkodói házban a királyi állatkertben törpéket, szakállas nőket és defor-
mált testű embereket tartottak konyhai hulladékon. Európában az udvari bolondok, cirkuszi és vásári mutatvá-
nyosok szerepét a fogyatékos emberek kiváltságos foglalkozásaként  tartották számon.”  (Friedberg, Mullins és
Sukhennick: Accept me As I am: best Books of  Juvenile Nonüfiction on Impairments and Disabilities. Bowker, New
York2. és 3. fejezetek) 

Barnes, C. (1997) a világhírű angol Fogyatékosság-tudományi Intézet vezetője helyesen mutat rá, hogy a fogya-
tékos személyek tényleges társadalmi befogadásának és esélyegyenlőségének a legfőbb akadálya a negatív köz-
vélemény, az emberi előítélet. Ezen attitűdök az ellenséges megítéléstől a felsőbbrendűségen és sajnálaton ke-
resztül a tudatlanságig, érzéketlenségig terjednek.  

4.
Az esélyegyenlőség történeti kérdései

Dr. Kemecsei Éva
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Barnes, C. (1997) kétféle magyarázatot ad a fogyatékossággal kapcsolatos negatív attitűdökre.
Első és történelmileg a legrégebbi ok, az emberek abnormálistól és az ismeretlentől való ősi, pszichológiai fé-
lelme. A fogyatékossággal szembeni előítéletek tulajdonképpen a másság és a test korlátainak, tökéletlenségének
a bizonyítékait utasítják el. (Morris (1991), De Beauvoir, S. (1976)

„A nem-fogyatékkal élők valójában nem a fogyatékosságtól rettegnek, hanem attól, hogy a fogyatékos em-
berek a saját maguk halandóságára emlékeztetik őket”. ( Barnes, C. 1997. p. 11)

A második ok a gazdasági produktivitás, termelékenység, mint a társadalmi hasznosság (vagy haszontalan-
ság) mérőeszköze és a társadalmi életben való aktív részvétel feltétele. A továbbiakban e két dimenzió mentén il-
lusztráljuk a társadalmi esélyegyenlőség történetét.

A fogyatékossággal kapcsolatos negatív társadalmi attitűdöt a magyar szakirodalom „sajátos szociálpszicho-
lógia jelenségként, tabuként” tárgyalja. (Kálmán - Könczei, 2002) 

„... tabutéma a rokkantság, fogyatékosság, a végleges munkaképtelen az egészség krónikus, illetve visszafor-
díthatatlan állapota miatt... Talán ez egész civilizációnk sem akar szembenézni a keserű ténnyel, hogy az egész-
ség illúzióját fel kell adnunk, a modern társadalomban a teljes részvétel képessége csak időleges, ez alatt az em-
berek jelentős része környezeti, vagy saját életvezetése által kiváltott ártalmak következtében krónikus beteg lesz,
fogyatékossá vagy rokkanttá válik.” (Pető  Z. 1990. p 1.)   

4.2 FOGYATÉKOSSÁG AZ ÓKORBAN

A modern nyugati civilizáció fogyatékossággal kapcsolatos attitűdjei az ókori Görögország és Róma kultúrájá-
ban gyökereznek. Barnes, C. (1997) emlékeztet bennünket, hogy nemcsak az ókor filozófiája, építészete, irodalma
hanem gazdasági és jogi egyenlőtlenségei is profán hatással voltak korunk társadalmának fejlődésére. 

Az ókori görög gazdaság rabszolgaságra épült, és társadalmát a patriarchizmus, hierachia és nyílt erőszak jelle-
mezte. A polgári szabadságjogok csak a görög férfiakat illették meg, a nőket és nem görög származásúakat al-
sóbbrendűeknek bélyegezték. Mindezen társadalmi egyenlőtlenségek az elnyomásra és kizsákmányolásra ha-
talmazták fel a szabad, „civilizált” görög férfit.

Az ókori görögök erőszakos, harcias nemzet voltak és szinte állandó harcban álltak valamelyik városállammal
vagy a szomszédos nemzetekkel. A rabszolgagazdaság működtetéséhez ugyancsak szükségesek voltak a csatá-
rozások, hiszen a munkaerő folyamatos utánpótlását a foglyul ejtett ellenség biztosította. Az állandó háborúsko-
dás a férfiak általános hadkötelezettségének előírását követelte meg. Ha mindehhez hozzárendeljük az ókori gö-
rögök jól ismert „ép testben ép lélek” életelvét, nem nehéz arra a következtetésre jutni, hogy ebben a társada-
lomban nem sok hely volt azok számára, akiknek valamilyen sérültségük, fogyatékosságuk volt.

A görögök testi tökéletesség iránti megszállottsága tükröződik a Dutton (1996) által idézett i.e. 8-7 századi do-
kumentumban, amely előírta mindazon csecsemők meggyilkolását, akik megítélés szerint később nem feleltek
volna meg a tökéletesség követelményének az oktatás, testedzés és versenyszerű sportok területén. A beteg vagy
gyenge csecsemők „kitétele” széles körben elterjedt szokás volt, sőt néhány városállamban törvény is előírta az
ilyen csecsemők gyilkolását (Tooley, 1983).

„A gyermek valamennyi testrésze, végtagja, és érzékszerve tökéletes kell hogy legyen. A testi nyílások csak-
úgy mint a fülek, orr, torok, valamint a vizelet-és salakanyag eltávolítására szolgáló szervek szabadon járhatók
kell hogy legyenek. A gyermek természetes mozgása ne legyen túl lassú vagy erőtlen, végtagjai hajlíthatók és
nyújthatók, azok alakjai és méretei megfelelőek kell hogy legyenek és reagáljanak természetes stimulációra”

(Soranos /AD 2. század/: Hogyan ismerjük fel a felnevelésre érdemes gyermeket? Gynaecology. Idézve Garland,
1995 által p.14.)

A spártaiak militarista társadalma ugyancsak szűknek bizonyult a fogyatékos, beteg, harc-és munkaképtelen
emberek számára. A gyermekeket például az állam tulajdonának tekintették és ha azok nem voltak egészsége-
sek, elrendelték az Apothetae szakadékhoz való kitételüket  vagy a Tajgetosz hegyről való levetésüket. (Rieser –
Mason 1992, Kálmán - Könczei 2002)

„Az újszülött csecsemővel apja nem rendelkezett, hanem karjába vette és elvitte a Leszkhé nevű helyre, ahol
a törzsek vénei összegyülekeztek, és megvizsgálták a kisdedet. Ha egészséges alkatú és erőteljes csecsemő volt,
utasították az apát hogy  nevelje fel, egyben pedig kijelöltek neki egyet a kilencezer spártai parcellából. 

De ha idétlen vagy nyomorék volt, bedobták a Taigetosz Apothetai nevű szakadékába – azzal a meggyőző-
déssel, hogy nem előnyös sem a gyermeknek sem az államnak, ha egy születésétől kezdve gyenge és életképte-
len ember életben marad. Ezért fürdették meg az asszonyok az újszülöttet borban és nem vízben, hogy kipróbálják
szervezete állóképességét. Ha ugyanis epilepsziás vagy gyenge, beteges szervezetű volt a gyermek, görcsöt ka-
pott az erős bortól, és elpusztult, de ha egészséges volt, még izmosabb lett.”(Lükorgosz, 16, 1-3. – Máthé Elek
ford. Idézte Kálmán - Könczei, 2002)

4. Az esélyegyenlőség történeti kérdései – Dr. Kemecsei Éva
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„Akik ... csenevésznek születtek, egy megközelíthetetlen, titkos helyen annak rendje és módja szerint eltünte-
tik” (Platón: Állam 460c)

„...semmiféle korcsszülöttet nem szabad fölnevelni...” (Arisztotelész: Politika 1335b)

A görög férfiakkal szemben általános elvárás volt az egyéni és csoportos versenyzés mind fizikai, mind intel-
lektuális téren (pl. gimnáziumokban, amfiteátrumokban, és persze az Olimpián).

A fentiek ismeretében nem meglepő, hogy mindössze egyetlen testi hibást találunk a görögök istenei között:
Zeusz és Héra fiát, Héphaisztoszt, az isteni kovácsot. 

„ ... üllőjétől fölkelt nagysebtében az órjás és bicegett, hitvány lábszárai lent karikáztak ... majd pedig ...a kezét
letörölte szivaccsal, és mellét, a bozontosat, és jó izmú nyakát is.” (Homérosz: Iliász XVIII. 410-411 és 414-415, De-
vecseri Gábor fordítása)

A mitológia szerint Zeusz megpróbálta kivetni a fiát az Olümposzról, de Aphrodité, a szerelem istennője meg-
szánta Héphaisztoszt és hozzá ment feleségül. A házasság azonban nem tartott soká, hiszen Aphrodité szerető-
jévé tette az ép testű Árészt, a hadistent és tettét azzal indokolta, hogy férje „nyomorék” volt a hitvesi ágyban (Bar-
nes, C. 1997).

A fenti kultúrtörténeti példában jól felismerhető a napjainkban is meglehetősen gyakori asszociáció a fogya-
tékosság, kitaszítottság és impotencia között. Barnes, C. (1997) arra is rámutat, hogy a fogyatékosság és a bűnö-
kért való megtorlás közötti kapcsolat ugyancsak felelhető az ókori görög kultúrában. Példaként említi Szophok-
lész híres történetét Odipusz királyról, aki miután rádöbbent hogy vérfertőzést követett el, büntetésül megvakí-
totta magát. 

A görög kultúra, gazdaság és politika hagyományait a hódító Róma vitte tovább és terjesztette el Európán túl
terjedő birodalmában. A göröghöz hasonlóan az ókori római birodalom is a rabszolgagazdaságra épült és magas
fokú militarizáció jellemezte politikáját. Ennek következményeként az ókori rómaiak ugyancsak előírták a beteg
vagy gyenge csecsemők meggyilkolását, a Tiber folyóba való fojtását. Azok, akik életben maradtak és fogyaté-
kosságuk csak később vált nyilvánvalóvá (süket, vak, néma, alacsony növésű, értelmi fogyatékos stb.) nevetség
vagy kegyetlenség tárgyaivá váltak. A hírhedt római játékok során gyakran vetettek fogyatékos embereket az
arénába a római polgárok szórakoztatására.

Érdekes kivételként megjegyzendő, hogy Claudiusnak a „fogyatékos” császárnak sikerült életben maradnia
családja magas társadalmi pozíciója miatt. A társadalmi megvetés és negatív attitűd azonban őt sem kerülte el: „
nézzétek meg a testét: haragjukban hozták létre az istenek” – írja róla Seneca, sőt  még a tulajdon szülő anyja is
undorral nevezte  őt „szörnyszülöttnek, a természet befejezetlen, félig kész termékének”. (Garland, 1995. p.41, Se-
neca 1963. 10, Kálmán - Könczei, 1997)

Az ókori tudomány tárgyilagos megítélése megkívánja, hogy említést tegyünk azokról a tudományos alapú te-
rápiákról, kezelésekről, amelyeket a szerzett (pl. harc vagy baleset során) fogyatékossággal rendelkezők gyógyí-
tására fejlesztettek ki. Arisztotelész például a siketséget, Hippokratész az epilepsziát tanulmányozta, mint pszi-
chológiai problémát. A rómaiak a fürdőikben hidroterápiás és fitnesz terápiás módszereket fejlesztettek ki a szer-
zett sérülések gyógyítására, kezelésére.

Természetesen ezek a gyógymódok csakis az ókori társadalom gazdag és befolyásos tagjainak voltak a ki-
váltságai. (Barnes, C. 1997)

4.3 FOGYATÉKOSSÁG A ZSIDÓ-KERESZTÉNY KULTÚRÁBAN

Az esélyegyenlőség története elképzelhetetlen a zsidó-keresztény kultúrára való utalás nélkül, hiszen azt a mo-
dern nyugati civilizáció morális értékei alapvető forrásaként tartjuk számon. 

Az ókori Róma és Görög Birodalom kultúrájának és társadalmi értékeinek számos eleme tovább élt a zsidó-ke-
resztény kultúrában, és így egészen napjainkig nyomon követhető a társadalmi értékek, attitűdök megnyilvánu-
lásaiban.

Az ókori görög társadalom befolyásának eredményeként a korai zsidó-keresztény kultúrában az ókori világ-
hoz hasonlóan a fogyatékosságot egyfajta büntetésként, istentelenségként, tisztátlanságként értelmezték. Ennek
bizonyításául a leggyakrabban az ószövetségi Leviták könyvét, (Mózes harmadik könyvét az egyházi szolgála-
tokról) szokták idézni:

„ Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván: Szólj Áronnak mondván:Ha lesz valaki a te magod közül, az ő
nemzetségükben, akiben fogyatkozás leend, ne áldozza áldozatul az ő Istenének kenyerét. Mert senki sem ál-
dozhat, akiben fogyatkozás van: vagy vak, vagy sánta vagy csonka orrú, vagy hosszú tagú. Sem az, aki tö-
rött lábú vagy törött kezű. Vagy púpos vagy törpe, vagy szemfájós, vagy viszketeges, vagy sömörgős, vagy
aki megszakadott...
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Az ő Istenének kenyeréből, a legszentségesebbikből és a szentségesből ehetik. Csak a függönyhöz be ne men-
jen, és az oltárhoz ne közelítsen, mert fogyatkozás van ő benne, hogy meg ne fertőztesse az én szenthelye-
met.”(Mózes III. Könyve a Léviták egyházi szolgálatáról 21:16-23. Szent Írás Károli Gáspár fordításában, Buda-
pest, 1985. p.129)

A zsidó hit, az ókori normáktól eltérően tiltotta a gyermekgyilkosságot és a a betegek és szerencsétlenekről való
gondoskodás kötelezettségét szokásaiban érvényesítette. (Davis, 1989) 

Barnes, C. (1997) elemzésében rámutat, hogy ebben valószínűleg szerepet játszhattak a korabeli gazdasági vi-
szonyok és eltérő életmód. A zsidó társadalom például nem volt különösen gazdag, pásztorgazdasága a hordák
és csordák nevelésére és azok eladására épült. Ehhez az eltérő gazdasági berendezkedéshez járult hozzá, a zsidó
emberek békés természete és elnyomással, üldöztetéssel járó kisebbségi sorsa. (Albrecht, 1992)

A kereszténység kezdeteiben a szegények, a társadalomból kirekesztettek (rabszolgák és nők) vallásaként hir-
dette magát és így a jótékonyság, az elesettekről való gondoskodás volt egyik legfőbb elve. (Barnes, C. 1997) 
A bibliai szövegek ugyancsak számos utalást tartalmaznak annak illusztrálására is, hogy a korabeli társadalom és
kultúra a fogyatékosságot valamilyen bűnös cselekedet következményeként tekintette. Barnes, C. (1997) például
az ószövetségre hivatkozva említi, hogy vakságot az Isten büntetésének vélték az egyén erkölcstelen viselkedésé-
ért. Ha a görög drámahős, Lear király sorsára gondolunk, jól szemléltethető,hogy a zsidó-keresztény vallás nor-
mái és szigorú szankciói miként olvasztották magukba az ókori társadalom értékeit, attitűdjét. Az újszövetségi
Máté evangéliumában azt olvashatjuk, hogy Jézus a bűnök megbocsátásával gyógyít. (Máté Evangéliuma 9:2) 

Ez szintén a fogyatékosság isteni eredetű büntetésből való származtatására utal.

4.4 KÖZÉPKOR

A római birodalom bukását követő történelmi időszak szüntelen háborúskodások sorozata volt, s így joggal fel-
tételezhető, hogy a betegek és fogyatékossággal élők társadalmi megítélését is hasonló brutalitás jellemezte.

Angliában egészen a 17. századig a beteg, fogyatékos emberek egyetlen támasza az egyház volt. A keresztény
Új Testamentum jótékonyságot és szánalmat hirdetett a fogyatékos emberek iránt, bár az Ó Szövetség bibliai üze-
nete még mindig az ókori társadalmak diszkriminációs megközelítését tükrözte. (Lásd a korábbiakban kifejtet-
teket!) Ez az ambivalencia a középkori hiedelmekben és attitűdökben is megjelent. A fogyatékos személyeket
egyesek a Sátán leszármazottjainak vélték, míg mások ártatlanságuk szentségét hangsúlyozták. (Rieser, R. -
Mason, M. 1992)

A viking és szász (saxon) feudális jog kegyetlen ártatlanság próbái (pl. ha a vádlott vallatása során szerzett sú-
lyos égési sebe nem gyógyult csodaszerűen, az annak a jele volt, hogy az Isten bűnösnek tartotta őt) arra utalnak,
hogy a fogyatékosságot is büntetésként, az Isten által való  kitaszítottságként ítélték meg. 

Szent Ágoston, aki a hagyomány szerint a kereszténységet Angliába vitte, a 6. században azt vallotta, hogy a
sérültség, fogyatékosság „ büntetés Ádám bűnbeeséséért és egyéb bűneiért”. (Ryan - Thomas, 1987. p.87)

A protestáns reformátor Luther azt hirdette, hogy a fogyatékos gyermekek egyfajta lelketlen „tündér-ördö-
gök” (changelings), akiket a szülők igazi gyermekeik helyett kaptak bűneik miatt és ezért az ilyen teremtménye-
ket legjobb ha a vízbe fojtják. (John Quicke, 1985. p.3. Haffter, 1968) 

A középkor társadalma nemcsak a fogyatékos személyt/gyermeket, hanem szüleiket is üldözte, elítélte. Így
például az anyák, akiknek fogyatékos gyermekük született  „boszorkánynak” ítéltettek és gyermekükkel együtt
kivégeztettetek. (Rieser, R. - Mason, M. 1992, Malleus Maleficarum of 1487 hivatkozott: Barnes, C. 1997 p.18.)

A fenti példák jól érzékeltetik az ókor  kegyetlen, altruista normáinak makacs tovább élését, valamint a tudat-
lanságból és a másságtól való félelemből  fakadó hiedelmek, attitűdök fennmaradását.Az ókori társadalmakhoz
hasonlóan a fogyatékos személyek gyakran voltak tárgyai a közösség gúnyolódásának, szórakoztatásának. Fizi-
kailag sérült gyermekek és felnőttek megszokott kiállítási tárgyai voltak a középkori vásárokban, az egészsége-
seknek szórakoztató túrákat szerveztek az elmeintézetekbe, a gazdag kiváltságosok pedig saját házi vagy udvari
bolondot tartottak. (Ryan - Thomas, 1987)

Angliában egészen a 17. századig általános volt, hogy a közösség és család által kitaszítottak az egyház jóté-
konyságának a könyörületére támaszkodhattak csak, az állam semmiféle szerepet, felelősséget nem vállalt életü-
kért, jólétükért. A sérült és beteg személyek, ha szerencséjük volt, bekerültek valamelyik egyházi ispotályba, ahol
orvosi vagy fizikai  ellátás helyett elsősorban a „lelkük ápolásában” részesültek. (Scull, 1984) Az angliai egyház ha-
talma és vagyona a 16. században jelentősen csökkent a királyi abszolutizmus miatt és így nem tudta jótékonysági
szerepét betölteni. E folyamat eredményeképpen a helyi bíróságok - elsősorban a közbiztonság érdekében – el-
rendelték, hogy a hatóságoknak kell kezelniük a problémát. Később a tudor uralkodók gazdasági források előirá-
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nyozását, biztosítását írták elő, és elrendelték a szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való jutás jogi szabályozását is.
Így született meg 1601-ben az angol Szegénységi Törvény (Poor Law of 1601), mint az első hivatalos jogforrás,
amely elismerte az állami intervenció szükségességét a fogyatékosság társadalmi kezelésében. A szegény törvény
mellet azonban a korabeli jogforrások is tovább éltek, így például az „érdemes” és „nem érdemes szegény” disz-
kriminációjáról szóló 1388-ból való rendelet. (Stone, 1984) Az angol szegénypolitika kiváló példa arra, hogy a fo-
gyatékosság miként fonódott össze a szegénységgel, az esélyegyenlőtlenséggel a jogi szabályozásban.

A fogyatékosság és szegénység a mai napig szorosan összefügg, hiszen korunk modern társadalma is a gazda-
sági produktivitás és hasznosság értékére épül. Más szavakkal élve: aki fogyatékos és nem tud dolgozni az az ál-
lami szelektív ellátások által megszabott mértékű szegénységre van kárhoztatva.

4.5 IPAROSODÁS ÉS TUDOMÁNYOS RACIONALITÁS

Csakúgy, mint a szegénység megszüntetésére, a fogyatékosság, mint esélyegyenlőtlenség megkérdőjelezésére
sem gondolt senki, mindaddig amíg meg nem jelent a „szégyenérzet az emberhez méltatlan helyzetek láttán” a
reneszánsz és reformáció idején. (Ferge Zs. 1986. p.13.) A felvilágosodás és a liberális utilitarista társadalmi fel-
fogások számos haladó gondolkodást képviseltek. David Hume, Immanuel Kant, Jean-Jaccques Rousseau és Fran-
cois Voltaire nemcsak az egyházi dogmák megkérdőjelezéséhez és a tudományos, racionális gondolkodás felül-
emelkedéséhez járultak hozzá, hanem utat nyitottak a társadalmi haladás és az egyén fontosságának és értékei-
nek elismerése számára. (Barnes, C. 1997) Ahogy arra Barnes, C. 1997 helyesen rámutat a 19.század egyben az in-
dividualizáció, a test és elme medikalizációjának, a szemmel látható sérültséggel, fogyatékossággal bírók kire-
kesztésének és intézményes szegregációjának  az időszaka is. A korszerű orvostan hiánya miatt a társadalom
még mindig a fogyatékos személyeket hibáztatta sérültségükért és másságukért. (Stone, 1985)

A 19. század ipari és gazdasági fejlődése eredményeként a munkerő és a munkavégzés, produktivitás, mun-
kaképesség felértékelődtek. Ez a fogyatékos emberek közötti további megosztáshoz, egyenlőtlenséghez vezetett.
Nevezetesen munkaképes és munkaképtelen fogyatékosok megkülönböztetéséhez és a legsérülékenyebb, leg-
rászorultabb réteg még mélyebb elnyomásához, szegregációjához.

„Amint az idő pénzzé vált a gyártószalagnál, egyre több ember minősült fogyatékosnak”. (Rieser, R. - Mason,
M. 1992)

Az egyén jelentőségét/szabadságát és az önérdeket hirdető társdalomfilozófiai nézetek (Jeremy Bentham, Stu-
art Mill) az egyén felelősségét hangsúlyozták, és ezzel mintegy legitimizálták a már jól beágyazódott, kevésbé fel-
világosult attitűdöket a fogyatékos személyekkel szemben. 

Így történhetett, hogy a modern, felvilágosult, haladó nézetek a fogyatékos emberek állami jogszabályok által
előírt, szisztematikus megsemmisítéséhez vezettek a 20 században. Ne felejtsük el, hogy a darwinista evolúció
nemcsak a természettudomány és orvostan forradalmi fejlődését indította el, hanem a társadalmi darwinizmu-
sét is, amely felfogás az eugenikai mozgalmon és a társadalmi higiénián keresztül a holocaustba torkollott.

4.6 AZ EUGENIKÁTÓL A HOLOCAUSTIG.

A jog, mint a fogyatékos emberek elleni elnyomás, a diszkrimináció eszköze

Az eugenika az öröklődő emberi betegségek elterjedésének megakadályozásával foglalkozó tudományterület. Az
ún. pozitív eugenika az előnyös genotípusok szaporodásának serkentésére az ún. negatív eugenika a hátrányos ge-
notípusok szaporodásának csökkentésére törekszik (pl. házasság tiltása, sterilizáció eszközével). Az eugenika
mint tudományos irányzat Francis Galton (1822-1911) nevéhez fűződik. Az általa megfogalmazott filozófiai eszme
szerint az emberi faj jobbítható (race betterment), ha az egészséges és erős emberek több utódot hoznak a világra
(selective breeding).Az eugenika fejlődése szorosan összefüggött Darwin evolúciós elméletének népszerűségével,
illetve annak a társadalmi viszonyokra  való alkalmazásával (társadalmi darwinizmus, Social Darwinism).

Az eugenika világszerte elterjedt és a mai napig fellelhető, mint társadalom politikai vagy népességpolitikai
irányzat (Pl. Kína „egyke” népességpolitikája és sterilizációs törvénye).

Az 1900-as években az eugenika mint elismert tudományos irányzat főként azt kutatta, hogy miként lehet
progrosztizálni az intelligenciát és bizonyos deviáns magatartásokat.  Az első eugenikai intézet 1910-ben alakult
meg az Amerikai Egyesült Államokban (Eugenics Records Office: ERO) és tudományos programjával jelentősen
hozzájárult az első ún. sterilizációs törvény kidolgozásához. A Modell Törvény (Model Eugenical Sterilization
Law, 1914) a társadalmilag inadekvát (állami intézményekben vagy segélyekből élők) egyének szaporodását sza-
bályozta, és így legitimizálta az értelmi fogyatékosok, elmebetegek, epilepsziások, vakok, süketek, torzultak, al-
koholisták, hajléktalanok, koldusok, árvák és gyilkosok eugenikai hatósági (egyéni akarat elleni) sterilizációját.

Az eugenikai sterilizációs törvényeket a legtöbb állam költségmegtakarítási stratégiája vagy bevándorlói po-
litikája részeként vezette be. Egy sokat idézett bírósági ítélet így indokolja a hatósági sterilizáció elrendelését:
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“Ahelyett, hogy arra várunk, mikor fog az elmebeteg gyilkolni vagy az imbecil éhenhalni, jobb a világnak, ha
megakadályozzuk, hogy a társadalmilag alkalmatlanok szaporodjanak.” (Buck v. Bell Supreme Court Justice,
Virginia 1927)

Az 1930-as években a náci Németország az eugenikai törvénykezést az ún. Faji Hygénia (Rassenhygiene) moz-
galom hatására a társadalmilag alsóbbrendűek hatósági sterilizációjára vezette be. Amikor a sterilizáció a fogya-
tékosok, nem árják  és zsidók megsemmisítéséhez vezetett, az eugenika elvesztette népszerűségét. Tudósok, or-
vosok és politikusok élesen kritizálták az Eugenikai Intézetet (ERO) és így az 1939-ben bezárásra került.

Magyarországon nem vezetettek be sterilizációs rendelkezéseket  és hivatalosan nem sterilizáltak embereket
akaratuk ellenére. Bár a kor szellemének megfelelően számos kísérlet történt az eugenetikai sterilizáció törvé-
nyesítésére, ezek eredménytelennek bizonyultak a “kevés magyart féltő és szkeptikus orvostársadalom” ellenál-
lása miatt. (Vass Enikő 2001)

Az eugenika a II. világháborút követően is erősen stigmatizált maradt, így a tudományos intézetek és folyó-
iratok elhagyták az eugenika elnevezést és más, kevésbé kompromitállóakat vettek fel. Például,1954-ben az angol
Eugenikai Évkönyv (Annals of Eugenics) Humán Genetikai Évkönyvvé (Annals of Human Genetics) változtatta
nevét , 1972-ben az Amerikai Eugenikai Társaság (American Eugenics Society) a Társadalmi Biológia Tudomá-
nyos Társasága (Society for the Study of Social Biology) nevet vette fel. (Encyclopædia Britannica,2008) 

A náci Németország eugenikai sterilizációs programja az 1930-as évek végére a fogyatékosok és betegek szisz-
tematikus megsemmisítésévé fajult és így a holocaust előkészítőjévé vált.Az 1939-es ún. T4 Akció (Aktion T4)
több mint 100.000 fogyatékos és elmebeteg csecsemő, gyermek, felnőtt és idős meggyilkolásáért volt felelős.A T4
Akció a náci Németország tudományos alapú, faji higiéniai programja volt, amely a testileg fogyatékosok, idő-
sek, elmebetegek és értelmileg fogyatékosok megsemmisítésére irányult.A sors kegyetlen iróniája, hogy a prog-
ram inspirálója egy orvos felesége volt, aki személyesen Hitlertől kérvényezte, hogy súlyosan fogyatékos gyer-
mekét megölhesse.A kisfiú, Knauer Baby, két végtagja hiányzott, vak és szellemileg fogyatékos volt. Hitler bi-
zalmasa, Karl Brandt tábornok tanácsát kérte ki, majd mint kvázi tudományos kísérlethez, belegyezését adta a
gyermek meggyilkolásához. A „sikeres” kísérlet eredményeként Karl Brandt egy olyan program kidolgozását
rendelte el, amely a fogyatékos csecsemők és gyermekek megsemmisítését irányozta elő faji tisztítás céljából. A
program kidolgozására, megvalósítására és ellenőrzésére Hitler személyesen nevezett ki politikusokat, katonai
parancsnokokat és orvosokat.

A programot adminisztrációs központjának berlini címéről nevezték el „Aktion T4” –nak (T4 = Tiergarten Strasse
4, Berlin). Az aprólékosan, tudományos módszerekkel kidolgozott eljárás végrehajtására hat kórházat jelöltek ki:
– Hadamar Pszichiátriai Intézet,
– Grafaneck Mozgássérültek Intézete,
– Hartheim Kórház(Ausztria),
– Sonnenstein Mozgássérültek és Szellemi Fogyatékosok Intézete,
– Bernburg Pszichiátriai Intézet 6.Branderburg Pszichiátriai Intézet.

Az ápolónők és bábák kötelezettsége volt, hogy nyilvántartást vezessenek az újszülöttekről és jelentsék, ha a kör-
zetükben sérült csecsemő született vagy ha fogyatékos gyermekkel kerültek kapcsolatba.  A csecsemőket és gyer-
mekeket orvostanhallgatók vizsgálták meg és javasolták a T4 programra. Az így kiválasztottakat aztán a kijelölt
hat kórház egyikébe szállították, a szülőket abban a hitben hagyva, hogy bentlakásos intézményben gondos-
kodnak fogyatékos gyermekükről. A gyermekek meggyilkolására számtalan kísérleti módszert alkalmaztak a
csecsemőéheztetéstől a különféle mérgek alkalmazásáig. A gyermekek halálát követően az orvosok hamis ha-
lotti bizonyítványt állítottak ki, majd értesítették a szülőket.

1939 végére a T4 programot kiterjesztették a fogyatékos vagy elmebeteg felnőttekre és idősekre is. A T4 prog-
ram egyre szélesebb körben vált ismertté és a hozzátartozók gyakran elrejtették idős vagy fogyatékos hozzátar-
tozóikat. 1941. augusztus 3-án Clemens von Galen katolikus püspök a Münstre Katedrálisban tartott híres ige-
hirdetésében nyíltan elítélte a T4 programot, gyilkolásnak minősítve a szisztematikus eutanáziát. A sokkoló igaz-
ságra rávilágító igehirdetés és a nyomában fellángoló közfelháborodás egészen a náci vezetésig éreztette hatását,
és Hitler augusztus 23-án kénytelen volt a T4 Akciót felfüggeszteni. A náci hatalommal való ellenszegülés nem
maradt megtorlás nélkül: a püspököt ugyan életben hagyták (nem akartak mártírt csinálni Clemens von Galen-
ből), a három tiszteletest, akik tovább terjesztették igehirdetését, kivégezték. (The History Place, 1997.)

Bár a T4 programot hivatalosan beszüntették, az ún. vad eutanázia fázisban, a fogyatékosok, idősek és elme-
betegek megsemmisítése titokban tovább folytatódott egészen a Holocaust végéig. A T4 program során kikísér-
letezett megsemmisítési módszereket (pl. zuhanynak álcázott tömeges gázkamra) és az Akció során kiképzett
„szakembereket” a haláltáborokban alkalmazták tovább. (Catherine Maria Marcía (2006) The Nazi T4 Program.
Film Projekt, The History Place, 1997.)
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4.7 A FOGYATÉKOS EMBEREK SZABADSÁGMOZGALMA

A korábbiakban tárgyaltak arra szolgálnak tanúbizonyságként, hogy a fogyatékkal élők a társadalom előítéleté-
nek, diszkriminációjának, szegregációjának és kirekesztésének (megsemmisítésének) az áldozatai voltak az em-
beriség története során.A társadalmi esélyegyenlőséget irányzó törekvések csak a 20. században jelennek meg a
fogyatékos emberek ún. szabadságmozgalmának eredményeként. A mozgalom kialakulásához nagymértékben
hozzájárultak a fogyatékos emberek önszerveződései (pl. az 1890-ben megalakuló Siketek Brit Egyesülete, az
1899-ben létrehozott Vakok és Fogyatékosok Nemzeti Ligája Angliában) és a társadalmi kisebbségek politikai
szabadságjogi mozgalmai.A fogyatékos emberek önszerveződései a nem-fogyatékosok paternalista, korlátozó
jótékonyságát elutasították: „ Jogokat, nem jótékonyságot! (Rights not charity)!” – követelték a vak emberekek
egyik utcai tüntesékükön (Campbell, J. 1997 in Barton L. és Oliver M. Szerk. 1997)

A fogyatékos emberek szabadságmozgalma lassú, ún. szerves folyamatként bontakozott ki évtizedeken át: a
fogyatékosok művészeti törekvései, önálló életvitelért, akadálymentesítésért, befogadó oktatásért, egyenlő mun-
kabérért stb. való harcaik az esélyegyenlőséghez vezető út mérföldkövei.Az 1960-as évekre a fogyatékos emberek
már kollektívan kérdőjelezték meg az egészségügyi és szociális szakemberek, valamint a jótékonysági szerveze-
tek kompetenciáját fogyatékos ügyekben: „ Ahhoz, hogy teret és lehetőséget kapjunk arra, hogy feltehessük a
kérdést „Miért vagyunk kirekesztve a társadalmatokból?” és „Hogyan törhetnénk át a korlátaitokat?” szükséges
volt elszakadni azoktól, akik a nevünkben és helyettünk szónokoltak”. (Campbell, J. 1997 in Barton L. és Oliver
M. Szerk. 1997. p.79.)

A fogyatékos emberek társadalmi befogadásért, jog- és esélyegyenlőségért, érdekképviseletért és önrendelke-
zésért küzdő mozgalom egyik legjelentősebb vívmánya az, hogy ma már széles körben elfogadott nézet, hogy a
fogyatékosság nem a sérült egyén állapotából, másságából ered, hanem a közösség, a társadalom megítéléséből
és korlátaiból (társadalmi modell).

„ A fogyatékosság, mint a társadalmi viszonyok által előidézett állapot megszüntetéséhez a következők szük-
ségeltetnek:

A fogyatékosság elemeit – mint például alacsony jövedelem, mozgáskorlátozottság, intézményes ellátás – ösz-
szefüggően és nem izoláltan kell kezelni. El kell ismerni, hogy a fogyatékos személyek – megfelelő tanáccsal vagy
segítséggel – képesek a saját életükre, vonatkozó döntésekre. A fogyatékos személyek ezen önrendelkezéshez
való jogát valamennyi segítő szakembernek és szakértőnek tiszteletben kell tartani.” (Union of the Physically Im-
paired Against Segregation (UPIAS) Principles, 1975.)

A fenti alapelvek elfogadása és érvényesítése elengedhetetlen a fogyatékosságra vonatkozó jogszabályok ér-
telmezéséhez és alkalmazásához, ha a célunk a fogyatékos személy esélyegyenlőségének biztosítása.

A történeti kérdések tárgyalása remélhetőleg hasznos eszközül szolgál mind a hallgatók és oktatók számára
ahhoz, hogy felismerjék és kritikailag elemezzék a jog társadalmi szerepét az esélyegyenlőség szempontjából.
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4. Az esélyegyenlőség történeti kérdései – Dr. Kemecsei Éva

36

II_Fogyatekos szemelyek szocialis ellatasa NYOMDAI_Layout 1  2011.02.25.  10:56  Page 36



A fogalom magyar fordítása során az „önálló” kifejezést használták a 1980-as évektől. A fogalom szemléletmó-
dot, életfilozófiát is jelent, de beletartozik az  értelmezés is, hogy minél önállóbban, minél függetlenebben éljen a
fogyatékos ember, képes legyen számos dolgot önmaga is megcsinálni – természetesen megfelelő feltételek meg-
léte esetén (pl. akadálymentes környezet, személyi segítő, jelnyelvi tolmács stb.). A közgondolkodásban ez a le-
hetőség már belecsúszik az önellátás fogalmába, amely során a fogyatékos ember megtanul egyedül enni, öltözni
stb.A ’90-es évek végére kezd tért nyerni az önrendelkező kifejezés, amely egyértelműsíti mindazt a törekvést,
amit a fogyatékos emberek kívánnak elérni. Az önrendelkezés elve értelmében a fogyatékos emberek a meglévő
képességeik és lehetőségeik keretein belül az életük alakulásáról szabadon kell rendelkezzenek, a lehető legna-
gyobb önállósággal és a legkisebb függőség biztosításával. Az önrendelkező életvitel azt jelenti, hogy a fogyaté-
kos ember rendelkezik saját sorsa felett és döntéseiért felelősséget vállal. 

Mára már nemcsak a fogyatékossággal élő személyek körében van létjogosultsága az önrendelkező életvitel
eszmeiségének, de a különböző országok fogyatékosságügyi politikájában, foglalkoztatásában is helyet kapott. 

Az 1980-as években kimondott alapelvek a következők:
„A fogyatékos ember elsősorban ember – ugyanolyan egyenlő, pozitív tagja a társadalomnak, mint bárki más

és fogyatékossága csak annyit jelent, hogy segítőszemélyt vagy különböző technikai eszközöket kell igénybe ven-
nie a sérült funkciók kompenzálására.” 

„Az önrendelkező életvitel kontrollja valakinek saját élete felett, ami minimalizálhatja a másoktól való függést
és az elfogadható lehetőségek választhatóságán alapszik.”

„Az önrendelkező életvitel a fogyatékos ember kezébe helyezi vissza saját életének az irányítását. Önmaga
hoz döntéseket saját sorsa felől, amiért felelősséget is vállal, akárcsak a társadalom többi felnőtt tagja.”

„A fogyatékos ember ismeri a legjobban a saját szükségleteit és ezek kielégítését különböző szolgáltatások biz-
tosításával kell megoldani, mert ezzel érhető el a lehető legteljesebb integráció.”

Az önrendelkező életviteli mozgalom elveket is megfogalmazott:
– Fogyasztói érdekvédelem elve: a kínált termékekről, szolgáltatásokról alapos és korrekt információk biztosí-

tásával lehetővé tenni, hogy a fogyatékos ember dönthessen a választásról – azaz, hogy kell-e vagy nem neki.
A fogyatékos ember meg tudja vásárolni az állapotához szükséges ellátást, megválaszthassa a segítés formá-
ját és a segítő személyt.

– Önsegítés elve: elutasítja a kívülről jövő gondoskodást, a feladatok megoldása önként vállalt tevékenység.
– Normalizáció elve: a fogyatékos ember számára megfelelő eszközök meglétével és hozzáférhetőségével kell biz-

tosítani, hogy megfelelő módon élhessen. A fogyatékos embernek joga van ahhoz, hogy életkorának megfele-
lően lehetősége legyen mindarra, ami a társadalom minden más tagjának is sajátja. 

– Az egészségügy dominanciája elutasításának elve: a fogyatékos ember nem beteg, nem páciens, nem az or-
vosi előírásoknak megfelelően kell éljen felelősség nélkül, hanem az életét tudatosan felvállaló és megvalósító
személy.

– Kitagolás az intézetből: az intézeti lét elszigetelt, állandó függőséget ad, az intézeti előírások és kontrollsza-
bályok korlátoznak.

Az önálló/önrendelkező életvitel legfontosabb alapelvei:
– a fogyatékos ember saját sorsa irányítását saját kezébe kell vegye;
– saját maguk tudják a legjobban, hogy mire van szükségük;
– a legteljesebb mértékben kell, hogy integrálódjanak a társadalomba;

5.
Az önálló/önrendelkező életvitel elve és filozófiája

Az önálló életvitel beépülése a jelenlegi és 
a tervezett intézkedések érdekében
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– döntési jogához mellé kell rendelni a választás jogát;
– a társadalomnak biztosítania kell az azonos minőségű élet lehetőségét;
– az adott társadalmi és gazdasági viszonyok figyelembevételével kell meghatározni a fogyatékosságból eredő

hátrányai kompenzálását;
– nem az önellátási képesség az alapvető feltétele az önrendelkezésnek, hanem a szellemi akarat és irányítási ké-

pesség;
– szolgáltatások a fogyatékos személyre irányulnak, segítik a mindennapi problémáik megoldásában; 
– a súlyosan fogyatékos személyek számára a személyi segítés, szállító szolgálat, jelnyelvi tolmács szolgálat, ta-

nácsadások biztosítása teszi lehetővé a valós szükségleteik kielégítését;
– a fogyatékos embereket fel kell készíteni az önálló (önrendelkező) életvitel elfogadására, felvállalására;
– az önrendelkező életvitel a szabad döntést, a saját sorsa feletti felelősségvállalást jelenti, ennek megvalósítá-

sához járul hozzá a szolgáltatások összessége;
– a személyi segítés az önrendelkező életvitel alapfeltétele.

A világban és Európában az önrendelkező életvitel mozgalom célját legmarkánsabban a mozgáskorlátozottak
határozták meg igényeiket, szándékaikat, törekvéseiket, de már az 1970-es években a hallás-, látássérült és az ér-
telmi fogyatékos személyek is magukévá tették az elveket.

A mozgalom törekvései által teremtődött meg az az új szemléletű modern fogyatékosügyi politika, amelynek
során lehetővé vált a fogyatékossággal élő emberek állampolgári, politikai jogainak gyakorlása. A jogi és jog-
egyenlőség mindenre és mindenkire egyformán vonatkozik, így a jogérvényesülés is. A fogyatékos emberek jogai
is csak abban az esetben valósulnak meg, ha folyamatos szereplői, résztvevői a társadalomnak. Jogérvényesülé-
sük csak abban az esetben válik valóra, ha annak sem jogi, sem környezeti akadályai nincsenek, ha érvényesül a
hátrányos megkülönböztetés tilalma.

5.1 AZ ÖNÁLLÓ/ÖNRENDELKEZő ÉLETVITEL ESZMEISÉGÉNEK BEÉPÜLÉSE 
A JELENLEGI ÉS TERVEZETT INTÉZKEDÉSEKBE
A fogyatékos személyek társadalmi integrációjának esélyét, illetve életminőségét elsősorban a család általános társa-
dalmi helyzete határozza meg. Kiemelt fontosságú, hogy a fogyatékos gyermek nevelése, gondozása és ápolása, va-
lamint a fogyatékos felnőtt támogatása mellett a szülőknek, más családtagoknak marad-e lehetősége munkaválla-
lásra. Ez pedig befolyásolja az esélyek kiegyenlítéséhez szükséges szolgáltatások és segédeszközök elérhetőségét.

A fogyatékos emberek heterogén csoportot alkotnak, tagjai - a látás-, hallássérült, mozgáskorlátozott, értelmi-
leg akadályozott, kommunikációban számottevően korlátozott és autizmussal élő, vagy súlyosan-halmozottan fo-
gyatékos személyek - eltérő szükségletekkel rendelkeznek.

Biztosítani kell az esélyegyenlőség megteremtéséhez szükséges intézkedések és feladatok, valamint a fogya-
tékos személyeknek nyújtott szolgáltatások és támogatások rendszerének differenciálását a társadalmi hátrányok
minimalizálása érdekében.

A fogyatékos személyeket – a társadalom és a helyi közösség egyenrangú tagjaiként – ugyanazok a jogok és
kötelességek illetik meg, mint minden más állampolgárt. A jogok érvényesítéséhez – a testi funkciók és/vagy a
testi struktúrák sérülése(i) miatt az esélyek kiegyenlítését szolgáló – másképpen a tevékenység akadályozottsá-
gát, a részvétel korlátozottságát megszüntető – intézkedésekre van szükség. A fogyatékos személyek nem jóté-
konykodás alanyai, hanem jogok birtokosai. A fogyatékos személyek nem beteg emberek, hanem saját sorsukért
felelősséget vállaló, önálló személyek. Nem eltartottak, hanem munkaképes fogyasztók. Olyan emberek, akik
nem igénylik, hogy sorsukról mások döntsenek, mert arra maguk is képesek. Mindezekből következően az in-
tézkedések meghatározásában, majd megvalósításában arra kell törekedni, hogy abból a fogyatékos szemé-
lyek is kivehessek részüket. Az önrendelkezés elve értelmében a fogyatékos emberek meglevő képességeik és
lehetőségeik keretein belül szabadon rendelkeznek életük alakításáról. Az önállóság kiterjed a személyes mozgás,
az idő, a tulajdon és a saját test feletti önrendelkezésre. Az önrendelkezés és az emberi méltóság tisztelete érdekében
valamennyi támogatás odaítélésénél figyelembe kell venni azt az elvet, hogy a fogyatékos ember maga rendel-
kezhessen élete célkitűzéseiről, az azokhoz vezető utakról, megvalósítandó emberi és morális értékeiről. A tá-
mogatásoknak nem szabad megfosztania a fogyatékos embereket mindattól, amit önállóan is el tudnak érni, amit
önállóan is képesek megvalósítani.

A szubszidiaritás elve alapján biztosítani kell, hogy a fogyatékos személyek a szükséges szolgáltatásokhoz a la-
kóhelyükön vagy ahhoz a lehető legközelebbi településen jussanak hozzá, illetve, hogy a fogyatékos személyek-
kel kapcsolatos döntések és intézkedések helyi szinten kerüljenek megfogalmazásra és megvalósításra.

Az integráció elve feltételezi, hogy a fogyatékos emberek a mindennapi folyamatokban (pl. oktatás, szociális és
gyermekvédelmi ellátás, foglalkoztatás, sport, kultúra) kapcsolatot létesíthetnek és tarthatnak fenn más emberek-
kel, valamint a társadalmi és gazdasági intézmények legszélesebb körével. Az érintkezés feltételeinek biztosítása
magában foglalja a társadalom tagjainak érzékennyé tételét (társadalmi befogadás), a fizikai helyváltoztatáshoz
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szükséges sajátos körülmények erősítését (akadálymentes közlekedés, egyenlően hozzáférhető fizikai környe-
zet), a megfelelő kommunikációs eszközök és technikák használatát (pl. vak- és gyengénlátó-barát honlapok, jel-
nyelvi tolmácsolás, könnyen érthető nyelvezet és piktogramok használata). A kapcsolatok létesítésének és fenn-
tartásának hagyományos, személyes jellegű módszere mellett az integráció elvének megvalósulását korszerű
technikai eszközökön keresztül (internet-hozzáférés, elektronikus levelezés, mobiltelefon használata), korszerű
módszerekkel (távmunka, távoktatás) is elérhetjük.

A normalizáció elve alapján a fogyatékos személy számára a társadalom más tagjaival azonos életminták és hét-
köznapi életfeltételek válnak elérhetővé. Úgy kell tehát a körülményeket kialakítani, hogy azok a társadalom
megszokott feltételeinek és életmódjának a lehető legteljesebb mértékben megfeleljenek.

A rehabilitáció elvének megfelelően a fogyatékos embereket képessé kell tenni arra, hogy érdemi erőfeszítéseket
tehessenek állapotuk és képességeik javítására, vagy azok romlásának megállítására, lassítására. A rehabilitáció
elve feltételezi a fogyatékos emberek együttműködését a megfelelő közszolgálati intézményekkel. Így lehetősé-
gük van arra, hogy befolyásolják a rehabilitáció konkrét céljait és eszközeit, hogy együttműködésüket egyenlő
felek megállapodásaként, írásban rögzített, és kölcsönös garanciákat tartalmazó rehabilitációs szerződések, egyéni
rehabilitációs tervek foglalják keretbe.

Az egyenlő esélyű hozzáférés elve azt jelenti, hogy a fogyatékos emberek a többségi társadalom tagjaival azonos
minőségben és mennyiségben tudják igénybe venni a közszolgáltatásokat. Ehhez a közszolgáltatásokat a fogya-
tékos személyek különböző csoportjai eltérő szükségleteire figyelemmel kell megszervezni.

Az egyetemes tervezés elve azt jelenti, hogy a minket körülvevő világot (épített és mesterséges környezetet) nem
átalakítani szükséges a fogyatékos személyek szükségletei szerint, hanem eleve úgy kell azt megtervezni, hogy
a fogyatékos személyek számára is hozzáférhető és használható legyen.

A semmit rólunk, nélkülünk elve azt jelenti, hogy a fogyatékos személyek saját jogon vagy a maguk választotta
képviselőik útján, értelmi fogyatékos, autizmussal élő és súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek esetében
saját jogon vagy szüleik útján részt vesznek az életüket meghatározó döntések előkészítésében, a döntésekben és
a döntések végrehajtásában. Különösen vonatkozik ez a kormányzati és önkormányzati jogalkotásra, a fogyaté-
kos személyek életkörülményeinek javítását célzó fejlesztési források elosztására. A fogyatékos személyek lét-
számáról, körülményeiről a 2001. évi népszámlálás óta meglehetősen   kevés információval rendelkezünk. A fo-
gyatékos személyek sokáig láthatatlan polgárai voltak az országnak, ennek következtében számos előítélet ala-
kult ki róluk, téves információk rögzültek.

Az előítéletek lebontásában, a fogyatékos személyek megismertetésében elsődleges szerepe a médiának, a fo-
gyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteinek, illetve a nekik szolgáltatást nyújtó civil szervezeteknek van. 

A társadalmi tudat formálásában igen fontos szerepe van az érintetteknek; a személyes példamutatásnak, a po-
zitív példák bemutatásának. Ennek érdekében támogatni szükséges a fogyatékos személyek önálló életvitel-moz-
galmait; a sportban, a kultúra, a művelődés vagy más területen tehetséges fogyatékos fiatalok tevékenységei az
értelmiségivé válást, a fogyatékos személyek főiskolai, egyetemi tanulmányait.

A társadalmi kirekesztettség információhiányból következő okairól:
Az oktatás valamennyi szintjén (az óvodától az általános és középfokú oktatáson, a felsőoktatáson keresztül a fel-
nőttképzésig) tanítsanak az életkori sajátosságoknak megfelelő információkat a fogyatékosságról.A pedagógusok
speciális követelményekre való felkészítését és továbbképzését folyamatossá kell tenni. A szociális, a gyermek-
védelmi, az egészségügyi, a foglalkoztatási és munkaügyi, a jogi, az igazgatási, a belügyi, az informatikai és köz-
lekedési szakemberek alap- vagy továbbképzésében jelenjenek meg a fogyatékosügyi ismeretek, illetve sajátítsák
el a fogyatékos emberekkel történő speciális kommunikációs technikákat.

A társadalmi szemlélet megváltozását azzal tehetjük eredményessé, ha a fogyatékos személyek a mindenna-
pokban tudnak együtt élni a többségi társadalom tagjaival. Ezért minden intézkedésnek az integrációt kell szol-
gálnia, különös tekintettel az oktatás, a szociális és gyermekvédelmi ellátás, a foglalkoztatás, a kultúra és műve-
lődés, a sport és a turizmus területén. Szükséges, hogy valamennyi képzési rendszerben (közoktatás, szakképzés,
felsőoktatás, felnőttképzés) folytatódjék az integrált képzési formák elterjesztése, növekedjék a fogyatékos gyer-
mekek és felnőttek sajátos neveléséhez, oktatásához és képzéséhez szükséges feltételekkel rendelkező oktatási és
képzési intézmények száma.

A fogyatékos személyek életének gyakran színhelye a tartós ellátást biztosító gyermekotthon, illetve bentla-
kásos szociális intézmény (rehabilitációs intézmény, lakóotthon, fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona),
valamint a kollégiumok (diákotthonok). Ilyen módon a fogyatékos emberek nem a saját családjukban élnek nor-
malizált körülmények között, hanem fogyatékos társaikkal homogén csoportban, nagy létszámú bentlakásos in-
tézményekben. Törekedni kell arra, hogy a szükséges ellátás lakóhelyen történő megszervezésének hiánya miatt
ne kényszerüljenek intézetekbe. A korszerű ellátások biztosítása érdekében szükség van hatékony intézkedések
kialakítására, a lakóotthoni férőhelyek növelésére és valamennyi fogyatékossági csoport számára hozzáférhetővé
tételére.A fogyatékos gyermekek többsége szegregált gyógypedagógiai intézményekben tanul. Célul kell kitűzni
a szegregált és az integrált oktatási intézmények közötti átjárhatóság erősítését.

A fogyatékos személyek bizonyos csoportjai – különösen a mozgáskorlátozott, a látás- és hallássérült, valamint
a súlyosan-halmozottan fogyatékos és az autizmussal élő személyek – csak speciális módon kialakított, illetve
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felszerelt (akadálymentesített) lakásokban képesek az önálló életvezetésre. Át kell tekinteni mindazon jogsza-
bályokat és finanszírozási rendszereket, amelyek a lakások építésére („egyetemes tervezés elve”), azok akadály-
mentesítésére, a lakások házi segítségnyújtást biztosító szervezetek felé történő jelzőrendszerrel való felszerelé-
sére vonatkoznak.

A fogyatékos gyermekek (sok esetben felnőttek) szülei – részben a megfelelő ellátást nyújtó nappali és bent-
lakásos intézmények, szolgáltatások hiányában – gyakran vállalkoznak arra, hogy akár a munkapiactól való tá-
volmaradással és az ezzel járó  jövedelem kiesés árán is, a fogyatékos családtagot otthon ápolják.Amennyiben a
fogyatékos családtag állapotváltozása megteremtené a lehetőségét annak, hogy az őt ellátó családtag visszatér-
hessen a munka világába, munkavállalását nehezíti eddigi tartós munkanélkülisége, ezért számukra is biztosítani
kell a foglalkozási rehabilitációt.

Az iskolai végzettség alapvetően befolyásolja a munkavállalási lehetőségeket, az elérhető keresetet, ezzel a
családi élet minőségét. A fogyatékos személyek iskolai végzettsége – a 2001. évi népszámlálás adatai alapján – ál-
talános iskola 8. évfolyama vagy annál kevesebb a fogyatékos személyek 70,4%-a esetében, míg a nem fogyaté-
kos személyek között ugyanez az arány 49,5%. Az egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkező fogyatékos sze-
mélyek aránya a fogyatékos személyek csoportján belül 5%, míg ugyanez az arány a nem fogyatékos személyek
esetében 10,2%. A fentiekből következően meg kell erősíteni a fogyatékos személyek felnőttképzéshez, illetve fel-
sőoktatáshoz való hozzáférését, mert ezzel javulnak a munkavállalás esélyei.

A fogyatékos személyek rehabilitációja, illetve a fogyatékos személyek önálló életvitele jelentős többletköltsé-
geket okoz a családnak. A többletköltségek megjelennek a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételekor, az ön-
álló életvitelt segítő eszközök beszerzésekor, a lakás akadálymentesítésekor és a személygépjármű átalakításakor,
illetve - részben a szolgáltatások a család lakóhelyétől távoli helyiségekben történő hozzáférhetősége miatt - a
közlekedési eszközök igénybevételekor. Ezen többletköltségek elismerését jelentette a fogyatékossági támogatás
bevezetése. Ugyanakkor más, fogyatékossággal összefüggésben nyújtott ellátások korszerűsítésre szorulnak.

A fogyatékos személyek önálló életvezetésükhöz speciális eszközöket és segédeszközöket vagy személyes se-
gítséget vesznek igénybe. Az önálló életvitelt segítő eszközök beszerzése és birtoklása a társadalmi életben való
részvétel esélyének és az önrendelkezés elve érvényesülésének alapfeltétele. Ezek köre tágabb, mint a gyógyászati
segédeszközöké. Ide tartoznak – a mozgást segítő eszközökön túl – a látást pótló, hangot adó, vagy tapintható és
tapintó eszközök (pl. beszélő lázmérő, fehér bot), a látást segítő eszközök (pl. nagyítók), a hallást pótló, fényjelet
adó vagy rezgő eszközök (pl. a csengetést pótló fényjelek a telefonon), a hallást segítő eszközök (pl. adó-vevők),
a siketvakok esetében a látást és a hallást pótló rezgő eszközök. Továbbá az alternatív kommunikációs csatornát
használó emberek esetében a kommunikációt segítő eszközök (pl. hallássérültek esetében sms küldésére alkalmas
mobiltelefon, faxkészülék; látássérültek esetében számítógép; nem beszélő, autizmussal élő emberek esetében az
augmentatív kommunikációs eszközök). Az értelmileg akadályozott, az autizmussal élő és a súlyosan-halmo-
zottan fogyatékos személyek is igényelnek eszközöket, de esetükben a személyi segítés meghatározóbb.

Nemcsak a családban maradást, hanem általában a szolgáltatásokhoz való hozzáférést kell elősegíteni a fo-
gyatékos személyek számára. A komplex rehabilitáció intézményei (gyógypedagógiai közoktatási intézmények,
gyermekvédelmi szakszolgálatok, rehabilitációs egészségügyi és szociális intézmények, munkaügyi központok
rehabilitációs munkacsoportjai stb.) csak a nagyobb városokban elérhetők. Ezért azok igénybevétele jelentős idő-
és pénzráfordítással jár. 

A fogyatékos személyek állapotához igazodó egyéni közlekedési lehetőségek, tömegközlekedési eszközök
használata csak korlátozott mértékben érhető el. Nemcsak a képzési, egészségügyi, rehabilitációs szolgáltatá-
sokhoz jut hozzá nehézségek árán a fogyatékos személy, de korlátozottak sportolási lehetőségei, a kulturális ja-
vakhoz, az idegenforgalmi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük is. 

A jogalkotás területén fontos szempont, hogy ne kerülhessen elfogadásra olyan, a fogyatékos személyek életét
közvetlenül érintő törvényjavaslat, kormány- illetve miniszteri rendelet, amelyet az érintettek érdekvédelmi szer-
vezeti írásos formában nem ismertek meg és nem fogadtak el.

A társadalmi életben való aktív részvétel feltétele a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés.
Ennek keretében gondoskodni kell a közlekedés, a közterületek és a közhasználatú épületek több szempontú fi-
zikai akadálymentesítéséről, az információkhoz való hozzáférésben és az információk megértésében akadályozott
személyek szükségleteire figyelemmel a kommunikációs akadálymentesítésről. Az egyenlő esélyű hozzáférést
akadályozó körülmények felszámolására komplex programot kell kidolgozni. A közszolgáltatások egyenlő esé-
lyű hozzáférését a legmodernebb információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával is segíteni kell.

A fogyatékos személyeknek önálló életvezetésükhöz bizonyos esetekben speciális információkra, illetve spe-
ciálisan megfogalmazott információkra van szükségük. Biztosítani kell a fizikai és info-kommunikációs aka-
dálymentességet, támogatni kell a fogyatékos személyek digitális írástudatlanságának felszámolását, ami az info-
kommunikációs eszközök és megoldások alkalmazásával megvalósult közszolgáltatásokat tesz elérhetővé.

A társadalmi életben való aktív részvétel elsősorban a foglalkoztatottsággal érhető el. Ezért gondoskodni kell
a fogyatékos személyek nyílt munkapiaci munkavállalását akadályozó jogszabályi, szakmai, tárgyi körülmények
felszámolásáról, a munkaadók és a fogyatékos munkavállalók érdekeltségének megteremtéséről. A munkahelyi
integráció elősegítése érdekében szélesíteni kell azokat az eszközöket, feltételeket, amelyek igénybevétele mellett
több fogyatékos ember dolgozhat az ép emberekkel együtt. 
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Meg kell vizsgálni olyan támogatási rendszer kialakításának lehetőségét, ami a munkáltató és a munkavállaló
esetében egyaránt a fogyatékossá vált munkavállaló munkahelyének megőrzésében, átalakításában, a munka-
vállaló átképzésében teremt érdekeltséget. Újra kell szabályozni a fogyatékos személyek egyéni vállalkozóvá vá-
lását, valamint az atipikus foglalkoztatási formákat segítő szolgáltatásokat és kedvezményeket. A részmunka-
idős foglalkoztatás, a távmunka és más foglalkoztatási formák meghonosításával, a munkáltatók érdekeltté téte-
lével, és a megfelelő szociális szolgáltatások biztosításával támogatni kell a fogyatékos gyermekeket nevelő csa-
ládok foglalkoztatási integrációját, visszatérését a munka világába.

Biztosítani kell a fogyatékos emberek munkavállalását elősegítő képzésekhez, át- és továbbképzésekhez való
hozzáférés lehetőségét. A munkaadókat arra kell ösztönözni, hogy a fogyatékos munkavállalóik számára is biz-
tosítsák a munkahelyi előmenetel lehetőségét.

A munkaképesség minősítését és a minősítést követő, a munkába állítást célzó, eredményes komplex, egy-
másra épülő és egymást kiegészítő (egészségügyi, foglalkozási, mentálhigiénés és szociális) rehabilitációs rend-
szert; cél, hogy a rehabilitációs szakaszt követően – melynek időszaka alatt rehabilitációs járadék folyósítható -
munkavállalásra kerüljön sor. A munkaképesség-változás új minősítési rendszerét komplex módon kell kialakí-
tani, a meglévő munkaképesség mértékének meghatározására, az érintett személy képezhetőségére, szakkép-
zettségére, foglalkozására és életkorára figyelemmel. Az orvos szakmai minősítési rendszer átalakításával szük-
séges olyan komplex szakmai kritériumrendszer kimunkálása, amely egyaránt vonatkozik az egyén állapotára,
ezen belül a fogyatékosság mértékének megállapítására, a szükséges rehabilitáció fő irányaira, a megmaradt funk-
ciók alkalmazására.

A mentálhigiénés rehabilitáció segítséget nyújt a fogyatékos személynek, a fogyatékos személy hozzátartozó-
inak a fogyatékos állapot elfogadásában, szerzett fogyatékosság esetén az új életforma kialakításában, az önálló
életvitelre történő felkészítésben; továbbá a fogyatékos személyekkel foglalkozó szakembereknek a kiégési tünetek
megelőzésében, azok kezelésében.

Az önálló/önrendelkező életvitel szemlélete erős hatással volt a szociális szolgáltatásokra, az új szemléletű, mo-
dern szolgáltatási formák elsősorban a civil kezdeményezések hatására kezdtek beépülni az ellátórendszerbe.

A civil szervezetek rugalmasságának, probléma-orientáltságának köszönhetően már a ’90-es évek elején elin-
dultak olyan, a fogyatékos emberekre irányuló szolgáltatások, amelyek az önálló/önrendelkező életvitel elvei és
filozófiája mentén működtek.

„Annak ellenére, hogy a 1970-es évek végétől számos civil szervezet jött létre, amely a sérült emberek érdek-
védelmét, a speciális igényeik kielégítését tűzte ki célul, a Motiváció Alapítvány az első olyan szervezet Ma-
gyarországon, amely az Önálló Élet Mozgalom hatására jött létre 1991-ben.” (Házi Magdolna: ÖNÉ, 1998)

A civil szervezetek lehetőségeit igénybe véve forrásokat kutattak fel a szolgáltatási modell megvalósításához.
A módszertan átvételét több civil szervezet vállalta, majd az ő tapasztalataik visszacsatolásával alakult ki az  új
szolgáltatási forma, ami a későbbiek során a Támogató Szolgálat néven a szociális törvény kötelező alapellátásai
közé is bekerült.

A Személyi Segítő-, a Szállító Szolgálat, Információs – Tanácsadó Iroda együttes működése volt hivatott segí-
teni a különböző fogyatékossággal élő embereket, a teljesebb értékű élet megvalósításában. 

A fogyatékos ember önálló életvitelének megvalósításához személyi segítő biztosítását az Önálló Életvitel Moz-
galom vetette fel, majd később a strassbourgi konferencián (1989. április 12-14.9 határozatként mondták ki, hogy
a „személyi segítés szociális szolgáltatás, az önálló élet bázisa”).

Az ENSZ – Világ-akcióprogramjának 115. paragrafusa is kimondja, hogy a tagállamoknak támogatniuk kell a
segítő szolgálat létrehozását annak érdekében, hogy a fogyatékosok számára lehetőleg önálló életet valósítsanak
meg a társadalomban, és lehetőségük legyen ezen szolgálat önálló fejlesztéséhez és igazgatásához. A Disabled Pe-
ople’s International (DPI, Fogyatékos Személyek világszövetsége) nemzetközi fogyatékos politikája is foglalko-
zik e kezdeményezéssel, mint a fogyatékos emberek önállóságát és egyenjogúságát biztosító feltétellel.

Mind az ENSZ, mind a DPI határozat kimondja, hogy: 
– A személyi segítő szolgálat igénybevétele emberi, és állampolgári jog. Ezen szolgálatnak minden korú és min-

den típusú fogyatékossággal jellemezhető embert szolgálnia kell szükségletei szerint, függetlenül anyagi hely-
zetéttől, családi állapotától, és a családban elfoglalt helyétől.

– Lehetővé kell tenni, hogy választhasson különböző életmódok között.
– A személyi segítő szolgálat segítségével képessé kell tenni a fogyatékos embert, hogy az élet minden színte-

rének részese lehessen.
– A szolgáltatásoknak állandóan rendelkezésre kell állni, napi 24 órában, a hét minden napján. Ki kell terjednie

a testi ápolásra, kommunikációra, háztartásra, valamint a mozgásban, tanulásban, munkában és egyéb helyen
felmerülő segítségre.

– Anyagi fedezetet kell biztosítani a használó és a segítő megfelelő képzésére.
– Rendelkezésre álló eszközöknek biztosítani kell a segítő reális, piaci bérezését és egyéb járulékos költségeit. 
– Az eszközöket központilag törvényesített forrásból kell biztosítani, mely kommunális különbség nélkül min-

denkinek kifizethető. A szolgáltatás nem számít adóköteles jövedelemnek, és nem lehet más szolgáltatáshoz
hozzászámítani. 
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– Az érintetteknek önállóan kell megválasztani segítőjét, aki lehet akár hozzátartozó is. 
– Az anyagi források szűkös volta nem lehet indok az intézeti elhelyezésre.
– Egységes jogorvoslati eljárást kell biztosítani az állami költségvetés terhére.
– Mindezen célok eléréséhez a fogyatékosoknak és szervezeteiknek a politikai döntéshozatal minden szintjén

(tervezés, végrehajtás, kidolgozás, döntés) részt kell venni. 
Mindezen irányelvek és határozatok Amerikában és Nyugat-Európában csak részben valósultak meg, de a

személyi segítés minden fejlett országban működő szolgáltatás. 

5.2 SZEMÉLYI SEGÍTÉS

A segítőnek ismernie, elfogadnia és tiszteletben kell tartania a fogyatékos egyén önállósodási törekvését, és a segítő
támogatásával kell biztosítania annak megvalósulását. Tisztában kell lennie azzal, hogy a segítettje számára az ön-
állóság csak abban az esetben érhető el, ha függetlenedni tud fogyatékosságának fajtájától és súlyosságától és ez
az a fő feladat, amiben neki segítséget kell nyújtania.

Tudomásul kell vennie, hogy adott esetben a fogyatékos személy kellő akarattal és ismerettel rendelkezik ahhoz,
hogy saját életét megfelelően irányítsa, és életvitelében kellő döntési képességgel bír.

Csak ezen felkészültséggel válik alkalmassá a segítő arra, hogy a fogyatékos egyén egyenrangú partnere legyen,
aki elfogadja szükségleteit és segíti annak kielégítését, aki elismeri, hogy a fogyatékos ember az, aki a legkompeten-
sebb abban, hogy neki mire van szüksége, ő a szakértő saját dolgában.

A személyi segítőnek tudomásul kell vennie, hogy az önrendelkező ember képes eldönteni azt, hogy számára
mi a fontos, még abban az esetben is, ha az a hagyományos elvárásokkal, a rehabilitáció elveivel ellentétes, vagyis nem az
a cél, hogy az egyén önellátó legyen, hanem az, hogy ő dönthessen azokról a prioritásokról, amelyek a számára
fontosak. A személyi segítőnek csak abban kell segítséget nyújtani, amit közös megegyezés során, egyenlő részvé-
tellel és elfogadással hajtanak végre. A feladatok megvalósításában a segítettnek a lehetőségeihez mérten aktívan
kell részt vennie.

A személyi segítés filozófiájához tartozik, hogy – amikor csak lehet – ne a segített helyett végezzék a feladatokat,
hanem olyan feltételeket teremtsenek, amelyben a fogyatékos személy saját életét aktívan élheti.
– A személyi segítő szolgálat igénybevétele emberi és állampolgári jog. Ezen szolgálatnak minden korú és minden tí-

pusú fogyatékossággal jellemezhető embert szolgálnia kell szükségletei szerint, függetlenül anyagi helyzetétől,
családi állapotától és a családban elfoglalt helyétől.

– Lehetővé kell tenni, hogy választhasson különböző életmódok között.
– A személyi segítő szolgálat segítségével képessé kell tenni a fogyatékos embert, hogy az élet minden színterének

részese lehessen.
– A szolgáltatásoknak állandóan rendelkezésre kell állni napi 24 órában a hét minden napján. Ki kell terjednie a testi

ápolásra, kommunikációra, háztartásra; valamint a mozgásban, tanulásban, munkában és egyéb helyen fel-
merülő segítségre.

5.2.1 Elvárások a személyi segítés folyamatában
A segítő a feladatait egy előzetes megállapodás alapján készült szerződés szerint, magától a fogyatékos embertől
kapja. A segítő feladata a fogyatékos személy segítése abban, hogy ép társaihoz hasonló életet élhessen. Segíti
és végrehajtja azokat a feladatokat, amelyeket a segített fogyatékossága miatt nem tud ellátni. Feladatát úgy végzi
el, hogy közben nem éli a sérült életét, és nem is határozza meg azt. A személyi segítésben a hangsúly az egyenran-
gúságon van, ahol előre megállapodott feltételek szerint kötött szerződéses viszonyban van egymással a segítő és
a segített. A segítettnek joga van eldönteni, hogy mit akar csinálni, hiszen nem az a célja, hogy minél több dolgot tudjon ön-
állóan elvégezni, hanem az, hogy vezetni tudja önálló életét. A személyi segítés a fogyatékos ember érdekében jött létre,
amelynek tevékeny, cselekvő alanyaként aktívan részt vállalhat mindazokban a történésekben, amelynek részese.
Ő dönti el, hogy milyen programjai legyenek, milyen időbeosztással szeretné megvalósítani azokat, és hogy ezeken a progra-
mokon belül milyen segítségre van szüksége. Mindezek megbeszélése után jöhet létre a személyi segítés, ahol a segítő
is tudja, hogy mi a feladata, és hogyan kell elvégeznie a rábízott feladatokat.

A személyi segítés komplex szolgáltatás, amely ötvözi magában a házi segítségnyújtás, az otthoni szakápolás
bizonyos elemeit, de az alapszükségletek kielégítésén túl biztosítja a magasabb szintű igények kielégítését is 
(Maslowi piramis).A személyi segítés valamennyi szükséglet kielégítésére irányul, a személyi higiéniától az 
önmegvalósításig, de nem feladata a szakápolás. A fogyatékos ember életét és szükségleteit kell a szolgáltatások
középpontjába állítani, és nem a mindennap életét a különböző szolgáltatásokhoz igazítani. A fogyasztói szem-
lélettel rendelkező fogyatékos személynek tudnia kell, hogy milyen tevékenységre, milyen gyakorisággal, mi-
lyen időtartamban, milyen helyszínen vár el segítséget.

A normalizáció elve alapján, joga van arra, hogy olyan életminták és életfeltételek legyenek elérhetőek szá-
mára, amelyek a társadalom megszokott feltételeivel és életmódjával a lehető legteljesebb mértékben megegyez-
nek.Mindezen igények megfogalmazásakor azonban figyelembe kell venni a társadalom mindenkori teherbíró ké-
pességét.A szolgáltatások működésének meghatározása során a hatékonyság, a célszerűség fontos követelmény.
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5.2.2 Személyi segítő és Szállító Szolgálat
Magyarországon a személyi segítő és szállító szolgáltatások az 1990-es évek elején indultak el, elsősorban az
akkor még működő Önnálló Életvitel Központok keretében, kísérleti jelleggel. A szolgáltatások következetesen
alkalmazták az önálló életvitel alapelveit. A szolgáltatást igénybevevők többsége tudatosan vállalta fel az elve-
ket és valósította meg mindennapi élete során. Az igénybevevők mindegyike valóban önrendelkező életet élt, ta-
nult, dolgozott, magasabb szintű életminőségük elérése érdekében használta fel a szolgáltatások lehetőségeit, sú-
lyosan fogyatékos állapotuk ellenére. 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény
megfogalmazásához nagymértékben járult hozzá a szolgáltatásoknál nyert tapasztalatok.A kerettörvény egyér-
telműen rendelkezett a személyi segítés, a szállító szolgáltatás, a jelnyelvi tolmácsolás szükségességéről. A tör-
vény elismerte azt, hogy a fogyatékos ember állapotából adódóan hátrányos helyzetben van a társadalom nem
fogyatékos tagjaihoz képest, és ezt a hátrányt anyagilag is kompenzálni kell. 

5.2.3 1998. évi XXVI tv. hatása a Támogató Szolgálat kísérleti szakaszára
Az 1998. évi XXVI tv rendelkezik a súlyosan fogyatékos személyek fogyatékossági támogatásáról, amely lehetővé
teszi az érintettek számára, hogy a szükségleteik kielégítését biztosító szolgáltatásokat – mint a személyi segítés,
szállító szolgáltatás- igénybe vegye és meg is tudja fizetni.

A 90-es évek végén, a 2000-es évek első éveiben jellemző volt, hogy a szolgáltatások igénybevevői elsősorban
aktívkorú, súlyosan mozgássérült személyek voltak.

Igényeik a szolgáltatásokra rendkívül szerteágazóak voltak, bevásárlást, kisérést, személyük körüli teendő-
ket, szállítást vettek igénybe elsősorban.

Emellett jellemző volt még, hogy a különböző kulturális rendezvényeken, konferenciákon, a szakmai találko-
zókon való részvételhez kértek személyi segítést. Számos példával illusztrálható, hogy abban az időben a személyi
segítés és szállító szolgáltatás a lehető legteljesebb mértékben követte az önrendelkező életvitel elveit.

A kedvező visszajelzések, sikerek újabb lendületet adtak ahhoz, hogy szakmailag is rendezett legyen a szol-
gáltatás, a különböző tevékenység csoportok és azokat alkotó feladatok feltérképezésével és mellérendelt kó-
dokkal, lehetővé vált a szolgáltatás adminisztrációja. Nyomon követhetővé vált, hogy kinél, milyen feladatokat,
mikor, milyen időtartamban végezték el a munkatársak.

5.2.4 Támogató Szolgálat beemelése az 1993. évi III. törvénybe
A szakminisztérium felismerve a szolgáltatás szükségességét és hasznosságát, a személyi segítést, a szállító szol-
gáltatást, az információnyújtást támogató szolgáltatásként 2001-ben beemelte a szociális törvény kötelező alap-
ellátási feladatai közé 1993. évi III. tv 65/c pontjában, 2003. januári hatályba lépéssel. A szakmai feltételek fel-
vállalhatóak voltak, a problémát, az ellátottak és ellátók aránya okozta, ami a gyakorlattal nem volt összhangban.
A személyi segítők létszámának emelése tette volna lehetővé az addig is jól bevált szolgáltatás minőség megtar-
tását. Az addigi személyközpontú szolgáltatást felváltotta a kvóták teljesítésének kényszere. A szolgálatok már
nem a hagyományokhoz igazodó, a fogyatékosok igényeit messzemenően figyelembevevő, az önrendelkező élet-
vitel eszmeiségén alapuló szolgáltatást nyújtanak, hanem a hangsúly a különböző dokumentumokkal való ren-
delkezésre és a törvényi előírásoknak való megfelelés irányába tolódik el. 

5.3 SZIGORÍTÁSOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEI (JELEN)

A szolgáltatás lényegét jelentő feladat elcsúszott, már nem a súlyosan fogyatékos ember igényeit figyelembevevő
szolgáltatás lett a Támogató Szolgálat. Már nem az igénybevevői szükséglet, hanem a szolgáltató feltételei hatá-
rozzák meg az ellátást. A személyi segítők főállású 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatottak, így a szolgáltatá-
sok legtöbbjében a normál munkaidőhöz igazodó 8–16-ig és munkanapokon működnek, (természetesen a fo-
gyatékosok igényei nem ehhez igazodnak).Térítésmentes szolgáltatás térítéskötelezetté vált, a költségek növe-
kedésére reagálva először azok mondták vissza a szolgáltatást, akinek naponta több órás „valódi” személyi se-
gítésre és napi többszöri szállításra volt szüksége. Az időgazdálkodás az előírt indikátorok teljesítése is abba az
irányba sodorta a szolgáltatókat, hogy rövid ideig szóló szolgáltatást nyújtsanak minél több személynek. 

5.4 A JÖVő

2009. január 1-től megszűnik a támogató szolgálat kötelező alapellátások közé tartozása, nem lesz az önkor-
mányzatok kötelezően ellátandó feladata, megszűnik a normatív támogatás, helyette pályázati formában juthat-
nak a fenntartók forrásokhoz (alap + kiegészítő + területi szorzó).A másik új, és a fogyatékos emberek szem-
pontjából fontos szolgáltatás, amely az elmúlt évek során nyert létjogosultságot, az a jelnyelvi tolmács szolgálta-
tások hálózata. A hallássérült emberek társadalmi beilleszkedését segítő szolgáltatás az ország különböző me-
gyéiben létrehozott irodákon keresztül vehető igénybe. Az irodák nem csak jelnyelvi tolmácsszolgáltatást nyúj-
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tanak, tanfolyamokat is szerveznek azok számára, akik a munkakörük jobb ellátása érdekében szeretnék elsajá-
títani a jelnyelvet. Az önrendelkező életvitel eszmeiségét valósítja meg, hogy civil szervezeteken keresztül maguk
a hallássérült emberek is oktatnak jelnyelvet. 

A 2000-es év elején indultak el azok a kezdeményezések, amelyek látássérült személyes segítését tűzték ki cél-
ként. Az Elemi Rehabilitációs Szolgálat lényege, hogy a vak embereket olyan készségek elsajátítására tanítsák, te-
gyék képessé, hogy mindennapi életük során minél nagyobb önállóságra tehessenek szert. A szolgáltatás segít-
séget nyújt abban, hogy a mindennapi életben ellátandó feladatokra képessé váljon a látássérült ember. Fontos
része a segítségnek, hogy az önálló közlekedés lehetőségét is elsajátíthatják. Szükség esetén személyi segítő igény-
bevétele is megvalósulhat a támogató szolgálat által. 

Rendkívül speciális tudással és ismerettel kell rendelkezni a siketvak emberek segítése során. Az érdekvédel-
müket ellátó szervezet megalakulása óta hatalmas lépéseket tettek a célcsoport segítése érdekében. 

A rehabilitáció folyamata az egész emberre vonatkozik és egész életen keresztül tart. A rehabilitáció különböző
elemei egymással folyamatos kapcsolatban vannak, az egyén helyzetétől függően váltakozó hangsúllyal vannak
jelen, személyre szabott módon

5.5 A REHABILITÁCIÓ ELEMEI

– Orvosi : Az orvosi rehabilitáció célja a funkcióképesség lehetőség szerinti helyreállítása.
– Oktatási: Az oktatási (képzési) rehabilitáció biztosítja fogyatékos személy tudásbázisát.
– Foglalkoztatási: A foglalkoztatási rehabilitáció célja a fogyatékossággal élő személy munkaerő-piaci részvéte-

lének segítése.
– Szociális: A szociális rehabilitáció során a különböző szolgáltatások rendelkezésre állásával biztosítja az egyén

társadalmi életben való részvételét.

A különböző rehabilitációs elemek összessége a komplex rehabilitáció, melynek alapkövetelményei közé tartozik:
– A rehabilitáció egyes elemeit – az egyén szükségleteinek figyelembevételével – mindenki számára egyenlő

eséllyel hozzáférhetővé kell tenni.
– Mindig a megfelelő időben a lehető legmagasabb színvonalon és minőségben jusson hozzá az egyén a rehabi-

litációhoz.

Az új szemléletű szociális modell alapján vizsgálva az egyén és a környezet kölcsönhatását, a rehabilitáció fo-
galma kiegészülhet a környezeti rehabilitációval, amelynek célja és lényege az egyenlő esélyű hozzáférés megte-
remtése, a környezet alkalmassá tétele, hogy a fogyatékossággal élő személy azonos feltételekkel legyen képes
használni. A mentálhigiénés rehabilitáció is új eleme a rehabilitációnak abból a felismerésből, hogy a testi reha-
bilitáció, a pszichés megerősítés nélkül nem valósulhat meg. Az új szemléletű megközelítés már nem csak magára
a fogyatékossággal élő személyre terjeszti ki a mentálhigiénés rehabilitációt, hanem a családra is. Az ő megerő-
sítésük, támogatásuk szükségessége az erőforrása lehet a sikeres pszichés rehabilitációnak.

5.5.1 Komplex rehabilitáció, foglalkozási rehabilitáció
A komplex rehabilitáció az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, foglalkoztatási és szociális rendsze-
rekben megvalósuló folyamat, amelynek célja a fogyatékos személy képességeinek fejlesztése, szinten tartása, a
társadalmi életben való részvételnek, valamint az önálló életvitelének elősegítése.

A komplex rehabilitációval kapcsolatos alapkövetelmény, hogy 
– egymásra épülő, rendszerbe szerveződő elemekből álljon;
– biztosított és szabályozott legyen az egyes területek eszköz- és intézményrendszere;
– a rehabilitáció egyes elemei – egyéni szükséglet szerint – mindenki számára egyenlő eséllyel hozzáférhetőek

legyenek;
– érvényesüljön a legkisebb veszteség elve, azaz mindig a legmegfelelőbb időben részesüljön az érintett személy

a rehabilitáció időszerű programjában;
– a rehabilitációs folyamatok szükséglet-vezéreltek legyenek;
– minden eleme a lehető legteljesebb emberi élet megvalósulását szolgálja.
A rehabilitációs/habilitációs és a támogatás/segítő szolgáltatások lényege, legfőbb elemei: A rehabilitáció/ha-
bilitáció, és az ezt segítő, támogató szolgáltatások szükségletfelmérése, tervezése, megvalósítása és értékelése
egyaránt, nemcsak az igénybevevőre, befelé, hanem a környezetre, a társadalomra, kifelé mutató összefüggés- és
hatásrendszerét mutatja be. 

5.5.2 A környezeti rehabilitáció
Fókusza a környezet széles értelemben vett átalakítása. Célja: a hozzáférhetőség mellett az akadálymentessé,
egyenlő eséllyel hozzáférhetővé tett környezet létrejöttének és fenntartásának támogatása. 
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Filozófiájának kiindulópontja: ha a világ, a társadalom nem képes a fogyatékossággal élővé vált személyt „visz-
szafogadni”, számára a többiekkel azonos módon otthont biztosítani, akkor a világ is fogyatékossággal élővé lett,
következésképpen rehabilitációra szorul. Ennek a rehabilitációnak a megvalósítására törekszik, választékos esz-
közrendszerrel a környezeti rehabilitáció.

Lehetséges hatásait a következő fő területek mutatják: 
– a lakókörnyezet szellemi, kommunikációs és fizikai akadálymentesítése/egyenlő esélyű hozzáférése, 
– az oktatási/képzési intézmény szellemi, kommunikációs és fizikai akadálymentesítése/egyenlő esélyű hoz-

záférése, 
– az egészségügyi és szociális intézmény szellemi, kommunikációs és fizikai akadálymentesítése/egyenlő esé-

lyű hozzáférése,
– a közösségi, szabadidős, sport és kulturális intézmény szellemi, kommunikációs és fizikai akadálymentesí-

tése/egyenlő esélyű hozzáférése, 
– a munkahely szellemi kommunikációs és fizikai akadálymentesítése/egyenlő esélyű hozzáférése, 
– az információáramlás akadálymentessége, 
– egyetemes tervezés, 
– ésszerű alkalmazkodás az oktatásban, a munkahelyen és egyéb ellátórendszerben, 
– fogyatékossággal élő személyeknek az emberi sokszínűség és humanitás részeként való elfogadása, 
– diszkrimináció-mentesség, 
– a társadalmi tudatosság növelése, 
– hozzáférhető támogató szolgálatok kialakítása, 
– a támogatott döntéshozatal modelljének befogadása, 
– az előítéletek és a stigmatizáció redukálása, 
– a teljességgel befogadó/inkluzív társadalmi közeg kialakítása.
A rehabilitáció másik fókuszpontja az egyén, az egyén képessé tétele, hogy aktív résztvevője lehessen a min-
dennapos társadalmi életnek. A rehabilitáció számos területre kiterjed, az itteni felsorolás alapja az ENSZ kon-
venció alapján készült, de bővített és a sorrend is változott. 

5.5.3 Az egészségügyi rehabilitáció 
Célja: a fogyatékossággal élő ember egészségének őrzése, javítása, a lehető legjobb egészség elérése és fenntartása.
Ezen belül a fizikai szükségletek kielégítésének megszervezése:
– higiéniás tevékenységek;
– személyi higiénia (a test tisztasága, tisztántartása);
– környezeti higiénia (tágabb, szűkebb környezet tisztántartása);
– élelmezés-higiénia (az étel elkészítésének, tárolásának tisztasága).

Egészségügyi ellátás
Célja az igénybevevő egészségügyi állapotának megfelelő szinten tartása, javítása, stabilizálása. Képviselői az
orvos és az egészségügyi szakszemélyzet.

Eszközei:
– gyógyító, megelőző tevékenységek;
– prevenció (az egészség megtartása, a betegségek kialakulásának megelőzése);
– gyógyítás (a betegségek korai felismerése és gyógyítása);
– rehabilitáció (a megromlott egészségi állapot helyreállítása).

5.5.4 A társadalmi/szociális rehabilitáció
Célja a társadalomba, a közösségbe való visszakapaszkodást célozza a szociális szolgáltatások rendelkezésre ál-
lásának ellenőrzése, szükség esetén pótlása útján.

A társadalmi-szociális rehabilitáció fő területei:
– Információ nyújtás a fogyatékossággal élő személy és családja számára a különböző szolgáltatások, támoga-

tások tekintetében, 
– Folyamatos támogatás az új élethelyzethez való adaptáció folyamatában, 
– Segítségnyújtás a környezet akadálymentesítésében, 
– Az igénybevevő helyzetében, állapotában bekövetkező változás figyelemmel kísérése, szükség esetén beavat-

kozás kezdeményezése, 
– A fogyatékossággal élő személy által igényelt segítő, rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosí-

tása, ide értve a különböző pénzbeli támogatások igénybevételét, 
– A különböző területeken dolgozó szakemberek állapotfelmérő, értékelő tevékenységének koordinációja, 
– A rehabilitációs program/terv elkészítésének koordinációja, 
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– A fogyatékossággal élő ember által igényelt, igénybevett szolgáltatások, összehangolása, 
– A pályaválasztás, pályamódosítás, szakképzés, átképzés támogatása, a munkavállalás előkészítése és elősegítése.
– Az igénybevevő és környezete jogainak, méltóságának védelme, 
– Az egyenlő bánásmód előmozdítása, ennek érdekében beavatkozás kezdeményezése, 
– A környezetre, a társadalomra irányuló szociális rehabilitációs tevékenység fontos része a népesség felvilágo-

sítása a fogyatékosságról, az egészségkárosodásról, pszichiátriai betegségekről és a velük kapcsolatos félreér-
tések, félelmek, tévhitek eloszlatása. 

5.5.5 A pszichológiai rehabilitáció 
Célja: az igénybevevő és családja pszichés támogatása a kialakult helyzet elfogadásában, a veszteség feldolgozá-
sában. 
Ha az érintettek a gyász folyamatából nem tudnak kilépni, illetve a gyászt nem tudják lezárni, ez akadályozhatja
a rehabilitáció hatékonyságát, szélsőséges esetekben pszichoszomatikus és pszichés megbetegedéshez vezethet.
Előfordulhat, hogy a folyamat a család, a támogató környezet szétesését eredményezi. Ezért fontos oktatások biz-
tosítása az érintettek részére, ahol részletes felvilágosítást kapnak az adott betegséggel és fogyatékossággal kap-
csolatban. Fontos, hogy az érintettek olyan problémamegoldó technikákat sajátítsanak el, amelyek segítik őket a
célok hatékonyabb elérésében. 

5.5.6 A mentálhigiénés gondozás/fejlesztés feladatai:
Elszigeteltség felismerése és leküzdése
Pszichiátriai betegséggel, fogyatékossággal élők gyakran teljes elszigeteltségben élnek. Hiányoznak, módosul-
nak azok a képességek melyek a társas, társadalmi élethez nélkülözhetetlenek. 
A hiányosságok elfogadását és leküzdését segíti a rendszeres kapcsolat fenntartása, sikerélményt nyújtó kö-
zösségi foglalkozások. A személyes célok elérése érdekében gyakran elengedhetetlen az életviteli készségek
fejlesztése. 

Életviteli készségek fejlesztése 
– alapvető önellátási készségek, 
– társas kapcsolatok, baráti kapcsolatok teremtéséhez szükséges készségek, 
– munkavállaláshoz kapcsolódó készségek fejlesztése.

A függőség érzésének leküzdése 
Az ellátást igénylő függőségi viszonyba kerül a gondozást végző személlyel, szakemberrel. A függőségérzetet
csökkenti az együttműködés, az önrendelkezési jog tiszteletben tartása. Csak addig és annyi segítséget szabad
nyújtani, ami nem sérti az önállóságot.

A szorongás érzésének leküzdése 
Ha az ember úgy érzi, hogy fizikális környezete, érzelmi állapota, más személyekkel való kapcsolata bizonyta-
lanná, fenyegetővé válik, szorongás foghatja el, ami súlyos testi-lelki elváltozásokat, agressziót, regressziót ered-
ményezhet. A szakember feladata, hogy felismerje a jelzésértékű viselkedési megnyilvánulásokat, s megnyugtató
választ adjon a felmerült kérdésekre.

Egyénre szabott bánásmód
A bizalom megszerzése és megtartása a szociális munka egyik lényeges eleme. Az információkat, a személyiségi
jogokat tiszteletben tartva, bizalmasan kell kezelni.

A veszteségek feldolgozásának segítése
A szociális munkatársnak jelentős szerepe van a megfigyelésben, az észlelt tünetek megfelelő szakemberhez irá-
nyításában és a meghallgatásban, beleértve az igénylő családját, szűkebb környezetét.

Társas kapcsolatok fenntartása, kialakítása
Elsősorban a családdal való harmonikus viszony fenntartására kell törekedni, de keresni kell a lehetőséget a ba-
ráti kapcsolatok ápolására, kialakítására, melyek csökkentik a magányérzetet.

5.5.7 Foglalkoztatási rehabilitáció
A társadalmi integráció és a munkaerő-piaci részvétel nem válik el egymástól, ennek érdekében a fogyatékos em-
berek és más hátrányos helyzetűek társadalmi részvételéhez megfelelő forrásokra, személyre szóló szolgáltatá-
sokra van szükség. 

A szociális- és munkaerőpiaci támogatásoknak és szolgáltatásoknak feladata, hogy segítsék az egyén munka-
erőpiacra jutását, munkahelyének megtartását, növeljék jövedelemszerző képességüket, kevésbé legyenek ráu-
talva a passzív ellátásokra. 
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Az Európai Tanács 2000 márciusában Lisszabonban tartott értekezlete döntő fontosságú az Európai Unió po-
litikai és cselekvési iránya szempontjából. A csúcstalálkozó legfontosabb üzenete a tudásalapú gazdaság és tár-
sadalom megteremtésének szükségessége, melynek eszközrendszere: a tudás versenyképességének fejlesztése,
másfelől a társadalmi kohézió, a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása, az esélyegyenlőség biztosítása. E
csúcstalálkozó fontos eredménye volt annak deklarálása is, hogy 2010-re a fogyatékos emberek munkanélküliségi
rátája azonos kell, hogy legyen a nem fogyatékos emberek rátájával.  

Mivel a tagállamok foglalkoztatási szintjének jelentős emelése érdekében szükség van a gazdaságilag inaktív né-
pesség aktivizálására is, az elmúlt évtizedben a hangsúly minden foglalkoztatási nehézséggel küzdő csoport te-
kintetében áthelyeződött a passzív munkaerőpiaci rendelkezésekről az aktív megoldásokra. Célkitűzés az unióban,
hogy a tartósan akadályozott személyek esetében is elsősorban a főáramú programokat kell alkalmazni, s csak
ezek eredménytelensége, elérhetetlensége esetén szabad az egyes célcsoportok számára működtetett speciális esz-
közökhöz folyamodni. Sokkal inkább arra helyezik a hangsúlyt, hogy a segítő beavatkozások személyre szabottak
legyenek, és tényleges szükségleteket elégítsenek ki, azaz minden alkalmazott eszköznek a hátrányos helyzetű
ember munkaerőpiaci reintegrációját kell elősegítenie.  

Vannak olyan országok, amelyekben a fogyatékos embereket már elsősorban főáramú programokba, mint például:
– intenzív tanácsadás (álláskeresési segítségnyújtás),
– képzési programok,
– foglalkoztatási ösztönzők,
– közvetlen munkahelyteremtés,
– vállalkozásindítási ösztönzők

vonják be, más országok viszont döntően még mindig a speciális  programokat preferálják.

Ezek:
Az intenzív tanácsadás:
– álláskeresésben való segítségnyújtás,
– foglalkozási rehabilitáció.

A speciális programok intézkedései rendkívül sokszínűek a tagországokban, a legelterjedtebb közülük:
– az alacsonyabb termelékenységet kompenzáló bértámogatás,
– munkahelyi környezet szükséges ki- és átalakításának támogatása,
– építészeti akadályok eltávolítása,
– a személyre szabott munkahelyi ügyintézéshez nyújtott támogatások,
– a munkavállalást, munkában maradást segítő szolgáltatások, intézkedések támogatása,
– próbafoglalkoztatás, tranzitfoglalkoztatás.
Speciális munkaerőpiaci programok azok a foglalkoztatási formák is, amelyekben kifejezetten a fogyatékosság-
gal élő munkavállalókat támogatják. Ezek: a szubvencionált foglalkoztatás, a támogatott foglalkoztatás és a védett fog-
lalkoztatás.

A szubvencionált foglalkoztatás – melynek színtere csak a nyílt munkaerő-piac lehet – célja, hogy csökkentse a fo-
gyatékos emberek foglalkoztatásának (pénzügyi) akadályait. A költségátvállalás kedvezményezettjei legtöbb-
ször a munkaadók.

A támogatott foglalkoztatás kedvezményezettjei a munkavállalók. Ez magában foglalja a fogyatékos emberek
munkavállalásához, munkavégzéshez szükséges személyi segítségnyújtás finanszírozását, illetve a munkahelyek
megfelelő fizikai átalakításának költségeit. A személyes támogatás fokozatosan csökken, azzal párhuzamosan,
ahogyan a fogyatékos ember képessé válik az önálló munkavégzésre.

A támogatás feltétele, hogy a foglalkoztatás a nyílt munkaerőpiacon történjen. A támogatott foglalkoztatás lehetővé
teszi a gyakran súlyos fogyatékossággal élő emberek számára is, hogy sikeresen dolgozzanak nem fogyatékos kol-
légáik között. Ez jelentős hatást gyakorolhat a munkáltatók, a munkavállalók és általában a társadalom maga-
tartására is. Az Európai Unióban ma mindenekelőtt a nyílt munkaerőpiacon megvalósuló foglalkoztatást tekintik a hát-
ránykezelés fő eszközének, és ismerik el eredménynek.

Az új megközelítésben a célok – hogy a tartósan akadályozott emberek újra foglalkoztathatóvá váljanak, azál-
tal, hogy felvértezik őket a munkavégzéshez szükséges szaktudással, hogy a környezetet az igényeikhez alakít-
ják, újratervezik a munkafeladatokat oly módon, hogy azokat különböző képességekkel rendelkező emberek is
el tudják végezni.

Foglalkoztathatóság javítása
A hátrányos helyzetű munkavállalók iránt nagyon alacsony a munkáltatói kereslet. Ennek legfőbb oka, hogy a
munkaerőpiaci igények és a tartósan akadályozott személyek felkészültsége, szakmai tudása és munkavállalói ér-
tékei között jelentős a különbség. Ezért munkaerőpiaci integrációjuk legfontosabb feltétele foglalkoztathatósá-
guk javítása.
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Ez az alábbi területeken realizálható:  
– iskolai végzettség, szakképzettség növelése;
– munkavállaláshoz, munkavégzéshez szükséges készségek fejlesztése, képességek erősítése;  
– munkavállalást akadályozó tényezők (pl. szociális, mentális, egészségi) feltárása, a megoldás segítése; 
– A képzési lehetőségeket minden szempontból elérhetővé tétele (pl. fizikai, kommunikációs és módszertani

akadálymentesítéssel, rugalmas, moduláris formák működtetésével).
Az előzetes tudás felmérése lehetővé teszi, hogy a felnőtt tanuló reálisan ítélhesse meg saját tudását, és ennek is-
meretében vállalja a képzést, illetve a tudásának megfelelő szintű képzési programot válasszon.

Egyéni tanulási tervek készíthetők, szükség van továbbá a képzésre való felkészítés személyre szóló formáira
is. A lemorzsolódás megakadályozása érdekében pedig nagyon fontos a folyamatos mentorálás. Fontos szerepe
lehet a moduláris rendszerű képzéseknek, illetve kompetencia elvű képzéseknek. A kompetencia elvű képzések jel-
lemzően egy konkrét munkakör betöltésére irányulnak, és csak olyan irányú és mértékű képzést biztosítanak,
amely feltétlenül szükséges az adott munkakör ellátásához.

A hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának komoly akadályai lehetnek:
A hosszabb passzív időszak okozta kedvezőtlen személyiségváltozások a munkavállalás szempontjából. Fontos kész-
ségek, képességek meggyengülése. Ezért az újrafoglalkoztatás esélyének növeléséhez elengedhetetlen bizonyos
kulcs-képességek fejlesztése, mint például:
– az önismeret, önérvényesítés;  
– a kooperációs képesség,  
– az együttműködési készség;  
– a kommunikációs képesség (verbális, non-verbális);  
– a döntési képesség;
– a felelősségvállalási képesség;  
– az önállóság és teljesítőképesség stb.  

Személyre szóló szolgáltatási forma pl:
– A munkavállalásra való felkészítés (pl. motiváció erősítése, a munkavállalással kapcsolatos szabályoknak, köte-

lezettségeknek és jogoknak a megismertetése és elfogadtatása);
– A munkavállalást akadályozó tényezők (pl. szociális, mentális, egészségi) feltárása és megoldásuk segítése,
– Személyi szükségleteknek megfelelő szolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása.

A foglalkoztatás bővítésének azonban komoly akadálya a munkáltatók – célcsoporttal szembeni – elutasító ma-
gatartása, melynek legfőbb okai:
– az előítéletek, sztereotípiák,  
– a megfelelő munkahelyek kialakításának vélt vagy valós többletköltsége,
– információ hiány az állam foglalkoztatást támogató eszközeiről,
– hibás kommunikáció a közvetítők oldaláról,
– jelentős eltérés a munkáltató által keresett munkaerő, illetve a hátrányos helyzetű munkavállaló minősége között,
– társadalmi tudatosság (felelősségvállalás) alacsony színvonala.

Az érzékenyítésen kívül szükség van több olyan szolgáltatás biztosítására, amely a munkáltatóknak szól pl.:
– munkáltató-munkavállaló kölcsönös megfelelésének elősegítése,
– munkáltatók megnyerése, informálása (támogatásokról, kedvezményekről, foglalkoztatási rehabilitációs kö-

telezettségekről, jogszabályokról, fogyatékosság jellemzőiről),
– munkatársak felkészítése,
– szükséges munkafeltételek biztosítása (akadálymentesítés, munka-környezet, munkafolyamat adaptálása stb.),
– alkalmassági vizsgálatok elvégzése,
– munkakipróbálás,
– betanítás, munkafázisok begyakoroltatása,
– beilleszkedés segítése stb.

A hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának komoly akadályai lehetnek a hosszabb passzív időszak okozta
kedvezőtlen személyiségváltozások, a munkavállalás szempontjából fontos készségek, képességek meggyengü-
lése. Ezért az újrafoglalkoztatás esélyének növeléséhez még további direkt segítségre is szükség lehet, személyre
szóló szolgáltatási formák pl.:
– A munkavállalásra való felkészítés (pl. motiváció erősítése, a munkavállalással kapcsolatos szabályoknak, köte-

lezettségeknek és jogoknak a megismertetése és elfogadtatása);
– A munkavállalást akadályozó tényezők (pl. szociális, mentális, egészségi) feltárása és megoldásuk segítése;
– A megfelelő munkahely megtalálásának segítése;
– Munkáltatók megnyerése.
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A többnyire sztereotípiákon nyugvó előítéletek, az ebből fakadó fenntartások oldásának egyik leghatékonyabb
módja, ha pontosan tájékoztatjuk a munkáltatót a közvetítendő személy munkavállalói értékeiről, hátrányt okozó
jellemzőiről és azokról a szolgáltatásokról, amelyeket igénybe vehet.

Munkatapasztalat szerzés elősegítése esetén a személyközpontú szolgáltatás fontos színtere lehet a munkavégzés
támogatása is. Ez elsősorban a fizikai, kommunikációs és egyéb akadályok elhárítását, valamint a munkáltatók és
munkatársak felkészítését jelentheti, illetve a munkáltató számára szolgáltatásként nyújtaná a konkrét személy
igényeihez szükséges munkahely-, munkakörnyezet átalakítási, adaptálási feladatok elvégzését, továbbá a mun-
kafolyamat betanításában való közreműködést. Szükség esetén személyi segítők biztosítása. A foglakozatás tar-
tóssá válását segítheti pl. pszichológiai tanácsadás, pszichoszociális támogatás, tréningek, konfliktuskezelés.
Segítheti a munkavállalást a mentorok bevonása is, akik személyre szólóan segítenek az állásfeltárásban, az el-
helyezkedésben és az utókísérésben.

A munkaerő-piaci szolgáltatásokkal szemben támasztandó alapkövetelmények:
– mindenki számára hozzáférhető legyen; 
– személyre szóló, valós igényeket elégítsen ki;
– az integrált foglalkoztatás elérését célozza;
– ne lépje túl a kompetencia határokat;
– a szolgáltatást végzők megbízható szakmai felkészültséggel rendelkezzenek;
– a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja.

Elvárások mentorokkal szemben:
– Empátia készség: legyen képes beleélni magát ügyfele helyzetébe, megérteni problémáit, és elfogadó légkört te-

remtsen.
– Elfogadás és tisztelet: törekedni kell a korrekt munkakapcsolat kialakítására, fogadja el az ügyfelét, és ne töre-

kedjen a mindenáron való megváltoztatására.
– Támogató szemlélet: problémamegoldás során folyamatosan bátorítsa, és visszajelzéseket adjon
– Figyelem
– Tapintat csak azokat a témákat érintse, amelyek a probléma megoldása szempontjából relevánsak.
– Őszinteség, nyitottság: mindig korrekten kell tájékoztatja az ügyfelet arról, mit miért tesz, illetve szakszerűen vá-

laszol minden kérdésére.
– Szakszerűség/szakmai felkészültség
– Közérthetőség: Kerülni kell a szakszavak és szakkifejezések értelmetlen sorolását, szemléletes példákkal kell se-

gíteni a megértést.
– Jó kommunikációs képesség a verbális és nonverbális eszközök és lehetőségek használatának a folyamatos odafi-

gyelésnek, a szemkontaktusnak az aktív hallgatásnak a folyamatos visszajelzéseknek fontos szerepe van
– Problémamegoldó gondolkodás / ötletesség / kreativitás: Személyre szabott megoldásokkal, jó átlátó képességgel,

ötletességgel hozzájárulni ahhoz, hogy a fogyatékos személy önmaga alakítsa ki a számára elfogatható meg-
oldást, és erről önmaga döntsön.

– Együttműködési készség
– Diplomáciai készség
– Alkalmazkodó készség
– Érdekképviselő képesség
– Kudarctűrő képesség
– Konfliktuskezelő képesség
– Problémamegoldó képesség
– Helyzetfelismerő képesség

A foglakozási rehabilitációhoz szorosan kapcsolódik a megváltozott munkaképességű emberek új minősítési
rendszeréről és a rehabilitációs szolgáltatásokról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény.

A rendelkezések azt a célt szolgálják, hogy az aktív korú, jelentős megmaradt munkaképességgel rendelkező
embereket újra visszavezessék a munka világába, megoldásként ne a rokkantnyugdíjat, hanem a rehabilitációs
járadékkal megtámogatott rehabilitációs eljárást válasszák, melynek eredményeként teljes értékű munkaválla-
lókká válhatnak.

Az új, komplex szakértői és szükségletfeltáró minősítési rendszer feladata a megváltozott munkaképességű sze-
mély megmaradt, fejleszthető képességeinek a feltárása, a rehabilitációs esélyekre koncentrálva. Mindezt egysé-
ges szakmai elvek és módszertan alapján, több szakma együttműködésével működő szakértői bizottság kereté-
ben valósítják meg. 

5.5.8 Lakhatás
Az önrendelkező életvitel eszmeiségének figyelembe vételével a fogyatékos emberek esetében is az elsődleges
szempont az kell, hogy legyen – mint bárki más esetében –, hogy saját otthonában, önmaga által kialakított kör-
nyezetben élhessen. 
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„A független élet nem csupán annyit jelent, hogy az ember saját otthonában él. Inkább lehetőség arra, hogy úgy
éljünk, mint az emberek általában, hogy fontos vagy kevésbé fontos döntéseket hozzunk, hogy egy hétköznapi
utca szokásos házában a többi emberrel lakjunk együtt. Mi magunk döntsünk, mikor kelünk fel, mikor bújunk
ágyba, vagy megyünk el valahova.” (Nász Margit, 1997, 87. o.)

„Életlehetőség, élethelyzetünk szembetűnően ott jó, ahol akadálymentes, speciálisan személyre szabottan át-
alakított a környezet, ott ahol főleg csak mi rendelkezünk saját magunk felett, ott ahol emberek vagyunk és nem
tárgyak, nem beutaltak, gondozottak, ápoltak. Nem házirend és belső utasítások határozzák meg mindennap-
jainkat, hanem mi magunk.” (A mozgásfogyatékos emberek rehabilitációjának sokoldalú megközelítés,
MEOSZ, 1997)

A magyar alkotmány is biztosítja a szabad mozgás, a tartózkodási hely szabad megválasztásának jogát.
Azonban ehhez forrásoknak és szolgáltatásoknak kell társulnia. Jelenleg a fogyatékos emberek önálló la-

káshoz jutási lehetősége szinte elérhetetlen vágyálom. Az Önkormányzati bérlakásokhoz jutás lehetősége cse-
kély, a piaci lakások megvásárlása szinte lehetetlen, főleg, ha a fogyatékos személy nem rendelkezi munkajö-
vedelemmel.

A fogyatékos családtaggal együtt élő családok anyagi helyzete sem teszi lehetővé, hozzátartozójuk lakásmeg-
oldási törekvésének támogatását. Marad – szerencsés esetben – a továbbiakban is a családtagokkal való együtté-
lés, vagy az intézeti elhelyezés igénylése. 

Ha a szociális ellátórendszer szolgáltatásai nem a megszorítás irányába mozdulnának el, hanem nagyobb moz-
gásteret adnának a szolgáltatások sokféleségének, és ebben az irányban bővülhetnének, és az időtartam is a fo-
gyatékos személy igényeihez igazodna, valószínűsíthető, hogy sokkal többen választanák az önálló lakhatást. 

Természetesen az önálló lakhatásnak feltétele a megfelelően, személyre szólóan kialakított lakás, az akadály-
mentes megközelíthetőség, a megfelelően használható tömegközlekedés. Jelenleg a saját lakáshoz jutás esélye
rendkívül csekély – de ha ez mégis sikerül, ellenben át kell alakítani – akkor a lakhatással kapcsolatos egyetlen
igénybe vehető támogatás a lakás-átalakítási támogatás (LAT), melynek összege 1988 (!!!) óta változatlan.

A lakhatás feltételeinek megteremtése alapvetően az egyén érdeke és kötelessége. Azonban a társadalomnak
kötelezettsége abban kellene, hogy megnyilvánuljon, hogy lehetőséget kínál fel, amit igénybe lehet venni. Az ön-
álló lakhatás kérdése tehát ma még az önálló életvitel egyik neuralgikus pontja. A fogyatékos személy szabad (?)
döntése alapján, ha az intézeti ellátást választaná, sem lenne sokkal kedvezőbb helyzetben. 

Otthont, lakhatást nyújtó szolgáltatás igénybevételére csak akkor kerülhet sor, ha ennek igénye a potenciális
igénybevevőben merül fel, mert
– saját otthonában már nem érzi biztonságban magát, és speciális szükségleteinek kielégítése a lakókörnyezet-

ben nem megoldható hasonló minőségű életvitel,
– a saját otthonában való élet súlyos fizikai vagy pszichés egészségkárosodással járhat,
– a környezetváltozás nem eredményez súlyos fizikai vagy pszichés egészségkárosodást.

A lakóhelyül szolgáló intézményt és szolgáltatásait a igénybevevő közreműködésével, vele együttműködve
kell kiválasztani. Figyelemmel kell lenni arra, hogy
– a választott intézmény minél kisebb méretű legyen,
– a fogyatékossággal élő személy önállóságát, döntési szabadságát megőrizhesse, különösen napi időbeosztását

illetően,
– családi, rokonsági, baráti kapcsolatai mind intenzitásukban, mind kiterjedtségükben megmaradhassanak,
– a fogyatékossággal élő személy számára az új környezet biztonságos legyen,
– lehetősége legyen számára ismerős, meghitt környezet kialakítására.

A bentlakásos intézmény infrastruktúráját, szolgáltatásait olyan irányban szükséges fejleszteni, amely
– tiszteletben tartja az igénybevevő jogait, fogyasztói szerepét,
– méretét tekintve az ott élők száma nem haladja meg a családi méretet, szükség esetén 8-12 főt, amennyiben ez

az építés és főként a működtetés költségei miatt rövidtávon nem valósítható meg, a 40 főt, (Megjegyzés: ez
esetben szükség van további, hosszú távú lakhatási projektekre.)

– a fogyatékossággal élő személy számára képességeihez, készségeihez mérten önálló életvitelt, döntési lehető-
ségeket biztosít,

– figyelemmel van az igénybevevők intimitás iránti igényeire,
– biztosítja az igénybevevő állapotának megfelelő fejlődési, fejlesztési lehetőségeket,
– mind fizikai, mind kommunikációs szempontból akadálymentes,
– az igénybevevő életkorának, mentális érettségének, képességeinek, elképzeléseinek megfelelő nappali elfog-

laltságot biztosít.

Intézményi környezet kritériumai az igénybevevők szempontjából:
– Az intézmény a település lakott belterületén, tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyen található, jellege

igazodik a környezet, a környező épületek arculatához.

5. Az önálló/önrendelkező életvitel elve és filozófiája. Az önálló életvitel beépülése... – Zalabai Péterné
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– A szolgáltatások igénybevevői számára a szükséges egészségügyi, oktatási, kulturális, stb. szolgáltatások az
intézményen kívül, jól megközelíthetően biztosítottak.

– Az igénybevevők saját lakrésszel rendelkeznek, amely magában foglalja a saját fürdőszobát, és lehetőség sze-
rint konyhát/teakonyhát is. Lehetőségük van lakrészük saját igényeiknek, ízlésüknek megfelelő berendezésére,
díszítésére, a saját bútoraik használatára. A lakrész a lakók személyiségét tükrözheti, ezáltal egyénivé, ottho-
nossá, magánjellegűvé válik.

– Amennyiben az igénybevevő nem egyedül él a saját lakrészében, joga van a lakótársai kiválasztásához és az
együttélés folytonosságához.

– Az egyéni lakókörnyezet, a saját eszközök, textíliák tisztántartása, az ételkészítés, a pihenés és szórakozás az
intézményi lakóközösségtől függetlenül lehetséges. Ugyanakkor a szabadidő eltöltésének vannak közösségi le-
hetőségei is.

– Az intézmény egészének berendezése megfelel a lakók szükségleteinek, biztonságérzetet nyújt, ugyanakkor ott-
honos, praktikus a díszítése, berendezése esztétikus.

– Az intézmény szolgáltatásai megfelelnek a lakók életkorának, kulturális hátterének, igényeinek, lehetőség nyí-
lik a kisebbségi szokások, kultúra ápolására, az anyanyelv használatára.

– Az intézmény infrastruktúrája, személyi feltételei, szakmai tevékenysége támogatja az önellátás megőrzését,
fejlesztését, a mindennapi tevékenységek (közlekedés, személyi és környezeti higiéné fenntartása, ételkészítés,
stb.) önálló végrehajtását.

– Az igénybevevők számára szükségleteiknek megfelelő mértékben, folyamatosan személyi segítés igénybe ve-
hető. A személyi segítés nem korlátozza a meglévő önellátási képesség megőrzését, fejlesztését, illeszkedik az
igénybevevő fizikai és értelmi állapotához. A személyi segítés köre kiegészül az egészségmegőrzést célzó,
megelőző és helyreállító szakápolási tevékenységekre is.

– Az igénybevevők számára közvetlen szolgáltatást nyújtó személyek köre állandó, a lakó számára ismerős, le-
hetőség nyílik a segítő tevékenységet jellemző intimitásnak megfelelő személyes kapcsolat kialakítására.

– Az intézmény elhagyása, látogató fogadása lehetséges.
– A lakók munkavégzése, foglalkoztatása, oktatása, képzése lehetőleg az intézményen kívül történik.
– A szociális kapcsolatok fenntartása folyamatosan biztosított, ahhoz a szükséges segítség igénybe vehető. Az

igénybevevők számára a személyiségfejlődést, az esetleges veszteségek feldolgozást segítő önsegítő csoportok
elérhetők, pártfogói támogatás, segítség igénybevétele lehetséges.

– Az igénybevevőknek joguk van az életkori ciklusoknak megfelelő vagy magánélethez köthető krízisállapot
megélésére, és szakszerű támogatást kapni ezek kezeléséhez.

– Az intézmény igénybevevői nemi identitásuknak megfelelő szexuális- és partnerkapcsolatot szabadon létesít-
hetnek, azokat saját igényeik szerint megélhetik. Ehhez saját lakószobájuk, lakrészük megfelelően intim kör-
nyezetet nyújt. 

– A szabadidő eltöltésére szervezett programok igazodnak a lakók elképzeléseihez, életkorához, képességeihez,
készségeihez.

– Az intézmény lakói vallásukat szabadon gyakorolhatják, a választott hitéleti közösség életében, tevékenysé-
gében való aktív részvételük biztosított.

– Az intézmény lakói védettek a különböző kényszerintézkedésekkel és bántalmazásokkal szemben, érdekvé-
delmük biztosított.

– A szolgáltatás igénybevevői ismerik a velük kapcsolatban nyilvántartott adatok körét, az adatszolgáltatás fel-
tételeit, módját. Személyes adataikhoz, fizikai és mentális állapotukhoz kapcsolódó információkhoz harma-
dik személy hozzájárulásuk nélkül nem juthat hozzá. A szolgáltatás igénybevevőiről vezetett nyilvántartá-
sokhoz való hozzáférés pontosan szabályozott, arról az igénybevevők pontos információkkal rendelkeznek. 

– A fogyatékossággal élő emberek részt vesznek az intézmény működtetésében, rendjének kialakításában. 

5. Az önálló/önrendelkező életvitel elve és filozófiája. Az önálló életvitel beépülése... – Zalabai Péterné
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6.1. A FOGYATÉKOSSÁG EMBEREK ELLÁTÁSA AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSBAN
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint az önkormány-
zatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított
ellátásokat.

Az alábbiakban a szociális alapszolgáltatásokat vesszük sorra, ellőbb ismertetjük a szolgáltatás tartalmát majd
kitérünk arra is, hogy a fogyatékos emberek  mely szükségleteire kell külön figyelmet fordítanunk. 

A Szociális alapszolgáltatások:
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók ré-
szére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotuk-
ból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
A szociális szolgáltatónak, illetve intézménynek ahhoz, hogy hatékonyan el tudja látni feladatát, együtt kell mű-
ködnie az ellátási területén lévő:
– más szociális intézményekkel;
– gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményekkel;
– egészségügyi szolgáltatókkal / háziorvos, védőnő, szakorvosi ellátások, otthonápolási szolgálat/;
– oktatási intézményekkel / fogyatékos személy ellátása esetén a gyógypedagógiai, nevelési szakszolgálatokkal

és a fogyatékos személyeket segítő, érdekvédelmi szervezetekkel/;
– munkaügyi szolgáltatókkal;
– a pártfogó felügyelői szolgálattal.

Azért, hogy minél többen és a legkisebb nehézséggel jussanak hozzá a szolgáltatásokhoz, azt lehetőleg min-
denkinek a lakóhelyén vagy a hozzá legközelebb eső intézményben kell biztosítani. Ettől az ellátást igénybe vevő
kérésére el lehet térni, ha a személyes gondoskodást nyújtó az azonos ellátási formán belül választási lehetősé-
get biztosít, valamint akkor, ha az intézmény szabad férőhellyel, illetve kapacitással rendelkezik.

A szolgáltatások elláthatók a települések által létrehozott társulások keretében is, vagy ellátási szerződés útján.
Minden esetben tájékoztatni kell a lakosságot a szolgáltatások az adott településen való elérhetőségéről, a hely-
éről, idejéről, gyakoriságáról. A tájékoztatás módjáról a jogszabály annyit ír, hogy a helyben szokásos módon
történjen. Célszerű lenne azonban, ha a települések honlapjai akadálymentesített formában készülnének, így a fo-
gyatékos emberek is hozzájutnának a szükséges információkhoz.

A szociális szolgáltatást, nyújtó intézményeket úgy kell kialakítani, hogy tömegközlekedéssel könnyen meg-
közelíthetők és akadálymentesítettek legyenek, és lehetőleg a település központjában helyezkedjenek el. 

Új működési engedély ma már csak olyan szolgáltató részére adható ki, ahol az épület akadálymentesített.
Az alapszolgáltatások nyújtását a fenntartó nem szüneteltetheti, a folyamatos működésről távollét esetén / pl.

szabadság, betegség/, az intézmény szakmai programjában meghatározott módon gondoskodni kell. A helyet-
tesítést az adott területen szakirányú végzettséggel rendelkező szakember végezheti.

A szakmai egységeket az egyes szolgáltatások vezetőjére (koordinátorára) meghatározott képesítési előírá-
soknak megfelelő személy vezetheti, azzal, hogy egy személy – amennyiben több, különböző szolgáltatás veze-
téséhez előírt feltételnek is megfelel – elláthatja több szakmai egység vezetését.

Az alapszolgáltatásban részt vevő, gondozási feladatokat ellátó személy részére az intézmény vezetője mun-
káltatói igazolványt állít ki, annak érdekében, hogy a gondozási, ápolási feladatok elvégzése során a feladat el-
látására vonatkozó felhatalmazását igazolni tudja. Az alapszolgáltatások különböző feltételekkel vehetők igénybe,
melyeket az egyes szolgáltatási típusoknál írunk le.

6.
Szociális alapellátások- fogyatékos emberek, 

mint szolgáltatást igénybevevők
Deákné Orosz Zsuzsa
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6.2 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK: 

a) falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
b) étkeztetés,
c) házi segítségnyújtás,
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
e) családsegítés,
f) közösségi ellátások,
g) támogató szolgáltatás,
h) utcai szociális munka,
i) nappali ellátás.

a) A falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, va-
lamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek ki-
elégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás
biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

Ez a szolgáltatás nem kötelezően működtetendő feladata a települési önkormányzatoknak, de ahol létre hoz-
ták ott jelentős életminőség javulást eredményez a tanyasi és aprófalvakban élő emberek számára.

A falugondnoki szolgáltatás hatszáz lakosnál kisebb településen működtethető. Amennyiben a falugondnoki
szolgálat létesítését követően a település lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik
hatszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.

A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú – külön jogszabályban
meghatározott – külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Amennyiben a helyi sajátos-
ságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a tanya-
gondnokok által ellátandó körzetek határait a fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg –
figyelemmel a lakosságszám korlátra – azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szer-
vezhető meg.

A társulás keretében megszervezett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás csak azon települések
tekintetében működtethető, amelyek lakosságszáma nem haladja meg a hatszáz főt,illetve a külterületen élők
száma a hetven főt meghaladja, de nem éri el a négyszáz főt.

A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében részletesen meg-
határozott, mely feladatokat látja el a szolgálat. 

A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott köz-
vetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül:

1) a közreműködés
– az étkeztetésben,
– a házi segítségnyújtásban,
– a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;

2) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, 
– a háziorvosi rendelésre szállítás,
– az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
– a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;

3) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása,
– az óvodába, iskolába szállítás,
– az egyéb gyermekszállítás.

A falugondnoki szolgálat feladata különböző lakossági szolgáltatások, végzése is:
I. a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
II. az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
III. az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában, 
IV. meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés,
V. az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére.

A közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés esélyei a kisebb lélekszámú településen rosszabbak, mint nagyobb
településeken. Ez a probléma valamennyi ilyen településen élőt sújtja, de fokozottan a fogyatékos embereket. 

A tanyagondnoki, illetve a falugondnoki szolgáltatást végző szakembernek kiemelt figyelmet kell fordítania
az ellátási területen élő fogyatékos emberekre. 
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A feladat végzéséhez alapfokú iskolai végzettség és B kategóriás jogosítvány szükséges, a felkészítő tanfolya-
mot a falugondnoki módszertani központ végzi. A felkészítés része a fogyatékos, valamint beteg  emberek prob-
lémái iránti érzékenység  fejlesztése.

Egy-egy településen a feladat jellegéből adódóan a falugondnoknak  szoros személyes kapcsolatot kell tartani
az emberekkel.  Az tudja a munkáját megfelelően végezni, aki a település lakóinak bizalmát élvezi.

b) Szociális étkeztetés
Az 1993. évi III. tv. alapján a szociális étkeztetést minden településen biztosítani kell. Az étkeztetés keretében
azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt ön-
maguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen
1) koruk,
2) egészségi állapotuk,
3) fogyatékosságuk,
4) pszichiátriai betegségük,
5) szenvedélybetegségük, vagy
6) hajléktalanságuk miatt.

Az előzőekben leírtak szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendelet-
ben határozza meg. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg.

Az étkeztetés formái különösen a szociális konyha, a népkonyha és egyéb főzőhely keretében nyújtott ellátás. Az
étkeztetést nyújtó szociális szolgáltató, intézmény az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint részt
vesz a szociális 
1) rászorultság megállapításában,
2) előkészíti a szolgáltatás igénybevételéhez dokumentációt,
3) vezeti a jogszabályban rögzített igénybevételi naplót.

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel
1) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
2) elvitelének lehetővé tételével,
3) lakásra szállításával.

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára - a népkonyha kivé-
telével - az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani. Az étkeztetés keretében biztosított élel-
miszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának alsó értékeit a vendéglátás és közétkeztetés keretében tör-
ténő élelmiszer-előállítás és - forgalmazás feltételeiről szóló 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet
2. számú melléklete tartalmazza.
Az étel helyben fogyasztása esetén biztosítani kell a szolgáltatást igénybe vevők számának megfelelően a:
a) kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet,
b) evőeszközöket és étkészletet.

Igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetés feltételeit is biztosítani kell, ha ez helyben
megoldható.

A népkonyha alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azok-
nak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe.

Népkonyhát elsősorban olyan településen (településrészen) indokolt létrehozni, ahol a rászorulók életformája
miatt elsősorban alkalmi étkeztetés iránt van igény.

A jogszabály alapján ebben az esetben a szociális étkeztetés biztosítása a települési önkormányzat feladata. 
A fogyatékos személynek, amennyiben nem képes önmaga, illetve eltartottjai részére a napi egyszeri melegé-

tel biztosítására, ezt biztosítani kell. Az étkeztetés módját egyeztetni kell a fogyatékos emberrel közösen végig-
gondolva az előnyöket és a hátrányokat.
– Az étel helyben fogyasztása előnyös lehet abból a szempontból, hogy ez lehetőséget ad a fogyatékos ember-

nek a közösségi életre, mérsékli elszigetelődését. Hátránya lehet, ha túlzottan fárasztó ill. hosszú az út.  Töb-
ben azért idegenkednek a közös étkezéstől, mert nem tudnak „szépen enni”. Számukra próbáljuk meg azt az
ideális megoldást megtalálni, hogy oldódjon ez a szorongás. / pl. Mélytányérban adjuk az ételt, daraboljuk fel
a húst, kés és villa helyett adjunk kanalat. Fontos! Minden lehetőségről tájékoztassuk a fogyatékos embert és
ő döntsön. Ne erőltessük rá a szerintünk legjobb megoldást! / 

– Az étel elvitele a főzőhelyről. Előnye, hogy kimozdul otthonról a fogyatékos ember, és a mozgás mellett ápol-
hatja külső kapcsolatait. Körültekintőnek kell azonban lennünk, hogy a balesetveszélyt elkerüljük. Hátránya
akkor van, ha az nem a fogyatékos ember döntése, hogy eljár az ebédért, hanem ez egy kényszer megoldás,
mert nincs aki kiszállítsa.
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– Az étel lakásra szállítása. Előnye, hogy kényelmes saját otthonában kapja meg az ételt az igénylő. Amennyi-
ben a fogyatékos ember nem tud elmenni az ajtóig vagy a kapuig, meg kell szervezni az ételszállító bejutását
a házba. Hallássérült ember esetén szükség lehet a fényjeleket adó csengő felszerelésére is. Látássérült vagy ér-
telmi fogyatékos ember esetében győződjünk meg arról is, hogy képes-e az edények tisztán tartására. Hátrá-
nya lehet a fogyatékos ember elszigetelődése a környezetétől.

c) A házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtást, a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani. 
A házi segítségnyújtás magába foglalja:
– az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
– az önálló életvitel fenntartása érdekében, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásá-

ban való közreműködést.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyúj-
tást végző szakember kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti
kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző kezdeményezi az igénylő gondozási szükségle-
tének vizsgálatát.

A gondozási szükséglet vizsgálatát szakértői bizottság végzi, és kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gon-
dozási szükséglet mértékéről. A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szük-
ségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4
órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igény-
bevételének lehetőségéről.

Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jel-
legű, vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése
alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyi-
ben a gondozás három hónapot meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát az előzőekben leír-
tak szerint kezdeményezni kell.

A házi gondozó ellátási feladatai során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szo-
ciális szükséglete
– saját környezetében,
– életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
– meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenységek:
– az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
– az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
– közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
– közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,
– segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
– segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult ve-

szélyhelyzet elhárításában,
– részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében,
– az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
– az előgondozást végző személlyel való együttműködés,
– szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást
nyújtó intézményekkel. A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell
készíteni, fogyatékos embereknél külön figyelmet kell fordítani speciális igényeikre. Amennyiben a háziorvos
véleménye alapján ápolási feladatok ellátása is szükséges, a gondozási terv ápolási tervvel egészül ki.

A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a vezető gondozó vagy a gondozás irányítója a gon-
dozási tervben foglaltak figyelembevételével határozza meg. Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzésmen-
tes lakókörnyezetben rendelhető el. 

Ha fertőző beteg gondozása szükséges, ki kell jelölni egy gondozót, aki a fertőző állapot időtartama alatt ki-
zárólag a fertőző beteget gondozza, ilyen esetben a fertőzés elkerülése érdekében szükséges tárgyi feltételeket és
felkészítést biztosítani kell. A házi segítségnyújtás keretében ellátásban részesíthető a fogyatékos személy is. Az
ellátás elősegítheti a fogyatékos ember önálló életvitelének megteremtését, és a fogyatékosság kialakulásának
időszakában hozzájárulhat a társadalmi reintagrációhoz. A fogyatékos személy ellátása ugyanakkor speciális fel-
készültséget igényel a gondozást nyújtó személytől is. 
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Az ellátás pontos meghatározása a gondozási terv elkészítésének időszakában kell hogy tisztázódjon, meg-
határozó az ellátást igénylő véleménye, törekedni kell arra, hogy a fogyatékossága miatt az ellátottat ne „gon-
dozzuk túl”, tehát csak azokat a gondozási tevékenységeket végezzük el, melyeket az ellátott igényel és ame-
lyeket önállóan akar elvégezni ne végezzük el helyette akkor sem, ha látszólag jelentős erőfeszítéssel képes
csak megcsinálni. 

A házi segítségnyújtás tekintettel arra, hogy valamennyi települési önkormányzat által kötelezően biztosí-
tandó szociális alapszolgáltatás ott is elérhető és igénybe vehető, ahol a fogyatékos emberek ellátását szolgáló tá-
mogató szolgáltatás nem, vagy csak nehezen érhető el. 

d) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszi-
chiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyúj-
tott ellátás. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a házi segítségnyújtást végző szociális szolgáltató, illetve intéz-
mény biztosíthat.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
– az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjele-

nését,
– a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
– szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás el-
látója együttműködik a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó
szolgáltatóval.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult
– az egyedül élő 65 év feletti személy,
– az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
– a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha

egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez biztosítani kell
– a segélyhívásokat fogadó diszpécserközpontot,
– a segítségnyújtást végző gondozókat foglalkoztató olyan szakmai központot vagy központokat, amelyek a tel-

jes ellátási terület vonatkozásában biztosítják a gondozónak a riasztástól számított 30 percen belüli helyszínre
érkezését.

Egy szakmai központ keretében legalább 40, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személy, illetve pszichiátriai beteg otthonában kell segélyhívó készüléket elhelyezni. A diszpécser-
központot úgy kell kialakítani, hogy annak folyamatos működése és elérhetősége biztosított legyen. Egy diszpé-
cserközpont több szakmai központ ellátási területéről fogadhat segélyhívásokat.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez biztosítani kell
– a műszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléket, jelzést továbbító berendezést, a

jelzés fogadására alkalmas vevőberendezést, továbbá ügyeleti személyi számítógépet ügyeleti szoftverrel,
– a gondozó saját felszerelése körében mobiltelefont, készenléti táskát, továbbá a gyors helyszínre érkezéshez

szükséges feltételeket.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik. 
A diszpécserközpont segélyhívás esetén - a segítséget kérő nevének, címének és az egyéb rendelkezésre álló in-
formációknak a közlésével - értesíti a készenlétben levő gondozót. A gondozónak 30 percen belül kell az ellátott
lakásán megjelennie.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást csak házi segítségnyújtásra működési engedéllyel rendelkező intézmény,
szolgáltató biztosíthat. A csak jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma intézményenként, il-
letve szolgáltatónkként nem haladhatja meg a házi segítségnyújtásban részesülő személyek számának három-
szorosát. Ha a csak jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő ellátott házi segítségnyújtást igényel, és a
külön jogszabályban meghatározott gondozási szükséglete fennáll, a részére jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tást biztosító köteles a házi segítségnyújtást is nyújtani.

A kiépített műszaki rendszernek alkalmasnak kell lennie az események dokumentálására, az önellenőrzésre,
a szociális gondozó helyszínre érkezésének nyugtázására, valamint a kétirányú kommunikációra. Az ellátottnál
elhelyezett segélyhívó készüléknek testen viselhetőnek, ütés- és cseppállónak kell lennie.
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Az ellátás az önmaguk ellátásra részben képes idősek és a súlyos fogyatékosok, ellátására szolgál. Az ellátás
fő célja, hogy az idősek és a fogyatékos emberek saját otthonukban, biztonságban tölthessék napjaikat. Tekintet-
tel, hogy az ellátás csak házi segítségnyújtással együtt biztosítható, komplex ellátás áll a rászorulók részére. Az
ellátás biztosítása a jelenlegi jogi szabályozás alapján csak tízezer lakos felett kötelező, illetve az elmúlt években
az ellátásra biztosított normatív támogatás csökkenése következtében az ellátott területek mértéke csak lassan
növekszik.

e) A családsegítés
A családsegítés a szociális és mentálhigiénés problémák miatt segítségre szoruló személyek, családok számára
nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik. 
A jelzőrendszer tagjai: 
– a szociális és egészségügyi intézmények,
– a gyermekjóléti szolgálat, 
– a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat, 
– társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intéz-

ménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.
Az észlelő és jelzőrendszer útján kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi
az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és szemé-
lyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítani kell:
– a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
– az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgál-

tatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
– a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegí-

tését,
– közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
– a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a

fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer problé-
mával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

– a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs prog-
ramokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi
jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen csa-
ládjának tagjaira. 

A családsegítő szolgálatok tevékenysége:
– szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében,
– pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez,
– szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját,
– közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez (üdültetés, táboroztatás, gyer-

mekfelügyelet stb.) a működési területén élő lakosság számára,
– segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához,
– segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését.
A családsegítés az alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat is nyújthat.

A családsegítés során együtt kell működni a: tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságter-
hekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és család-
tagjaik részére egyéb szolgáltatásokat biztosító – különösen szociális, egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási –
szolgáltatókkal, intézményekkel.

A családsegítés a családgondozó és a szolgáltatást igénybe vevő (kliens) személy együttes munkafolyamata,
melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre. A megállapodás tartal-
mazza a kliens problémáit, az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a
folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható
eredményét és a lezárás időpontját.

A családsegítés a kliens otthonában, családi környezetében tett látogatások, illetve a családsegítő szolgálatnál
folytatott segítő beszélgetés és segítő munkaformák útján valósul meg.
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Segítő munkaformák:
– szociális esetmunka, 
– szociális csoportmunka, 
– közösségi szociális munka. 

A szociális esetmunkát végző személyt esetfelelősnek kell kijelölni.
A családsegítéshez legalább egy olyan helyiséget ki kell alakítani, ahol a szolgáltatás igénybevételének idejére biz-
tosítottak a bizalmas beszélgetés körülményei. A családsegítő szolgálat szolgáltatásai térítésmentesen vehetők
igénybe. A családgondozó kizárólag az érintett személy, illetve törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult
intézkedni, információt szolgáltatni, kivéve a különös veszélyeztetés esetét.

A családsegítő szolgáltatást igénybevevők között jelentős számban vannak fogyatékos emberek és család-
tagjaik, a munkaerő piaci hátrányaik miatt körükben magasabb arányban fordul elő a szegénység. Az ebből
eredő problémák kezelésében jelentős szerepet tölt be az ellátórendszeren belül a családsegítő szolgáltatás. A
pszichiátriai és mentálhigiénés tanácsadást igénybevevők körében magas azon emberek aránya, akik felnőtt ko-
rukban váltak fogyatékossá. Az aktívkorú nem foglalkoztatottak beilleszkedési programjában, a különböző
mértékben mozgáskorlátozott emberek aránya a jelentősebb, tekintettel, hogy a munkáltatók nem szívesen al-
kalmazzák őket.

f) A közösségi ellátások
Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott meghatározott közösségi alapel-
látás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás.
A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítani kell
– a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
– a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
– a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folya-

matos figyelemmel kísérését,
– a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
– az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és fi-

gyelemmel kísérését,
– megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás keretében az előzőekben meghatározottakon túl
biztosítani kell

– a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsök-
kentő szolgáltatásokat,

– a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult ke-
zelhetetlen helyzetek esetére.

A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozás,
amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezeté-
ben történik.

A közösségi pszichiátriai ellátás a következő szolgáltatásokat biztosítja:
– problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló

tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések,
– készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség

javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és
kezelés teendőiről,

– pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, sza-
badidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az
egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lak-
hatási lehetőségek igénybevételéről.

A közösségi pszichiátriai ellátást közösségi gondozó és közösségi koordinátor végzi. Egy közösségi gondozó leg-
feljebb 25 ellátottról gondoskodhat. 

A közösségi munkacsoportot az ellátottak szükségleteinek megfelelően kell összeállítani, bevonva a gondozási,
személyi segítési feladatok hatékony ellátásához szükséges személyeket (gondnok, háziorvos, védőnő, pszichiá-
ter, pszichiátriai gondozó, pszichológus, illetve a szociális alap- és szakellátás, a családsegítő szolgálat, a gyer-
mekjóléti szolgálat, a gyámhivatal, a munkaügyi központ, az önsegítő és civil szervezetek, a szabadidős szolgál-
tatást nyújtó intézmények képviselői). A közösségi munkacsoport tagjaival a közösségi koordinátor együttmű-
ködési megállapodást köt. A megállapodásban rögzítik a rendszeres megbeszélések gyakoriságát, egyéb körül-
ményeit, valamint - arra az esetre, ha egyes ellátottak állapota ezt szükségessé teszi – az eseti megbeszélések ösz-
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szehívásának módját. A közösségi pszichiátriai ellátásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási
tervet kell készíteni. A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, kö-
zösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek célja az életmód-
változás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése.

A szenvedélybetegek közösségi ellátása a következő szolgáltatásokat biztosítja:
– problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló

tényezők feltárása, a szerhasználat, illetve -függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökken-
tése, azonnali tanácsadás és segítségnyújtás a szolgáltatást csak eseti jelleggel igénybe vevők részére,

– készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség
javítása és fenntartása,

– pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, sza-
badidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az
egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lak-
hatási lehetőségek igénybevételéről.

A közösségi ellátások szakmai programjának tartalmaznia kell az egészségügyi szolgáltatókkal, különösen a
területileg illetékes pszichiátriai, illetve addiktológiai gondozóval való együttműködés módját.

A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása a megkereső munkára, valamint az anonim és önkéntes igény-
bevételre épülő szolgáltatás, amelynek célja a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése, az életet ve-
szélyeztető helyzetek elhárítása, valamint az életmódváltozás elindítása, segítése.

A szenvedélybetegek körében végzett megkereső munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással
szemben bizalmatlan vagy onnan kiszoruló, az utcán, közösségi színtereken tartózkodó egyének, csoportok fel-
kutatása és az alacsonyküszöbű ellátáshoz való hozzájutásuk biztosítása.

A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása során minden esetben biztosítani kell az anonimitást, a sze-
mélyes adatokat nem kell megadni, igazolni és nyilvántartani, illetve egyéni gondozási tervet nem kell készíteni.
A szolgáltatás nem tagadható meg az absztinencia hiánya és a szenvedélybetegség során jelentkező tünetek, ma-
gatartási formák miatt mindaddig, amíg azok nem veszélyeztetik a biztonságos feladatellátást.

Fogyatékos emberek körében is gyakoriak a különböző pszichiátriai betegségek, illetve a szenvedélybetegség
következményeként is kialakulhat fogyatékosság. 

Alapvető kérdés lehet, hogy a szociális alapszolgáltatás a fogyatékosságból eredő hátrányokat kezelje elsőd-
legesen, vagy a pszichiátriai és/vagy szenvedélybetegség okozta szociális hátrányok kompenzálására helyezze
a hangsúlyt. 

A fogyatékos személyek körében is előfordulnak pszichiátriai és szenvedélybetegek. Ezen ellátottak esetében
nem a fogyatékosságukból eredő szociális ellátások biztosítására kell helyezni a hangsúlyt, de nem lehet azt fi-
gyelmen kívül hagyni. 

A szociális szakembereknek ennek megfelelően rendelkezni kell azokkal az ismeretekkel is, amelyek a fogya-
tékos emberek ellátása igényel. Egyes vélemények szerint a fogyatékos emberek, a társadalomban megjelenő
megkülönböztetés, diszkrimináció miatt veszélyeztetettebbek a szenvedély betegségek és pszichiátriai betegsé-
gek kialakulásában.

g) A támogató szolgáltatás 
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kí-
vüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli
speciális segítségnyújtás biztosítása.

A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen
– az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosí-

tása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése),
– az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz,

valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
– információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgál-

tatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
– a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
– segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítésé-

hez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
– egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez

igazodóan,
– segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a kö-

zösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosí-
tása,
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– a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételé-
nek elősegítése.

A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy.A
támogató szolgálatok kialakulásáról és működésük feltételeiről a harmadik fejezetben már részletesen írtunk.

h) Az utcai szociális munka  
Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkö-
rülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításá-
hoz kapcsolódó intézkedés megtételét. Ha életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rá-
szorult személyekről az alapellátás keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyze-
tüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán
életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés,
integrálás céljából.
Az utcai szociális munka körébe tartozik különösen

1) a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása,
2) tájékoztatás, információnyújtás,
3) ügyintézés,
4) szolgáltatás nyújtása,
5) szociális munka egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel.

Az utcai szociális munkás az előző bekezdés szerinti feladatokat „Gondozási lapon” dokumentálja.
Az utcai szociális munkát végző számára biztosítani kell a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi feltételeket, szük-
ség szerint közlekedési eszközt vagy utazási bérletet, meleg takarót, ruhaneműt, esetenként konzerv és egyéb
élelmiszert, valamint készenléti gyógyszert.A szociális munkát végző szolgáltató intézmény a feladatokat leg-
alább munkanapokon, napi 6 órában végzi a működési engedélyében meghatározott ellátási területen. Téli idő-
szakban az utcai szociális munkát 18 órától 22 óráig a közterületen kell biztosítani.

Ha a hajléktalan személyt érintő veszélyhelyzetet az utcai szociális munkás nem tudja elhárítani, intézkedik a
segítséget igénylő állapotának és helyzetének megfelelő ellátás biztosítása érdekében, és a helyszínen megvárja
az ellátást, illetve intézkedést nyújtó személy megérkezését.

Az utcai szociális munkát végző szolgáltatók, intézmények tevékenységüket összehangolják az ellátási terü-
letükön működő más utcai szociális munkát végző szolgáltatókkal, intézményekkel, valamint az illetékes disz-
pécserszolgálattal. A diszpécserszolgálattal történő együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket együttműködési
megállapodásban kell rögzíteni. A munka megszervezhető önálló szervezeti formában vagy szociális intézmény
keretein belül. Az önálló szervezeti formában működtetett utcai szociális munkát végző intézmény együttmű-
ködik az ellátási területén működő szociális szolgáltatásokkal.

Az utcai szociális munka - amennyiben nem önálló szervezeti formában működik - megszervezhető
1) nappali melegedő vagy hajléktalanok átmeneti szállását, illetve éjjeli menedékhelyet biztosító intézmény

keretében,
2) alapszolgáltatási központ keretében,
3) családsegítő szolgálat keretében, ha ez a helyi szükségletek figyelembevételével a családos hajléktalanok, az

ifjúsági korosztály, a gyermekek segítése érdekében indokolt.
Az utcai szociális gondozók munkáját koordinátor szervezi és irányítja. 
A hajléktalan személy legnagyobb problémája, hogy nem rendelkezik állandó életvitelre alkalmas lakással. A
hajléktalan lét rövid időn bélül párosul más egyéb szociális, egészségügyi, mentális károsodással. Magas a devi-
ancia jelenléte az ellátotti csoportban, mely szintén elősegítheti az előzőekben ismertetett egyéb hátrányok ki-
alakulását. Természetes, hogy a hajléktalanok között igen sok a fogyatékos személy. Az alapvető probléma maga
a hajléktalanság, és az ellátásnak elsődlegesen erre a problémára, illetve ennek hatásának mérséklésére/kom-
penzálására kell összpontosítani, de nem hagyható figyelmen kívül a fogyatékosság kezelése sem. Azon hajlék-
talanok, akik ráadásul fogyatékosok is, speciális figyelmet igényelnek. Az ellátást nyújtó szociális szakembernek
képesnek kell lenni mindkét (hajléktalanság és fogyatékosság) szociális probléma együttes kezelésére. Ennek ér-
dekében rendelkeznie kell azokkal az ismeretekkel és készségekkel amelyek a hatékony ellátás biztosításához
szükségesek, tehát széles ismeretekkel kell rendelkeznie a fogyatékosságról is és  a hajléktalan ellátásáról is.  

i) A nappali ellátás
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
– tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra

szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
– tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, il-

letve szenvedélybetegek,
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– harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szo-
ruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kap-
csolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az el-
látottak napközbeni étkeztetését.

Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve
szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díj-
ban részesül. A fenntartó a szakmai programban meghatározhatja, hogy az intézmény az előzőekben meghatá-
rozottak közül melyik ellátotti csoportokat látja el. Ez a rendelkezés nem érinti a szociális törvényben 86. § (2) be-
kezdésének b)-d) pontja szerinti önkormányzatok ellátási kötelezettségét.

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, Gyvt. szerinti gyermekétkeztetés szabályait kell al-
kalmazni a nappali intézményben ellátott fogyatékos gyermekek ellátása során nyújtott étkeztetésre.

A nappali ellátást biztosító intézmény
1) az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust, biz-

tosító szolgáltatást nyújt,
2) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szerve-

zésű programoknak, csoportoknak,
3) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon

működjön.

Nappali ellátás biztosítására az az intézmény alkalmas, amelyik rendelkezik
1) a közösségi együttlétre,
2) a pihenésre,
3) a személyi tisztálkodásra,
4) a személyes ruházat tisztítására,
5) amennyiben a meleg étkeztetés szolgáltatást biztosítja az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására

szolgáló helyiségekkel. A fogyatékos személyek és szenvedélybetegek nappali intézményében többfunk-
ciós helyiséget kell biztosítani, melyben lehetőség van foglalkoztatás, szabadidős program lebonyolítására.
A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási idejét a helyi igényeknek megfelelően kell meghatá-
rozni, de az napi hat óránál kevesebb nem lehet.

A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásai különösen
1) igény szerint meleg élelem biztosítása,
2) szabadidős programok szervezése,
3) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
4) hivatalos ügyek intézésének segítése,
5) munkavégzés lehetőségének szervezése,
6) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
7) speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

Szabadidős programok szervezésének minősül az is, ha az intézmény az ellátást igénybe vevők részére sajtó-
termékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket
szervez. Az intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése,
tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, valamint a mentális gondozás.

Ha az ellátást igénybe vevők foglalkoztatását a nappali ellátást nyújtó intézmény biztosítja, a foglalkoztatás-
ból származó, a ráfordítás összegével csökkentett bevétel legalább ötven százalékát az ellátást igénybe vevő ré-
szére ki kell adni. A foglalkoztatásból származó bevétel ki nem fizetett részét közösségi célra kell felhasználni.

Az intézmény vezetője a nappali ellátást nyújtó intézményekben látogatási és eseménynaplót vezeti.
A nyilvántartás alapján a gondozási napokat havonta és évente az intézményvezető összesíti. Ez alapját képezi
az állami normatíva felhasználásának, elszámolásának, a mindenkori éves költségvetési törvény figyelembevé-
telével. A nappali ellátásban részesülő személyre a gondozást végző személy egyéni gondozási tervet készít. A
gondozási tervet az igénybevételt követő egy hónapon belül kell elkészíteni. Nem kell gondozási tervet készíteni
abban az esetben, ha az ellátott kizárólag
1) tanácsadásban,
2) alacsonyküszöbű vagy ártalomcsökkentő szolgáltatásban,
3) nappali melegedő szolgáltatásában,
4) klubfoglalkozásban,
5) bázis-szállás ellátásában részesül.
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A nappali ellátást nyújtó intézmény házirendje tartalmazza
– az intézmény nyitvatartási idejét,
– az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét,
– étkeztetés biztosítása esetén az étkezések számát és az étkeztetés rendjét,
– az intézmény által szervezett foglalkoztatásból származó bevétel felhasználására vonatkozó előírásokat,
– az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait,
– az intézmény alapfeladatát meghaladó program, szolgáltatás körét és térítési díját.

A fogyatékos személyek nappali intézményére vonatkozó különös szabályok:
Fogyatékos személyek nappali intézményében három éven aluli gyermek nem gondozható.
Fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható az a személy, aki
– veszélyeztető magatartást tanúsít,
– orvosi ellátást és állandó ápolást igényel,
– az a gyermek sem gondozható fogyatékosok nappali intézményében, aki gyógypedagógiai nevelésre, okta-

tásra alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő nevelési, oktatási intézményben biz-
tosítható.

Fogyatékos személyek intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három
hónapnál hosszabb nem lehet. A fogyatékos személyek nappali intézményében hat-nyolc fős gondozási csopor-
tot kell kialakítani. A gondozási csoportok kialakítása során figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vevők élet-
korára és fejlettségi szintjére. A fogyatékos személyek nappali intézménye a rehabilitációs foglalkoztatáson túl az
ellátást igénybe vevők számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást szervez.

A pszichiátriai betegek nappali intézményére vonatkozó különös szabályok:
A pszichiátriai betegek nappali intézménye az öntevékenységre, az önsegítésre épülve biztosítja az ellátást
igénybe vevők igényei alapján a kulturális, szabadidős, tájékoztató, képzési, átképzési állásközvetítő, védett lak-
hatást elősegítő, lakossági és családi programok, találkozók szervezését, lebonyolítását. Az intézmény szolgálta-
tásai körében egyéni, csoportos, pár- és családterápiákat is szervezhet. A pszichiátriai betegek nappali intézmé-
nyében olyan programokat kell biztosítani, melyek lehetővé teszik az ellátást igénybe vevőnek a társadalomba,
a korábbi közösségébe történő visszailleszkedését. Ennek keretében a nappali intézmény programjai nyitottak, kí-
vülállók számára is hozzáférhetőek. Ennek érdekében a nappali intézmény elhelyezését lehetőség szerint a tele-
pülés könnyen elérhető, jól megközelíthető területén kell kialakítani.

A nappali intézmény működésének nem része a pszichiátriai gondozás, de az intézményben dolgozó szociá-
lis munkás révén szükség szerint kapcsolatot kell tartani az ellátott kezelőorvosával, vagy az ideggondozóval, to-
vábbá a hozzátartozókkal, valamint olyan személyekkel, akik fontos szerepet játszanak az ellátott életében. Az in-
tézmény a pszichiátriai betegek ellátása mellett szolgáltatást nyújthat a promóció és elsődleges prevenció céljá-
val a mentálisan sérült, krízisben levő személyek részére is.

A szenvedélybetegek nappali intézményére vonatkozó különös szabályok:
A szenvedélybetegek nappali intézménye az önkéntességre és a speciális segítő programokra épülve biztosítja az
ellátást igénybe vevők igényei alapján a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, át-
képzési állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok szervezését és lebonyolítását,
valamint alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatást nyújt.

A szenvedélybetegek nappali intézményében olyan programokat kell szervezni, melyek elősegítik az ellátást
igénybe vevő rehabilitációját, a társadalomba, korábbi közösségébe való visszailleszkedését, valamint a szenve-
délybetegek minél szélesebb körben való elérését. Ennek megfelelően a nappali intézmény programjai nyitottak,
az intézményi ellátást igénybe nem vevő személy számára is hozzáférhetőek.

A szenvedélybetegek nappali intézményének nem feladata az alkohol-, drog- és egyéb függőségi problémával
küzdő személyek egészségügyi gondozása, azonban az intézményben szervezett foglalkozások és programok
révén törekedni kell az életmód-változtatás ösztönzésére, a visszaesés megelőzésére, illetve az intézményben dol-
gozó szociális munkás révén szükség szerint kapcsolatot kell tartani az ellátott kezelőorvosával, vagy az egész-
ségügyi gondozást végző szakemberrel, továbbá a hozzátartozókkal.

A nappali melegedőre vonatkozó speciális szabályok :
A nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére
– a közösségi együttlétre,
– a pihenésre,
– a személyi tisztálkodásra,
– a személyes ruházat tisztítására,
– az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására.
A fogyatékos szemémelyek egyik nagy problémája az elmagányosodás, hisz kapcsolataik egy része megszűnik,
illetve beszűkül.  A fogyatékosok emberek számára is megoldás lehet a probléma kezelésére a nappali ellátás
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igénybevétele. A jelenlegi jogi szabályozás megteremti a lehetőségét, hogy a fogyatékos személy az idősek ellá-
tását biztosító nappali intézményt igénybe vegye. Ennek alapvető oka, hogy az idősek nappali ellátását már 3000
lakostól kötelező biztosítani, ezzel szemben a fogyatékosok nappali ellátásának biztosítása csak tízezer lakos fe-
lett kötelező az önkormányzatok számára. A nappali ellátás igénybevétele a szociális ellátás biztosításán túl szer-
zett fogyatékosság esetén a társadalmi integráció első lépése is lehet. 

A munka rehabilitációs célú foglalkoztatás csak nappali ellátás keretében biztosítható, ez a szabályozás felér-
tékeli a fogyatékosok nappali ellátásának jelentőséget. 

A pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye, valamint a nappali melegedő hasonlóan a közösségi
ellátásokhoz és az utcai szociális munkához ellát fogyatékos személyeket is. Ezen ellátások esetében is igaz, hogy
az elsődleges probléma a hajléktalanság, a szenvedélybetegség, melynek ellátása mellett gondoskodni kell a fo-
gyatékosságból eredő szociális és társadalmi hátrányok enyhítésére is.

Az ellátást nyújtóknak képesnek kell lenni a fogyatékosságból eredő hátrányok kezelésére is, fel kell ismerni
fogyatékkal élő ember szükségleteit, és képesnek kell lenni a szociális munka eszközeit alkalmazni speciálisan a
fogyatékos személyekre.
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SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK
Amennyiben a szociálisan rászoruló ember önálló életvitele saját otthonában már alapszolgáltatások biztosításá-
val sem megoldható, mert életkora, egészségi állapota ezt nem teszi lehetővé, vagy szakszerűbb gondozást igé-
nyel, akkor az állapotának, helyzetének megfelelő szakosított ellátási formában kell ellátását biztosítani.

A fogyatékos emberek speciális szükségleteik miatt fokozott figyelmet igényelnek. Természetesen esetükben
is a családi környezet a legelőnyösebb, hiszen a kötődés, intimitás, érzelmi biztonság iránti igény elsősorban így
elégíthető ki. Ugyanakkor azok számára, akiknek nincs családjuk, vagy családjuk nem tudja vállalni ellátásukat
és rendszeres gondozást, ápolást igényelnek, mindenképpen szükségszerű megoldást jelentenek a bentlakásos in-
tézmények. Az intézményi lét természetéből adódóan hátrányokkal jár, ellentmond a normalizáció elvének. E
hátrány mérsékléséhez feltétlenül szükséges az intézményi sokszínűség, rugalmasság. Fontos, hogy a fogyatékos
emberek a számukra megfelelő szintű és tartalmú segítséget kapják az önállóság számukra lehetséges szintjének
megtartása mellett.

A vonatkozó jogszabályok részletesen meghatározzák az egyes intézménytípusok szakmai feladatait, a nyúj-
tandó szolgáltatások körét, az igénybevétel feltételeit. Valamennyi ellátási formánál meghatározza a törvény az
ellátottak köréhez igazodva a különböző típusú ellátásokat, önálló névvel jelezve a szolgáltatások fajtáit.

A szakellátást nyújtó intézmények az alábbi módon csoportosíthatók:
I. ápolást, gondozást nyújtó intézmény:
– idősek otthona,  
– fogyatékos személyek otthona,
– pszichiátriai betegek otthona, 
– szenvedélybetegek otthona,
– hajléktalanok otthona.

II. rehabilitációs intézmény: 
– fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 
– pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 
– szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 
– hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye.

III. lakóotthon: 
– pszichiátriai betegek lakóotthona, 
– szenvedélybetegek lakóotthona,
– fogyatékos személyek lakóotthona.

IV. átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény:
– időskorúak gondozóháza, 
– fogyatékosok gondozóháza, 
– pszichiátriai betegek átmeneti otthona, 
– szenvedélybetegek átmeneti otthona, 
– hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
– hajléktalanok átmeneti szállása.

A felsorolásból is kitűnik, hogy a szakosított ellátás öt ellátotti csoportot érint, valamennyi érintett csoport szá-
mára négy különböző típusú, más-más élethelyzetre megoldást nyújtó intézmények működnek. Így megtalálha-
tóak a speciálisan fogyatékos emberek számára létrehozott intézmények, ugyanakkor tudnunk kell, hogy vala-

7.
Szociális szakellátások- fogyatékos emberek, 

mint szolgáltatást igénybevevők
Deákné Orosz Zsuzsa

64

II_Fogyatekos szemelyek szocialis ellatasa NYOMDAI_Layout 1  2011.02.25.  10:56  Page 64



mennyi intézménytípusban élnek különböző típusú, mértékű fogyatékossággal élő emberek. Az ellátások igény-
bevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

I. ÁPOLÁST-GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes emberek ellátásáról gondoskodik. Az ellá-
tás keretében napi legalább háromszori étkezést, szükség szerint ruházatot, lakhatást,  és az egyéni helyzethez iga-
zodóan  egyéni gondozási, ápolási ill. fogyatékos embereket ellátó intézmény esetében egyéni fejlesztési terv
alapján is mentális gondozást, egészségügyi ellátást  kell biztosítani.

1. Idősek otthona
Az idősek otthonában az 1993. évi III. tv – ben (továbbiakban Sztv.) meghatározott gondozási szükséglettel ren-
delkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltött személy látható el.

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a
Sztv. 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-
gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az életkora alapján ellátást igénylővel az idősek otthoni elhelyezést kérheti olyan hozzátartozó is, aki fogya-
tékkal él és ellátásáról az idősotthoni elhelyezést igénylő gondoskodott. / pl. nyugdíj korhatárt betöltött anya, aki
fogyatékos gyermekét gondozta, gyermekével együtt felvételt nyerhet/ A fogyatékos személyek ellátása meg-
követeli az idősellátásban dolgozóktól, hogy képesek legyenek a fogyatékosok idősektől eltérő gondozási igé-
nyét is kielégíteni. 

Az előzőekben már ismertetetteknél nagyobb számban jelennek meg az idősek otthonában azon ellátottak,
akiknek fogyatékossága az intézményi elhelyezés ideje alatt alakul ki, alapvetően az időskor fiziológiai követ-
kezményeként. Jelentős számban élnek ezen bentlakásos intézményekben mozgás és érzékszervi fogyatékkal élő
gondozottak. 

Az értelmi fogyatékkal élők száma sem elhanyagolható, és egyre magasabb azon ellátottak aránya akik idős-
kori demenciában szenvednek. A kialakuló fogyatékosság , betegség felismerése és a speciális szükségletek, meg-
felelő kielégítése megköveteli az ellátást nyújtóktól hogy megfelelő ismerettel rendelkezzenek.

2. Fogyatékos személyek otthona
Fogyatékos személyek otthonában az a fogyatékos személy gondozható, akinek oktatására, képzésére, foglal-
koztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. A fentieken túl biztosítani kell a fogya-
tékosságának megfelelő, szinten tartó, képességfejlesztő, munkajellegű foglalkoztatást, továbbá a sport- és sza-
badidős tevékenység végzését is. A fogyatékos személyek otthonában ellátott személy alapvizsgálatának célja az
ellátott (gyógy)pedagógiai, mentális és egészségi állapotának felmérése az egyénre szabott ellátás biztosítása ér-
dekében.

A fogyatékos személyek otthonában ellátott személy ellátási felülvizsgálatának célja annak megállapítása,
hogy az ellátott (gyógy)pedagógiai, mentális és egészségi állapotának, fogyatékossága típusának, képességeinek
megfelelő-e a vizsgálat időpontjában nyújtott ellátási forma, valamint a gondozási terv.

3. Pszichiátriai betegek otthona
A pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének
időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint
szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.

A pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosá-
nak, illetve - amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül – a fekvőbeteg-gyógyin-
tézet pszichiátriai osztálya vezetőjének - az intézménybe történő felvételt megelőző – három hónapnál nem 
régebbi szakvéleménye szükséges.

4. Szenvedélybetegek otthona
A szenvedélybetegek otthona a kábítószert használó, a gyógyszert kóros mértékben fogyasztó, valamint egyéb
hasonló függőséget okozó anyaggal (szerrel) visszaélő személyek gondozását végzi, akik önálló életvitelre idő-
legesen nem képesek, és gyógyintézeti kezelést nem igényelnek. A szenvedélybetegek otthonába történő elhe-
lyezéshez a területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó
addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszi-
chiáter szakorvosának, – intézménybe történő felvételt megelőző – három hónapnál nem régebbi szakvélemé-
nye szükséges.

Ha egy intézmény keretében több betegségtípusban szenvedő személyt látnak el, betegségtípusonként külön
gondozási egységet kell szervezni.
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A pszichiátriai betegek otthona, valamint a szenvedélybetegek otthona a személyes gondoskodás más formá-
ival együtt csak akkor szervezhető, ha az ellátást igénybe vevő elkülönített ellátása biztosított.

A pszichiátriai és szenvedélybetegek között is megjelennek fogyatékos emberek. Miként azt az alapellátások
esetében is kiemeltük, ezen intézményi ellátás esetében ugyan nem a fogyatékosságukból eredő szociális ellátá-
sok biztosítására kell helyezni a hangsúlyt, de természetesen nem lehet azt figyelmen kívül hagyni. Törekedni kell
arra, hogy a fogyatékossággal összefüggő speciális szükségletek is kielégítést nyerjenek.

5.Hajléktalanok otthona
A hajléktalanok otthonában olyan hajléktalan személy gondozását kell biztosítani, akinek az ellátása átmeneti
szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem biztosítható és kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gon-
dozást igényel. A hajléktalan személy legnagyobb problémája, hogy nem rendelkezik állandó életvitelre alkalmas
lakással. 

A hajléktalan lét rövid időn bélül párosul más egyéb szociális, egészségügyi, mentális károsodással. Magas a
deviancia jelenléte az ellátotti csoportban, mely szintén elősegítheti az előzőekben ismertetett egyéb hátrányok
kialakulását. 

Természetes, hogy a hajléktalanok emberek között igen sok a fogyatékos személy.
Az alapvető probléma maga a hajléktalanság, és az ellátásnak elsődlegesen erre a problémára, illetve ennek ha-

tásának mérséklésére/kompenzálására kell összpontosítani, de nem hagyható figyelmen kívül a fogyatékosság
kezelése, sem. A fogyatékos, hajléktalan emberek speciális figyelmet igényelnek. Az ellátást nyújtó szociális szak-
embernek képesnek kell lenni mindkét (hajléktalanság és fogyatékosság) szociális probléma együttes kezelésére. 

Ennek érdekében rendelkeznie kell azokkal az ismeretekkel és készségekkel, amelyek a hatékony ellátás biz-
tosításához szükségesek, tehát széles ismeretekkel kell rendelkeznie a fogyatékosságról is és a hajléktalan ellátá-
sáról is. 

Az elhelyezési kérelmek esetében, fokozottan jelenhet meg a dilemma, hogy halmozott probléma esetén – pl.
szenvedélybeteg mozgáskorlátozott ember – milyen típusú intézménybe nyerhet felvételt. Ezekben az esetekben
mérvadó a kezelőorvos javaslata, valamint, hogy az adott intézmény milyen feltételekkel rendelkezik. 

II. REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYEK 

A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szol-
gálja. A rehabilitációs intézményi keretek között indokolt biztosítani annak a rászoruló személynek az elhelye-
zését, akinek az egészségi, a pszichés, a mentális, a szociális állapota a rehabilitáció több területén, együttesen
zajló, komplex, átfogó segítséget igényel és ennek hatékony megoldása ambuláns formában vagy más intézmé-
nyi keretek között nem valósítható meg.

Rehabilitációs intézményben ellátásra jogosult az önmaga ellátására pillanatnyilag nem, vagy csak folyama-
tos segítséggel képes személy, akinek önálló életvezetési képessége azonban kialakítható vagy helyreállítható,
egészségi, pszichés, mentális és szociális állapota a rehabilitáció több területén együttesen zajló, csak ezen intéz-
ményi keretek között megvalósítható komplex, átfogó segítséget igényel. 

A rehabilitációs intézmény az ellátást igénybe vevők habilitációja, rehabilitációja (a továbbiakban: rehabilitáció)
mellett biztosítja szükség szerint a rászorulók egészségi állapota szerinti ápolását, gondozását is. Az ellátást
igénybe vevő ápolását, gondozását az intézményben elkülönítetten kell megszervezni. A rehabilitációs intéz-
mény a komplex rehabilitációs tevékenység részeként az ellátást igénybe vevők életkora, mentális állapota és
egészségi állapota szerint, a személyre szabott rehabilitációs programnak megfelelően:

a) iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli vagy tanfolyami oktatást, képzést nyújt, valamint szervezi az ezek-
hez történő hozzájutást, különös tekintettel az integrált oktatás lehetőségének biztosítását,

b) tematikus foglalkozásokat, szocioterápiás eljárásokat, szocializációs programokat szervez,
c) munkavégzési célú foglalkoztatást, képzést vagy képességfejlesztést nyújt,
d) szabadidős, kulturális és közösségi programokat biztosít, illetve szervez,
e) folyamatosan biztosítja az egyénre koncentráló szociális, pszichés és mentális segítséget.

Az iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli vagy tanfolyami oktatást, képzést azon ellátást igénybe vevőknek is
meg kell szervezni, akik állapotuk miatt csak egyénileg képezhetők, oktathatók.

A rehabilitációs intézménybe történő elhelyezés időtartama nem haladhatja meg az öt évet. Az ötéves időtar-
tam egy alkalommal legfeljebb három évre meghosszabbítható. Ha a rehabilitáció nem vezet eredményre, két
évig még utógondozás keretében tartanak kapcsolatot az ellátottal az intézmény szakemberei.

Lehetőség van arra is, amennyiben a szakértők megállapítása szerint még nem ítélhető meg egyértelműen a re-
habilitáció eredményessége, hogy ideiglenes jelleggel ,legfeljebb egy évig sor kerülhet a felvételre.

Az utógondozás időtartama alatt az intézményi jogviszony nem szűnik, függetlenül attól, hogy nem az intéz-
ményben látják el az igénybevevőt.
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Az utógondozás keretében fogyatékos személyek esetében külső gondozó vagy külső intézményi férőhely is
igénybe vehető. Külső gondozó az a személy, aki a rehabilitációs intézményi ellátást igénybevevő részére saját
lakásában teljes körű ellátást biztosít,ill. segíti az ellátottat önálló életvitelének kialakításában, a szükséges kész-
ségek, képességek elsajátításában, gyakorlati megvalósításában. Az intézményi külső férőhely az utógondozás
ideje alatt biztosított olyan lakhatási forma, ahol a korábban ellátást biztosító rehabilitációs intézmény segítségé-
vel lehetőség nyílik az önálló életvitelre. Ilyen pl. a védett szállás, védett bérlemény, a tartós albérlet.

1. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye 
A fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye azoknak a fogyatékos, valamint mozgás-, illetőleg látássérült
személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkozta-
tása csak intézményi keretek között valósítható meg. Az intézmény előkészíti az ott élők családi és lakóhelyi kör-
nyezetbe történő visszatérését, valamint megszervezi az intézményi ellátás megszűnését követő utógondozást.

A fogyatékos személyek rehabilitációs intézménybe való bekerülést megelőzően pálya és munka alkalmas-
sági vizsgálatot kell végezni.

Az igénybevevő személyek részére az alábbi szolgáltatásokat kell biztosítania az intézménynek:
– teljes körű ellátás, 
– képzési, munka jellegű vagy terápiás foglalkoztatás,
– oktatás, képzés, átképzés, 
– rehabilitációs foglalkoztatás, 
– rehabilitációs célú segítőprogram (az életvezetési képességek kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, a társada-

lomba történő be-, illetve visszailleszkedés támogatása, az utógondozás megszervezése).

2. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 
Pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében azt a 18. életévét betöltött pszichi-
átriai beteget, illetve 16. életévét betöltött szenvedélybeteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti
kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód.

A szenvedélybeteg és pszichiátriai betegek estében a rehabilitációs intézmény alapvető feladata az alapbeteg-
ség kompenzálását követően az ellátott társadalmi reintegrációjának elősegítése, felkészítése az önálló életvitelre. 

Az ellátottak rehabilitációját jelentősen befolyásolja, ha fogyatékos személy az ellátott. A pszichiátriai, illetve
szenvedélybetegség okozta társadalmi hátrányok mellett nem elhanyagolhatóak a fogyatékosságból eredő hát-
rányok sem. 

3. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye 
A hajléktalanok rehabilitációs intézménye annak az aktív korú, munkaképes hajléktalan személynek az elhelye-
zését szolgálja, akinek szociális ellátása ily módon indokolt, és aki önként vállalja a rehabilitációs célú segítő-
programokban való részvételt.
A hajléktalan személyek rehabilitációs intézményének alapvető feladata, hogy az ellátást igénybe vevőt segítse

a) önálló életvezetésének visszaállításában, illetve kialakításában,
b) munkavégzési képességeinek helyreállításában,
c) lakhatásának megőrzésében és annak megoldásában,
d) kapcsolatteremtő, kapcsolatmegőrző képességeinek fejlesztésében, társas kapcsolatokban, a közösségben

való létezés normáinak elfogadásában,
e) kulturális integrációjában, szabadidős tevékenységek gyakorlásában.

A hajléktalan személyek rehabilitációs intézményében is, hasonlóan a többi hajléktalan ellátást biztosító alapszol-
gáltatás és szakosított ellátáshoz megtalálhatóak a fogyatékos személyek. Az elsődleges cél a hajléktalan lét okozta
hátrányok csökkentése, de ebben az esetben a rehabilitációnak a hajléktalanságon túl ki kell terjedni a fogyaté-
kosság rehabilitálására is. Csak komplex rehabilitációval lehet esély az ellátott sikeres társadalmi integrációjára. 

III. LAKÓOTTHONOK 

A szociális szolgáltatások átalakítása folyamatosan zajlik, annak érdekében, hogy a gondozás egyre inkább il-
leszkedjen az egyéni szükségletekhez és a modernizációs törekvésekhez. A lakóotthonok rendszerének kialakí-
tása nagy lépést jelent e területen, törvényi szinten is tükrözi azt a szemléletváltást, amely elindult a szociális
gondoskodás terén. A lakóotthon ellátást nyújt az önmaga ellátására részben képes és lakóotthonba kerülése idő-
pontjában a 16. életévét betöltött, de az öregségi nyugdíjkorhatárt még el nem ért személyek részére. A lakóott-
honi ellátás lehetőséget ad arra, hogy a szolgáltatás minél harmonikusabban illeszkedjen az ellátottak egészségi
állapotához, önellátásuk mértékéhez, kihangsúlyozva autonómiájuk minél magasabb szintű megtartását.

A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő, illetve tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt – ideértve
az autista személyeket is –, illetőleg szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére
életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít.
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A lakóotthonok típusai a következők:
– fogyatékos személyek lakóotthona;
– pszichiátriai betegek lakóotthona;
– szenvedélybetegek lakóotthona.

A lakóotthoni ellátás formái:
– fogyatékos személyek lakóotthona esetében rehabilitációs célú lakóotthon,
– ápoló-gondozó célú lakóotthon;
– pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek lakóotthona esetében rehabilitációs célú lakóotthon.

A rehabilitációs célú lakóotthonba az a személy helyezhető el
– aki intézményi elhelyezés során felülvizsgálatban részt vett, és a felülvizsgálat eredménye, illetve a gondozási

terv és egyéni fejlesztés alapján lakóotthoni elhelyezése az önálló életvitel megteremtése érdekében indokolt;
– aki családban él és képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között biztosítható és rehabi-

litációja családjában nem oldható meg;
– önellátásra legalább részben képes.

A lakóotthonban – a szociális intézményből történő áthelyezés esetén – az előzőekben ismertetetteken túl az a
személy helyezhető el, aki az egyéni gondozási és egyéni fejlesztési terv részét képező egyéni fejlesztő program
lezárását követően elfogadja a kihelyezést. A lakóotthonban azonos és különböző típusú betegségben, fogyaté-
kosságban szenvedő személyek egyaránt elhelyezhetők, figyelemmel kell azonban lenni az ellátást igénybe ve-
vőkről készített szakorvosi véleményre.

Az ellátás tartalma és formája: az igénybevevő életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének meg-
felelő ellátás (étkezés, munka jellegű foglalkoztatás, pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás, egészségügyi,
mentálhigiénés alapszolgáltatás, szabadidős és sportprogramok). A normális napi életritmus kialakítása kapcsán
figyelemmel kell lenni a munkavégzésre, a szabadidő eltöltésére, a munka és a szabadidő megfelelő arányára, to-
vábbá a lakóotthon fenntartásában vállalt feladatok ellátására.

Szolgáltatásai: étkezés, munka jellegű foglalkoztatás megszervezése, pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyúj-
tás, egészségügyi mentálhigiénés alapszolgáltatás, szabadidős programok szervezése, sportszerek használatá-
nak biztosítása. A lakóotthonban szociális segítő szervezi a foglalkoztatást, a szabadidős programokat.

1. Fogyatékos személyek lakóotthona 
A fogyatékos személyek lakóotthona lehet rehabilitációs vagy ápoló, gondozó célú lakóotthon. A fogyatékos sze-
mélyek ápoló, gondozó célú lakóotthonában az a fogyatékos, autista személy is elhelyezhető, aki a lakóotthon-
ban való elhelyezés általános feltételeitől eltérően önmaga ellátására nem képes, és folyamatos, tartós ápolást,
felügyeletet igényel.

2. Pszichiátriai betegek lakóotthona, szenvedélybetegek lakóotthona
A lakóotthonba az a pszichiátriai, szenvedélybeteg személy helyezhető el, aki

a) önellátásra legalább részben képes,
b) elégséges jövedelemmel rendelkezik az új életforma költségeinek viseléséhez,
c) folyamatos tartós ápolást, felügyeletet nem igényel.

A pszichiátriai és szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthonában különböző ellátási csoportba tartozó sze-
mélyek is elhelyezhetők, ha egyéni rehabilitációs programjuk, egyéni fejlesztési tervük az együttműködést lehe-
tővé teszi. A fogyatékos emberek, a társadalomban megjelenő megkülönböztetés, diszkrimináció miatt veszé-
lyeztetettebbek a szenvedély betegségek és pszichiátriai betegségek kialakulásában.

Az alapbetegségből eredő állapot miatt az ellátott állapotától függően nem biztos hogy képes az erre utaló je-
leket a kezdeti időpontban megfelelően észlelni és jelezni, ezért az ellátást nyújtónak képesnek kell lenni a fo-
gyatékosság kialakulására utaló kezdeti jelek felismerésére.

IV. ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY 

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - a hajléktalanok átmeneti szállása és éjjeli menedékhelye kivételével- ide-
iglenes jelleggel, legfeljebb egy évi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben ellátásra jogosult: 
– az önmaga ellátására otthonában időlegesen nem képes személy (időskorúak gondozóházában és pszichiátriai

és szenvedélybetegek átmeneti otthonában), 
– illetve azon fogyatékkal élő személy, akinek elhelyezése a családban átmenetileg nem biztosított, vagy az át-

meneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá (fogyatékosok gondozóházában), 
– továbbá azon hajléktalan személy, akinek éjszakai pihenése és időleges elhelyezése nem megoldott (hajlékta-

lanok éjjeli menedékhelyén és átmeneti szállásán). 
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1. Időskorúak gondozóháza
Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők
fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

2. Fogyatékos személyek gondozóháza 
Azoknak a fogyatékos személyeknek biztosítanak ellátást, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az
átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá. Az ellátást lehetőség szerint a fogyatékosság jel-
lege szerint elkülönített gondozási egységekben kell megszervezni.

3. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona 
A pszichiátriai betegek átmeneti otthonában az a pszichiátriai beteg helyezhető el, akinek ellátása átmenetileg más
intézményben vagy a családjában nem oldható meg, viszont tartós bentlakásos intézményi elhelyezése vagy fek-
vőbeteg-gyógyintézeti kezelése nem indokolt. A szenvedélybetegek átmeneti otthonában az a személy helyezhető
el, akinél szakorvosi (addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra,
és ellátása átmeneti jelleggel családjában vagy lakókörnyezetében nem oldható meg.

4. Hajléktalan személyek átmeneti szállása és éjjeli menedékhely
Hajléktalanok átmeneti szállása 
A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az
életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye
Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan sze-
mélyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. Az
éjjeli menedékhely este, illetve éjszaka legalább napi tizennégy órát tart nyitva. 

A hajléktalanok átmeneti szállását, az éjjeli menedékhelyet, valamint a nappali melegedőt működtető fenn-
tartó a közterületen vagy lakhatásra alkalmatlan helyiségben életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek
ellátásának, a közvetlen életveszély elhárításának érdekében a téli időszakban időszakos férőhelyeket biztosíthat.

Bázis-szállás
A bázis-szállás a téli időszakban jelentkező ellátási krízishelyzetben biztosítja a hajléktalan személyek szállását,
pihenését, melegedését és tisztálkodását.

Bázis-szállás közművesített belterületen működtethető. A működés során biztosítani kell a higiénés feltétele-
ket, valamint a személyes tisztálkodás lehetőségét.

A hajléktalan lét rövid időn bélül párosul más egyéb szociális, egészségügyi, mentális károsodással. Magas a
deviancia jelenléte az ellátotti csoportban, mely szintén elősegítheti az előzőekben ismertetett egyéb hátrányok
kialakulását. 
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8.
Hátrányos helyzetű felhasználók igényeinek, 

problémáinak ismertetése és megtapasztalása 
(IKA02)

Ismerkedés a hátrányos helyzetű felhasználók 
általhasznált speciális szoftver- 

és hardver eszközökkel
(IKA03)

Abonyi-Tóth Andor
Helfenbein Henrik

Pataki Máté

A TANANYAG DIGITÁLIS FORMÁBAN ELÉRHETő A 
HTTP://TUDASTAR.FSZK.HU/ WEBOLDALON
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