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Bevezető 
 
A nagylétszámú bentlakásos intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére 
való áttérés olyan strukturális változás, mely az intézmény belső életét és külső kapcsolatait is 
gyökeresen megváltoztatja. A változás sikerességében fontos szerepet játszik a tudatos, tervezett 
és folyamatosan értékelt kommunikáció mind az intézményben élők és dolgozók, mind a külső 
környezet szempontjából. 
 
A fenntartónak és az intézményvezetésnek óriási felelőssége van abban, hogy a tervezett 
változást megfelelően kommunikálja a munkatársaknak, felmutatva a kiváltás nyújtotta 
lehetőségeket és előnyöket számukra. A szervezeti átalakítás során jellemző lesz a kommunikációs 
folyamatra, hogy a vezetőség döntéséről először a munkatársak értesülnek. Mint azt Az intézmény 
munkatársainak felmérése, valamint az Intézményi humánerőforrás-terv modulokban is bemutattuk, a 
kiváltást értő, támogató és a folyamat iránt elkötelezett munkatársak lesznek elsősorban azok, 
akik a lakókat és a hozzátartozókat támogatni tudják a kiváltás során, valamint fontos szerepük 
lesz az intézmény környezetével való kommunikációban. A vezetés munkáját egy jól működő 
Belső Szakmai Team nagyban megkönnyítheti a felmérések, a tervezés és a megvalósítás 
során egyaránt. 
 
A szervezeti átalakítás során mind a lakók, mind a munkatársak számára megváltoznak a 
mindennapok keretei, szabályai, valamint az érintettek egymáshoz fűződő kapcsolatai. A 
közösségi szolgáltatásra való áttérés olyan struktúrát feltételez, ahol a munkatársak viszonya és a 
szervezeti egységek együttműködése is eltér az eddig megszokottól, köszönhetően annak, hogy a 
szolgáltatásnyújtás többé nem egy fizikai térben történik. Az eddigi működéshez képest sokkal 
nagyobb szerepe lesz mind a lakók, mind a szervezet szempontjából az intézményen kívüli 
kapcsolatoknak. Ez az újfajta működés sokkal tudatosabb és jól szervezett belső és külső 
kommunikációt feltételez.   

A modul célja 

Az intézmény jelenlegi kommunikációjában érzékelhető erősségeket és 
gyengeségeket, fejlesztendő területek azonosítja annak érdekében, hogy a 
kiváltási projektben a megfelelő beavatkozások – eszközbeszerzés, felkészülés, 
kommunikációs stratégia kialakítása, új kommunikációs utak és eszközök 
bevezetése – megtörténhessen. 

A modul 
eszközei 

Vezetői kérdőív 
Munkacsoport kérdőív 
Szempontok kutatási célú interjú tervezéséhez 
Az adatrögzítésre és az adatok összegzésére szolgáló Excel-adatbázis 
Kitöltési és használati útmutatók 

Személyi 
feltételek 

A felmérésért felelős: 

 Intézményvezető 
 

A felmérés elkészítésében részt vesz: 

 Intézményvezető 

 Vezetőség egyéb tagjai 

 Munkacsoportok vezetői és egy-két tagja 

 Adatrögzítésért felelős személy 

Tárgyi 
feltételek 

Nyomtató, Excel-kompatibilis számítógép. 

A felmérés 
időigénye 

Vezetői kérdőív: 30 perc 
Munkacsoport kérdőív: 30 perc/fő 
Kutatási interjú: egyedi 

KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK FELMÉRÉSE 
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A TL-szolgáltatás sajátossága, hogy el kell választani a lakhatást és az egyéb szolgáltatásokat; 
illetve ösztönözni kell, hogy a szolgáltatásokat a lakók többé ne az intézményben vagy az 
intézménytől, hanem a lakókörnyezetükben vegyék majd igénybe pl. egészségügyi ellátás, nappali 
ellátás, foglalkoztatási rehabilitációs program, szabadidős programok stb.. Egyrészt tehát az új 
lakóegységeknek sokkal szorosabb kapcsolata lesz a szomszédságukkal, másrészt a lakók is 
gyakrabban és többféle módon kerülnek kapcsolatba a helyi lakossággal és a helyi 
intézményekkel. Amennyiben egy kisebb településen elkerülhetetlen a szolgáltatások létrehozása, 
ebben az esetben fontos a helyi igények felmérése, a közösség bevonása a tervezésbe és az is, hogy 
az új szolgáltatás elérhető legyen a helyiek számára is és ne rekessze ki őket: pl. a szolgáltató 
központban vagy közösségi térben különböző programlehetőségek, szolgáltatások legyenek 
elérhetőek, melyek az igények és szükségletek alapján szerveződnek (Cserti-Szauer Csilla – Vályi 
Réka, 2016). 
 
Az IFKT-módszertanban felvázolt Kommunikációs terv magában foglalja a lakók, támogató 
környezetük és a munkatársak informálását, a támogatott döntéshozatal biztosítását, a külső 
környezet (elsősorban a településen élők, önkormányzat, társágazatok intézményeinek) tájékoztatását 
és a kiváltással kapcsolatos folyamatos kommunikációt. Hangsúlyosan kell megjelennie a tervben 
azoknak az eszközöknek, amelyek a közösségi integrációt akciókkal segítik és lehetőséget 
teremtenek arra, hogy a lakók az új lakókörnyezet számára megmutathassák magukat. 
 
A kommunikáció tervezése során fel kell készülni az esetleges konfliktusok megelőzésére, 
kezelésére, a lakók, a munkatársak, a hozzátartozók és a szélesebb környezet ellenállására. A 
változásmenedzsment során az ellenállás természetes jelenség, melyet az egész folyamat során 
figyelemmel kell kísérni és szükség esetén kezelni, ezért a kiváltásról szóló proaktív 
kommunikáció a folyamat sikerességének egyik kulcstényezője. 
 
Az IFKT-módszertan részeként a belső és külső kommunikációs folyamatok felmérése modul 
elsősorban az intézmény jelenlegi kommunikációjában érzékelhető erősségeket és 
gyengeségeket, fejlesztendő területek azonosítja, annak érdekében, hogy a kiváltási projektben 
a megfelelő beavatkozások – eszközbeszerzés, felkészülés, kommunikációs stratégia kialakítása, új 
kommunikációs utak és eszközök bevezetése – megtörténhessen. A felmérés bementet ad a 
kommunikációs terv elkészítéséhez. 
 
A felmérés kiterjed a belső, intézményi kommunikáció és a külső, társadalmi kommunikáció 
területeire: 
 

A) Vezetői kérdőív 

 Felméri a kommunikációra vonatkozó szabályok, szabályozások meglétét. 

 Felméri, hogy a lakókkal, a munkatársakkal és a fenntartóval folytatott kommunikáció milyen 
gyakorisággal, milyen eszközökkel történik. 

 Felméri, hogy a lakók támogatói hálójának tagjaival, az intézmény helyi közösségével, illetve 
szakmai környezetével folytatott kommunikáció milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel 
történik. 

 Információkat gyűjt össze a kommunikáció személyi, tárgyi, technikai feltételeiről. 
 

B) Munkacsoport kérdőív 

 Felméri a munkatársak által leggyakrabban használt kommunikációs eszközöket. 

 Felméri a szervezetben működő kommunikációs utakat (ki, miről, kitől kap információkat, 
illetve továbbít információt). 

 Felméri a kitöltők véleményét, attitűdjét a belső, intézményi és a külső, társadalmi 
kommunikációval kapcsolatban. 

 
C) Interjú – opcionális elem 

 Lehetőséget ad az intézmény külső kapcsolatainak kialakítására, elmélyítésére. 

 További információkat, adatokat gyűjt a kommunikáció vagy egyéb területek tervezéséhez. 
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A kiváltási folyamat kommunikációjának alapelvei 
 
A 2007–2014-es európai uniós programozási időszakban megvalósított kiváltási pályázatok 
során nem voltak ajánlott eszközök és módszerek a kommunikáció felmérésére, tervezésére. 
Az egyes intézmények különböző módon és mértékben foglalkoztak a kiváltással kapcsolatos 
kommunikációval. 
 
A kiváltási folyamat során az intézmény felelőssége annak meghatározása és szabályozása, hogy ki 
milyen információkat és kik számára jogosult átadni a kiváltással kapcsolatban, azonban a 
módszertant létrehozó szakemberek egybehangzó álláspontja, hogy az intézmény a kiváltásról 
szóló döntés meghozatalától kezdve törekedjen a teljes átláthatóságára (transzparencia) és az 
érintettek széles körű bevonására (inklúzió) az igények, szükségletek felmérésében és a 
tervezésben egyaránt. 
 

Átláthatóság (transzparencia) 
A szervezet jogállására, felhatalmazására, stratégiájára, tevékenységére, gazdálkodására, 
működésére és teljesítményére vonatkozó, időben történő, megbízható, egyértelmű és 
tárgyhoz tartozó információk nyilvánosságra hozása, megismerhetősége. Az információk 
közzététele lehetővé teszi, hogy a társadalom számára a működés számonkérhető legyen. 
Gyakran kapcsolódik az átláthatóság fogalomhoz az elszámoltathatóság is, mely nemcsak a 
gazdálkodásra, annak szabályszerűségére és hatékonyságára, hanem a jogszabályi 
kötelezettségek betartására, a teljesítményre is vonatkozik, illetve magába foglalja, hogy a 
vezetők felelősségre vonhatók. 

 
A kiváltás során az intézménynek minél nagyobb bizalmat kell ébreszteni a környezetében, az 
átláthatóság ennek fontos tényezője. Az átláthatóság egyik alapvető eszköze az éves beszámolók 
közzététele, melyek tartalmazzák az ellátott szakmai feladatokat, tevékenységeket, a források 
felhasználását, a működés személyi, tárgyi, technikai feltételeit és a fejlesztéseket. Fontos, hogy a 
pályázatok és adományok nyomon követhetőek legyenek, utóbbiról való tájékoztatás lehetővé teszi, 
hogy az adományozókat hosszabb távon is megtartsa a szervezet, illetve az adományozók körét 
bővíthessék. Az átláthatóságot növelheti a szakmai program, az SZMSZ, a vezetői pályázatok 
közzététele, a szervezeti felépítésről szóló információk, a vezetők és szakemberek bemutatása, az 
intézmény eredményeinek folyamatos kommunikációja (pl. hírlevél formájában) stb. Ezek az 
információk segítik a környezetet a szervezet megismerésében, működésének megértésében, 

társadalmi hasznosságának elismerésében.
1
  

 
A kiváltási folyamatot a proaktív kommunikáció megtervezése és megvalósítása eszközként 
támogatja intézményi és társadalmi szinten: 

 a belső kommunikáció az intézményen belüli tájékoztatást, szemléletformálást és bevonó 
interaktivitást, az „ügy mellé állást” hivatott szolgálni,  

 a helyi kommunikáció, kiemelt jelentőséggel a közvetlen szomszédságra, a lakosság 
ismerethiányának megszüntetését, szemléletformálását és aktív bevonását hivatott szolgálni a 
fogyatékos és szenvedélybeteg személyek és környezetük békés egymás mellett élése 
érdekében. 

 az országos kommunikáció a program elfogadottságát, s hosszú távú fenntarthatóságának 
elősegítését célozza 

 az Európai Unió lakossága és döntéshozatala felé irányuló kommunikáció a magyar 
példa ígéretes vagy jó gyakorlatként történő bemutatását célozza. (Cserti-Szauer Csilla – 
Vályi Réka, 2016) 

 
Az IFKT-módszertan felmérési és tervezési segédletet szeretne biztosítani a belső, intézményi és 
külső, társadalmi kommunikációhoz, azaz a fenti felsorolás első két szintjéhez. A kommunikációs 
tervnek és tevékenységnek összhangban kell lennie az uniós irányelvekkel, a kormányzati 
kommunikáció stratégiai célkitűzéseivel és üzeneteivel annak érdekében, hogy a kommunikáció 
különböző szintjei erősítsék egymást. 
 

                                      
1
 Az átláthatóságról bővebben például a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) oldalán 

olvashat: http://www.demnet.hu/hu/civil-szektor-megerositese/transzparencia-es-hatekonysag/163-about-impact-
magyarorszag 

http://www.demnet.hu/hu/civil-szektor-megerositese/transzparencia-es-hatekonysag/163-about-impact-magyarorszag
http://www.demnet.hu/hu/civil-szektor-megerositese/transzparencia-es-hatekonysag/163-about-impact-magyarorszag
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A kiváltási folyamat átláthatóságának biztosításában és a társadalmi befogadás elősegítésében 
jelentős szerepe van a szélesebb értelemben vett (megyei, régiós, országos szinten történő) 
társadalmi kommunikációnak és érzékenyítésnek, mely elsősorban kormányzati, illetve uniós 
támogatások esetén programszintű feladat. 
 
A kiváltási folyamat során, az IFKT készítésében és a kommunikáció során egyaránt fontos 
alapelv az érintettek minél szélesebb körű bevonása a folyamatba. A támogatott lakhatás 
kötelező tevékenysége a lakók számára a társadalmi részvételt segítő szolgáltatások 
biztosítása. 
 

Integráció 
A szó beolvasztást, becsatolást, összevonást, egységesülést, összefonódást jelent. 
Többféle és többszintű integrációt lehet megkülönböztetni. Szélesebb értelemben a 
társadalmi integráció azt jelenti, hogy minden ember számára egyenlő jogok és lehetőségek 
biztosítottak. Szorosabb értelemben a társadalmi integráció növekvő szolidaritást és 
kölcsönös identifikációt (azonosulást), illetve az ennek érdekében tett erőfeszítéseket jelenti. 
Fő törekvése az elkülönült csoportok összeillesztése. Ellentéte a kirekesztés, szegregáció. 
 
Inklúzió 
Jelentése belefoglalás; befogadás. Először társadalompolitikai fogalomként jelent meg, majd 
átvette a (gyógy)pedagógiai is (inkluzív oktatás, nevelés). Az integrációtól abban különbözik, 
hogy nem különböző csoportok közötti kapcsolatokat feltételez, hanem a társadalom 
egészére egy heterogén csoportként tekint. Az inklúzió célja, hogy a különféle csoportok 
(szegények, nemi, etnikai, fogyatékossági, szexuális, életkori stb. csoportok) tagjai számára 
megteremtse az egyenlőséget. A befogadás fogalma és koncepciója még sokkal kevésbé 
kidolgozott, mint az integrációé. 

 
Az integráció és az inklúzió közötti különbséget jól szemlélteti az alábbi ábra. 
 

11. ábra – Társadalmi befogadás 

 
Forrás: http://egyuttnevetunk.hu/wp-content/uploads/2013/09/Inkluzio_infografika_90-660x495.png 
 
Kérdésként merül fel, hogy hogyan vizsgáljuk egy település befogadó készségét, hogyan 
garantáljuk az új TL-ek befogadását. Ehhez fontos megvizsgálni, hogy milyen kapcsolatrendszere 
van jelenleg az intézménynek: 

 milyen külső kapcsolatai vannak, melyek elősegítik a lakók befogadását; 

 vannak-e kialakult kapcsolatfelvételi mechanizmusok, környezettel való interakciók, 
kommunikációs tevékenységek, melyeket alkalmazni lehet a kiváltás folyamatában is; 

 voltak-e már az intézménynek vagy a lakóknak konfliktusai a környezetével, ezek milyen 
jellegű konfliktusok voltak, mi segített a megoldásukban. 
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A TL céltelepülésein a helyi társadalom állapotáról információt hordoz a statisztikai adatok alapján 
elemezhető társadalmi-gazdasági helyzet, a lakosság összetétele (pl. fiatalodó/elöregedő-e a 
lakosság,  vannak-e kisebbségek), a településről szóló hírek (voltak, vannak-e helyi konfliktusok; ezek 
milyen természetűek). Beszédes lehet, hogy milyen a településre vándorlók és az elvándorlók aránya. 
Az intézmény jelenlegi és a TL-ek jövőbeli környezetének felméréshez segítséget nyújt az IFKT A 
szolgáltatási környezet felmérése modulja, az előzőekben felsorolt szempontokat az ott meghatározott 
felmérési eszközök tartalmazzák.  
 
A befogadás úgynevezett „közösségi feltételeihez” hozzátartozik a leendő közösség minél teljesebb 
megismerése, a kapcsolatfelvétel és az együttműködés kialakítása, ezáltal pedig az érintettek 
társadalomhoz való tartozásának elősegítése. A valahová tartozás mint közösségi alapélmény 
mindannyiunk számára létfeltétel, lényegében a közösségi és társadalmi beágyazottság alapja

 

(Vercseg Ilona, 2011) 
 
A települési közösségnek mint befogadó közegnek öt támogató funkciója lehet: 

 szocializáció; 

 gazdasági boldogulás; 

 társadalmi részvétel; 

 társadalmi kontroll; 

 kölcsönös támogatás. 
 
Hazánkban kevés olyan helyi közösséget ismerünk, ahol mind az öt funkció teljes körűen megvalósul, 
azonban kisebb-nagyobb mértékben minden közösségben mindegyik funkció tetten érhető. Ahhoz, 
hogy a teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás elve minél inkább teljesüljön, fontos 
felmérnünk a tervezés előtt a kiváltásban érintett közösségek jelenlegi állapotát: Melyek azok a 
funkciók, amelyekre építeni lehet? Milyen szinten építhetünk rájuk? Az intézmény és környezetének 
erőforrásait már a támogatott lakhatás stratégiai tervezésének szintjén érdemes számba venni, 
melyről bővebben az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv modulban olvashatnak. 
 
A kiváltási folyamat mind az intézmény belső életében, mind a befogadó közösségek életében nagy 
változásokat jelen, ezért a kommunikáció felmérésének és tervezésének illeszkednie kell a 
változásmenedzsment lépéseihez. A kiváltás következtében fellépő változáskezelési folyamat 
szakaszai az alábbiak:  

1. szakasz: a változásra való felkészülés ideje – előkészítés, stratégiaalkotás; 
2. szakasz: a változás folyamatának menedzselése a stratégiára alapozva – részletes tervezés, 

változás végrehajtása és a folyamat menedzselése; 
3. szakasz: a változás megszilárdítása – a végrehajtott változás értékelése, esetleges 

korrekciók, a változás elismerése. 
 
A vezetőségnek tisztában kell lenni azzal, hogy a változás érzelmi kérdés, amit a többség a 
következőkben él meg: sokkot kap, dühös lesz, elutasítja a változást, elfogadja azt, majd reménykedni 
kezd a változás pozitív eredményeiben. A változási görbe jól szemlélteti, hogy a változás során milyen 
érzelmeken mennek át az emberek. Az elutasítás oka a bizonytalanságtól való félelem, a meglévő 
rutin megbolygatása okozza, mely szükségszerűen a komfortzónától való eltávolodással jár. Mindezt a 
megfelelő tájékoztatással és világos utasításokkal, iránymutatással lehet kezelni, miközben 
folyamatosan figyelmet fordítanunk arra, hogy a változás célcsoportjai megértsék a változás 
szükségességének okait, Az ellenállás a régi és új közötti átmeneti időszakra jellemző. Az ellenállást 
megértéssel kell kezelni, melynek során az empátia, a széles körű tájékoztatás, valamint a 
célcsoportok bevonása segíthet. A fordulópont a legkritikusabb időszak, ekkor kell leginkább biztatni a 
munkatársakat, motiválni és segíteni őket a változás iránti elköteleződésében. Innentől kezdve már 
pozitív irányba halad a folyamat, az elfogadás azonban egyénenként máskor következik be. Az 
elfogadás folyamatát a jövőkép közös megalkotása, megfogalmazása és világos kommunikációja által 
támogathatjuk, egyénileg is érdekeltté téve a célcsoport tagjait a változás elfogadásában. Az 
elköteleződés elérésekor kezdődhet meg a változás megvalósításának tervezése, megkezdése. Az 
alábbi ábra bemutatja mind az egyes fázisokat, mind az adott időszakban felmerülő problémák 
kezelési módját (Garaj Erika, 2013). 
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12. ábra – Változási görbe 

 

 
Forrás: Garaj Erika, 2013 alapján saját szerkesztés 

 
A változással szembeni ellenállásra nem csak az intézmény munkatársai körében, de a helyi 
közösségekben is számítani kell. Összességében a jobb társadalmi-gazdasági helyzetű közösségek 
nagyobb érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek, erőteljesebben tudják kifejezni ellenállásukat. 
Az elutasítás megmutatkozhat jól megragadható érdekek, érdekcsoportok mentén, pl. az egyik 
településen attól tartottak, hogy a turizmusra lesz negatív hatással a TL-ek létesítése. Ugyanakkor 
fakadhat pusztán a fogyatékos emberekkel való közvetlen kapcsolat, tapasztalat hiányából. Minden 
esetben fontos szerepe van a befogadásban a helyi és regionális véleményformáló 
személyeknek, így fontos megteremteni a velük való együttműködés lehetőségét (pl. megyei 
vezetők, országgyűlési képviselő, település vezetése, intézményvezetők, mindenki által jól ismert 
személyek pl. plébános, boltos stb.). A véleményformálók beazonosításában az érintettek elemzése 
(stakeholder-analízis), a kockázatokra való felkészülésben a kockázatelemzés segít (ld. bővebben az 
eszközöket az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv modulban). 
 
Az IFKT-módszertan kommunikációra vonatkozó felmérési és tervezési moduljai útmutatást 
adnak az intézmény jelenlegi gyakorlatának és erőforrásainak feltárásához, melyekre a kiváltási 
folyamat során támaszkodhat. Ugyanakkor a hatékony változásmenedzsment érdekében már a 
kiváltási folyamat előkészítése során szükséges lehet a belső, intézményi és külső, társadalmi 
kommunikáció megerősítésére, új gyakorlatok kialakítására. Ehhez a Kommunikációs terv modul ad 
majd útmutatást. 
 
 

Az adatgyűjtés köre 
 
 

Vezetői kérdőív 
 
A Vezetői kérdőív 43, többnyire zárt kérdést tartalmaz, azaz a válaszokat megadtuk, a válaszadónak 
azokból kell választani. A kérdőív négy területre vonatkozóan tartalmaz kérdéseket: 

I. Szabályok, szabályzatok 
II. Belső kommunikáció 
III. Külső kommunikáció 
IV. Személyi, tárgyi, technikai feltételek 

 
A kérdőív az intézmény jelenlegi gyakorlatát és erőforrásait térképezi fel, elsősorban kvantitatív 
információkat gyűjt össze Eredményei alapján részben elkészíthető a kommunikációra is kiterjedő 
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SWOT-analízis, mivel a kérdéssor célkitűzése az volt, hogy számba vegye a rendelkezésre álló 
dokumentumokat, a jelenleg használt kommunikációs eszközöket, a használat gyakoriságát. A 
személyi, tárgyi és technikai, valamint pénzügyi feltételek számbavétele lehetővé teszi, hogy a 
jelenlegi erőforrások figyelembevételével kezdődjön meg a tervezés. A kérdőív tartalmaz kérdéseket a 
kommunikáció jelenlegi költségeire vonatkozóan is, ezért azokat érdemes összegyűjteni a kitöltést 
megelőzően. A kommunikációs terv elkészítésekor támaszkodni kell az Intézmény munkatársainak 
felmérése, illetve a Szolgáltatási környezet felmérése című modulok eredményeire is. A kérdőív a TL 
működés során is használható, vagy az igényeknek, szükségleteknek megfelelően átalakítható. A 
kiváltási folyamat vagy a TL működés során többszöri adatfelvétellel a kérdőív alkalmas a szervezeti 
átalakítás és a kiváltási projekt nyomán történő elmozdulás, fejlődés mérésére és értékelésére is. 
 

Munkacsoport kérdőív 
 
A Munkacsoport kérdőív 10, többnyire zárt kérdést tartalmaz. Kvalitatív és kvantitatív adatokat gyűjt a 
vezetőség és a munkacsoportok tagjai körében a belső és külső kommunikáció gyakorlatára és 
megítélésére vonatkozóan. A kérdőív felméri a leggyakrabban használt kommunikációs eszközöket, 
kommunikációs utakat, a munkatársak belső és külső kommunikációra vonatkozó értékelését és a 
kitöltők fejlesztési javaslatait. A kérdőív a TL működés során is használható, vagy az igényeknek, 
szükségleteknek megfelelően átalakítható. A kérdőív a jelenlegi állapotot méri fel, azonban a 
későbbiekben újra használható, ezáltal az elmozdulás, fejlődés mérhetővé és értékelhetővé válik. 
 

Interjú – opcionális elem 
 
Az intézmény a környezetét jól előkészített megbeszélések, tárgyalások során is jobban 
megismerheti. A kiváltási folyamat előkészítésében és a kommunikációs felmérésben is számos célra 
használható kutatási interjú, mely egy kvalitatív adatgyűjtési módszer. A megbeszélés, tárgyalás, 
illetve a kutatási interjú között különbség van mind a tervezésben, mind a lebonyolításban  
 
A Vezetői kérdőív és a Munkacsoport kérdőív intézményi belső használatra készült. Segítségükkel az 
intézmény munkatársai feltérképezhetik a belső és külső kommunikációs folyamatokat, erősségeiket 
és gyengeségeiket. Az IFKT egyéb moduljai (pl. lakók, munkatársak, környezet felmérése) számos 
további információval szolgálnak a tervezéshez. Ezeknek a felméréseknek az elvégzését követően a 
Belső Szakmai Teamnek és/vagy a projekt teamnek kell döntést hoznia, hogy milyen további 
információkra van szükséges, és ezeket milyen módon tudja megszerezni, szükséges-e ehhez 
személyes kontaktus (pl. megbeszélés, közösségi tervezés, kutatási célú interjú, stb.). 
 
Interjú használható a belső és a külső kommunikáció feltárásban, értékelésében, a leendő partnerek, 
céltelepülések feltérképezésében egyaránt. 
 
 

Az adatgyűjtés módja 
 
A belső és külső kommunikációs folyamatok felmérését – a vezetői kérdőív és munkacsoport 
kérdőívek kitöltését – az IFKT-módszertan folyamatábrája alapján, a teljes felmérési és tervezési 
időszak ütemezése során szükséges előre megtervezni. Az interjú opcionális elem, ezért ezt szükség 
esetén kell tervezni és megvalósítani. 
 
A felmérést elvégzéséért felelős:  Intézményvezető/Belső Szakmai Team 

vezetője 
 
A felmérés elkészítésében részt vesz:  Intézményvezető 

Vezetőség egyéb tagjai 
Munkacsoportok vezetői és egy-két tagja 
Adatrögzítésért felelős személy 

 
Ütemezés:  A vezetői kérdőív a felmérések legelső lépése, 

kevés időt és minimális adatgyűjtést vesz igénybe, 
azonban a felmérésre alapozva tudatosabban lehet 
előkészíteni és megvalósítani az érintettek 
kiváltásról való tájékoztatását és a 
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változásmenedzsmenthez elengedhetetlenül 
szükséges belső és külső kommunikációt. 

 
A felmérés információforrásai:  Vezető és munkatársak tapasztalatai, véleménye 

Intézmény költségvetése a kommunikáció jelenlegi 
költségeire vonatkozóan 

 

Vezetői kérdőív 
 
A felmérés célcsoportja:   Intézményvezető 
 
A felmérés időtartam: 30 perc 
 
Kitöltés módja:  A Vezetői kérdőívet az intézményvezető tölti ki. 

Önkitöltős, részben önértékelő kérdőív, mely 
többnyire zárt kérdéseket tartalmaz. A kérdőív 
kitöltése előtt tanulmányozza át a Kommunikációs terv 
modult is, az ott található fejezetek számos 
információval szolgálnak a kommunikáció fogalmáról, 
jelentőségéről, a belső és külső kommunikáció 
jellemzőiről, a tudatos, tervezett és folyamatosan 
értékelt kommunikációhoz szükséges feladatokról. A 
Kommunikációs terv modul a kommunikáció integrált 

megközelítését tükrözi
2
 és képet ad a vezető 

számára, hogy milyen irányba fejlesztendő az 
intézmény kommunikációja a kiváltási projekt sikere 
érdekében. A kérdőív kitöltése nem igényel 
szaktudást. A kérdőív tartalmaz kérdéseket a 
kommunikáció jelenlegi költségeire vonatkozóan is, 
ezért azokat érdemes összegyűjteni a kitöltést 
megelőzően. A kérdőívet egy személy, egy 
alkalommal az Excel-adatbázisban töltse ki. 

 
 

Munkacsoport kérdőív 
 
A felmérés célcsoportja:  A Munkacsoport kérdőívet a vezetőség tagjai, 

valamint minden munkacsoportból legalább a 
munkacsoport vezetője és egy csoporttag tölti ki.  

 
Amennyiben a munkatársak nem szívesen válaszolnak vagy félő, hogy nem adnak őszinte válaszokat, 
a kérdésekre, a kérdőívet csoportosan töltsék ki úgy, hogy az tükrözze az adott munkacsoport 
konszenzusos véleményét. Az önálló kitöltés 30 perc/fő, míg a csoportos kitöltés hosszabb időt vehet 
igénybe. 
 
A felmérés időtartam: Az önálló kitöltés 30 perc/fő, míg a csoportos kitöltés 

hosszabb időt vehet igénybe. A kérdőívek Excel-
adatbázisba való rögzítése kb. 10 perc/db. 

 
Kitöltés módja:  A kérdőív kitöltése nem igényel szaktudást. 

Önkitöltős kérdőív, azaz nem szükséges másik 
személy a kitöltéshez. Javasoljuk, hogy a kérdőívet 
nyomtatott formában töltsék ki, majd egy személy 
rögzítse az Excel-adatbázisba. Minél több személy = 

                                      
2
Az integrált modellek a kommunikációt és a PR-t vezetői funkciónak tekintik. Ezekben a modellekben az 

információs, irányítási, együttműködési és folyamattervezési feladatok, valamint az értékelés, visszacsatolás, 
ösztönzés együttes használata jelenik meg, illetve az a gondolat, hogy a kommunikációt a vezetés részeként kell 
kezelni. 
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munkacsoport tölti ki a kérdőívet, annál részletesebb, 
árnyaltabb eredményeket ad felmérés. 

 

A Munkacsoport kérdőív az alábbiakra terjed ki: 

 Kitöltés ideje 

 Kitöltő munkaköre (ha csoport tölti ki, az egyéb válaszlehetőséghez rögzíthető a 
munkacsoport elnevezése) 

 A kitöltő milyen kommunikációs eszközöket milyen gyakran vesz igénybe? 

 A kitöltő szerint munkahelyére mennyire igazak az információáramlással, kommunikációval 
kapcsolatos állítások? 

 A kitöltő milyen témában, kitől kap információt? 

 A kitöltő milyen témában, kinek ad információt? 

 Belső kommunikáció értékelése 

 Belső kommunikáció gátjai 

 Külső kommunikáció értékelése 

 Külső kommunikáció javításának lehetőségei 
 
A kitöltés során az előre megadott válaszlehetőségeket be kell karikázni vagy x-szel jelölni. Az 
erre vonatkozó utasításokat a kérdőív nyomtatható verziója tartalmazza (ld. Dokumentumtár). 
 

Interjú – opcionális elem 
 
Az egyéni vagy csoportos, kutatási célú interjú tervezése és lebonyolítása szaktudást, tapasztalatot 
feltételez. A tevékenység tervezésénél meg kell vizsgálni, hogy az intézmény munkatársai 
rendelkeznek-e a szükséges kompetenciákkal, vagy be kell vonni külső személyt. Költséghatékony 
megoldás lehet a felsőoktatásban tanuló szociológus hallgatók, társadalomtudományi 
szakkollégiumok önkénteseinek bevonása. Ugyanakkor az önkéntes munka a szervezet részéről 
tapasztalatot és tervezett menedzsmentfeladatokat jelent és annak is van kockázata, hogy az 
önkéntes nem elég felkészült a feladatra vagy nem eléggé megbízható. Ezért javasoljuk szakember 
bevonását a kutatási célú interjúk tervezésére és lebonyolítására. 
 
Az interjúalanyok kiválasztását és bevonását segíti az érintettek elemzése (ld. Intézményi Férőhely 
Kiváltási Terv modul) és a hólabda módszer: ha sikerült már egy-két interjút lebonyolítani, 
megkérhetjük az alanyokat, hogy ajánljanak újabb alanyokat (pl. az önkormányzat segítsen a többi 
intézmény bevonásában). 
 
A kutatásban használt interjú lehet strukturált: előre megadott kérdések szigorú rendje szerint 
folytatjuk le; félig strukturált: az interjúvázlat tartalmazza az érintendő témákat, de kérdések nyitottak, 
átfogalmazhatóak, és sorrendjük is változtatható; illetve készíthető mélyinterjú, melyet általában az 
életút feltárásában használnak. A kutatás gyors és olcsó megoldása a fókuszcsoportos interjú.

3
 

 
A fókuszcsoportos interjút homogén vagy heterogén, 5-12 fős csoport megkérdezésére szolgál. 
Homogén csoport kialakításához szűrő kérdőívet kell alkalmazni. A kérdések egy központi téma 
(fókusz) köré épülnek fel. A fókuszcsoport alkalmas az adatgyűjtésre: folyamatok, jelenségek 
feltárására, megértésére vagy felállított hipotézisek (olyan feltételezések, melyeket a rendelkezésre 
álló információk alapján állapítottunk meg) ellenőrzésére. 
 
A fókuszcsoportos interjú előnye az interakció, a spontaneitás lehetősége és a személyesség. 
Alkalmas vélemények, attitűdök megismerésére. Hátránya, hogy képzett vezető szükséges a 
tervezéséhez és a lebonyolításához. Esetenként a több résztvevő miatt gondot okozhat a szervezés. 
 
A fókuszcsoportos interjú szervezésének és lebonyolításának lépései: 

1. Cél meghatározása 

                                      
3
Példa fókuszcsoportos interjú és életútinterjú alkalmazására a fogyatékos emberek közigazgatáshoz való 

hozzáférésnek kapcsán: http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/data/M2_mell_5_os_kutatas_EBH.pdf 
Egyéb módszerek használatát (pl. dokumentumelemzés) is jól szemléltetik az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
TÁMOP-5.5.5/08/1 programjában készült tanulmányok, kiadványok: 
http://egyenlobanasmod.hu/article/index/Kutat%C3%A1saink 

http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/data/M2_mell_5_os_kutatas_EBH.pdf
http://egyenlobanasmod.hu/article/index/Kutat%C3%A1saink
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2. Célcsoport és hely kiválasztása 
3. Moderátorral szembeni követelmények meghatározása 
4. Interjúvázlat kidolgozása 

Példa: Bevezetés, célok, belegyezés (pl. felvétel, fotók stb.), résztvevők bemutatkozása, kapcsolata, 
múltbeli tapasztalatok és problémák, interjú témájára vonatkozó kérdések, összefoglalás, 
észrevételetek és javaslatok 

5. Lebonyolítás 
6. Adatok, információk elemzése, értelmezése 
7. Beszámoló készítése 

 
Amennyiben például egy település véleményvezéreinek vagy a szomszédságnak a 
véleményét, attitűdjét szeretnénk megismerni, a fókuszcsoportos interjú kérdései lehetnek 
az alábbiak: 

 Hogyan jellemeznék a résztvevők a településüket? 

 Mik a legnagyobb problémák? 

 Hogyan lehetne a problémákat megoldani? Ki, milyen intézmény tehetne a problémák 
megoldásáért? 

 Milyen konfliktusok voltak, vannak a településen? Ezeket hogyan oldották, oldanák 
meg? 

 Milyen az együttműködés a településen élők, illetve az intézmények között? Sokan 
ismerik egymást? Szoktak egymásnak segíteni? Kihez lehet fordulni a problémákkal (pl. 
civil szervezet)? Milyen közösségi akciók, rendezvények vannak a településen? 

 Mit tekintenek fogyatékosságnak a résztvevők, mit gondolnak az általuk fogyatékosnak 
tekintett emberekről? 

 Milyen nehézségekkel küzdenek szerintük a fogyatékos emberek? 

 Hogyan képesek a fogyatékos emberek önállóságra? Mi lehet önállóságuk akadálya? 

 Mit tudnak, gondolnak a támogatott lakhatásról? Mit jelenthet ez a fogalom? 

 Milyen félelmeik vannak azzal kapcsolatban, hogy fogyatékos emberek költöznek a 
településre/a szomszédságukba? 

 Mi segítene a félelmek leküzdésében? 

 Mi lehet vonzó számukra a kiváltásban (program, szolgáltatás, beruházás)? 
 
Egy hasonló jellegű fókuszcsoportos interjú megvalósítása feltételezi a megfelelő 
előkészítést (kapcsolatfelvétel, tájékoztatás az intézmény kiváltással kapcsolatos 
elképzeléseiről és az interjú céljairól stb.), az interjú tervezését és szakszerű lebonyolítását, 
valamint az eredmények strukturált értékelését. 

 
Az interjúról minden esetben összefoglalót kell készíteni, mely tartalmazza az interjúkészítés helyét, 
idejét, az interjúalany(ok) nevét, egyéb adatait, az interjúvázlatot és a vázlatot követő tartalmi 
összegzést. Az interjú során érdemes hang- vagy videofelvételt készíteni, mely a beszámoló 
melléklete. Az interjú eredményeit az adott tématerület tervezési fázisában kell figyelembe venni. 
 
 

A felmérés eszközei 
 
A kommunikációs folyamatok felmérésének eredményeit az IFKT-módszertan részét képező, 
speciálisan e feladatra készített, belső használatra szánt Excel-adatbázis kitöltésével lehet 
rögzíteni. 
 
Az Excel adatbázis a kommunikáció felmérési adatainak rögzítése céljából az alábbi részeket 
tartalmazza: 
 
1. Kommunikáció vezető modul 

 A Vezetői kérdőív kitöltésére szolgáló adatbeviteli munkalap 

 Az összes adatot tartalmazó háttéradat-kezelő munkalap 
 
2. Kommunikáció munkacsoport modul 
 

 A Munkacsoport kérdőívek rögzítésére szolgáló adatbeviteli munkalap 
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 Az összes rögzített adatot tartalmazó háttéradat-kezelő munkalap 

 Eredmény munkalap. 
 

A Vezetői kérdőívből egy darabot kell az Excel adatbázisban kitölteni és tárolni. Javasoljuk, hogy a 
Munkacsoport kérőívet a Dokumentumtárból kinyomtatva töltsék ki, majd egy személy rögzítse az 
Excel-adatbázisba. A Munkacsoport kérdőívek összesítését az adatbázis elvégzi eredményeket 
bemutató táblázatok formájában. A következtetések levonását feladatra kijelölt személyek, a Belső 
Szakma Team tagjai végzik, az eredményeket a Kommunikációs tervben lehet felhasználni. 
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A Kommunikációs vezetői kérdőív kitöltési útmutatója 
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No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

 1 Kitöltő neve: szabad kitöltés Töltse ki! 

 2 Kitöltő munkaköre:  Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! 

I.
 S

z
a
b

á
ly

o
k
, 

s
z
a
b

á
ly

z
a
to

k
 3 Van az intézménynek 

kommunikációs terve? 
Van 
Nincs, de más dokumentumok tartalmaznak a 
kommunikációval kapcsolatos irányelveket, 
szabályokat. 
Nincs kommunikációs terv, sem egyéb irányadó 
dokumentum. 

Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! 

4 Amennyiben van 
kommunikációs terv, ki ismeri a 
tartalmát? 

Vezetőség Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! 
Több válasz is lehetséges! Kommunikációért felelős munkatárs(ak), 

munkacsoport 

Közép-/csoportvezetők 

Szakdolgozók vagy egy részük 

Technikai dolgozók vagy egy részük 

5 Amennyiben van 
kommunikációs terv, milyen 
gyakran mérik és értékelik az 
eredményeket? 

Havonta vagy gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nincs mérés, értékelés 

Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! 

6 Amennyiben van 
kommunikációs terv, hogyan 
mérik az eredményeket? 

szabad kitöltés Hozzon példákat, törekedjen a teljességre! 



16 

 

K
é
rd

é
s

c
s
o

p
o

rt
 

No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

7 Milyen dokumentumok 
tartalmaznak a kommunikációra 
vonatkozó irányelveket, 
szabályokat? 

szabad kitöltés Akkor is töltse ki, ha az intézmény rendelkezik 
kommunikációs tervvel. Gondoljon a 
következőkre pl. lakók kommunikációja – egyéni 
gondozási terv, házirend; munkatársak – 
SZMSZ, szakmai program, munkakörökben 
rögzített kommunikációs feladatok; külső 
kapcsolatok – SZMSZ, szakmai program, 
szerződések stb. 

8 Van az intézmények iratkezelési 
szabályzata? 

Igen/Nem Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! 

9 Hogyan végzi az intézmény a 
dokumentálást? 

Papír alapon 
Elektronikusan 
Részben papír alapon, részben elektronikusan 

Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! 

10 Hogyan végzi az intézmény az 
archiválást? 

Papír alapon 
Elektronikusan 
Részben papír alapon, részben elektronikusan 

Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! 

11 Milyen dokumentumok 
vonatkoznak az adatvédelemre, 
titoktartásra?  

szabad kitöltés Töltse ki! 

II
. 
B

e
ls

ő
 

k
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m
m
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n

ik
á
c

ió
 

 

12 Hogyan és milyen gyakran 
kommunikálnak a lakókkal? 

Eszköz 
használata 

Gyakoriság Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! A 
kérdés lényege, hogy az adott kommunikációs 
eszközt tervezetten és megadott 
rendszerességgel alkalmazzák, vagy csak 
alkalomszerűen, felmerülő igény, helyzet 
esetén. A kitöltés során elsősorban a lakókat 
érintő fontos hírekre, eseményekre, 
változásokra, felmerülő kérdésekre, 
problémákra, vészhelyzetekre gondoljon!  
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No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

személyes elbeszélgetés Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

Ne elsősorban a mindennapi 
kommunikációra gondoljon, hanem olyan 
beszélgetésre, mely során a lakó hangot adhat 
állapotának, szükségleteinek, igényeinek, 
információt kap az őt érintő történésekről, 
visszajelzést kap (pl. gondozási vagy fejlesztési 
terv értékelése, felülvizsgálata). 

telefon Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

Skype (vagy egyéb VOIP 
rendszerek) 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

VOIP-rendszer: a távközlés egy olyan formája, 
ahol a beszélgetés nem a hagyományos 
telefonhálózaton, hanem az interneten vagy 
más, szintén IP-alapú adathálózaton folyik. 

lakógyűlés Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

érdekvédelmi fórum Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

lakók egyéb csoportos 
tájékoztatása 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

belső képzés Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1vk%C3%B6zl%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Telefonh%C3%A1l%C3%B3zat
https://hu.wikipedia.org/wiki/Internet
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No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

ünnepek Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

Gondolja végig, hogy milyen ünnepeket tartanak 
az intézményben! 
Nagyobb ünnepek: húsvét, karácsony, 
szilveszter, nemzeti ünnepek stb. 
Jeles napok: az intézményhez kötődő 
emléknapok, évfordulók, fogyatékos emberek 
világnapja, Föld napja stb. 
Személyes ünnepek: névnap, születésnap, 
beköltözési ünnep, kiköltözési ünnep stb. 

rendezvények Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

szabadidős rendezvények: pl. klub, szakkör, 
sportkör, verseny stb. 

írásbeli tájékoztató Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

szórólap, levél, kiadvány stb. 

e-mail Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

belső újság Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

faliújság Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

weboldal/közösségi média (pl. 
Facebook, blog) 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 
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No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

írásbeli visszajelzések a lakók 
részéről (pl. kérdőív, 
kívánság/panaszláda) 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

egyéb, éspedig: Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 
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Hogyan és milyen gyakran 
kommunikálnak a 
munkatársakkal? 

Eszköz 
használata 

Gyakoriság Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! A 
kérdés lényege, hogy az adott kommunikációs 
eszközt tervezetten és megadott 
rendszerességgel alkalmazzák, vagy csak 
alkalomszerűen, felmerülő igény, helyzet 
esetén.  

megbeszélés más vezetővel Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

két személy vagy kiscsoport megbeszélése 

megbeszélés közép-
/csoportvezetővel 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

két személy vagy kiscsoport megbeszélése 

személyes elbeszélgetés Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

teljesítményértékelés, visszajelzés kérése a 
munkatárstól 

telefon Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

Skype (vagy egyéb VOIP 
rendszerek) 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

VOIP-rendszer: a távközlés egy olyan formája, 
ahol a beszélgetés nem a hagyományos 
telefonhálózaton, hanem az interneten vagy 
más, szintén IP-alapú adathálózaton folyik. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1vk%C3%B6zl%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Telefonh%C3%A1l%C3%B3zat
https://hu.wikipedia.org/wiki/Internet
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No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

értekezlet Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

vezetői tájékoztató Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

csapatépítés Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

esetmegbeszélés, szupervízió Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

belső képzés Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

ünnepek Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

Lehetséges, hogy az ünnepeket a lakókkal 
közösen rendezik meg, lehetnek olyan ünnepek 
is, melyeken csak a dolgozók vesznek részt pl. 
névnap, születésnap, nyugdíjazás előtt álló 
búcsúztatása stb. Gondolja végig, hogy milyen 
ünnepeket tartanak az intézményben! 
Nagyobb ünnepek: húsvét, karácsony, 
szilveszter, nemzeti ünnepek stb. 
Jeles napok: az intézményhez kötődő 
emléknapok, évfordulók, fogyatékos emberek 
világnapja, Föld napja stb. 
Személyes ünnepek: névnap, születésnap stb. 
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No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

rendezvények Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

Kifejezetten a kollégáknak rendezett 
rekreációs, motivációs alkalmakra 
gondoljon! Pl. szabadidős rendezvények, 
sportolási lehetőség, 
nyárköszöntő/évkezdő/évzáró ebéd/vacsora 

írásbeli tájékoztató Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

szórólap, levél, kiadvány, belső szakmai 
anyagok stb. 

emlékeztető Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

jelentés/beszámoló kérése vagy 
továbbítása 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

e-mail Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

belső újság Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

faliújság Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

intranet Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 
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No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

weboldal/közösségi média (pl. 
Facebook, blog) 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

írásbeli visszajelzések a 
munkatársak részéről (pl. kérdőív, 
kívánság-/panaszláda) 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

egyéb, éspedig: Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

14 Hogyan és milyen gyakran 
kommunikálnak a fenntartóval? 

Eszköz 
használata 

Gyakoriság Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! A 
kérdés lényege, hogy az adott kommunikációs 
eszközt tervezetten és megadott 
rendszerességgel alkalmazzák, vagy csak 
alkalomszerűen, felmerülő igény, helyzet 
esetén.  

megbeszélés Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

két személy vagy kiscsoport megbeszélése 

személyes elbeszélgetés Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

teljesítményértékelés, visszajelzés a fenntartó 
és az intézményvezető vagy más munkatárs 
között 

telefon Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

Skype (vagy egyéb VOIP 
rendszerek) 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

VOIP-rendszer: a távközlés egy olyan formája, 
ahol a beszélgetés nem a hagyományos 
telefonhálózaton, hanem az interneten vagy 
más, szintén IP-alapú adathálózaton folyik. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1vk%C3%B6zl%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Telefonh%C3%A1l%C3%B3zat
https://hu.wikipedia.org/wiki/Internet
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No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

értekezlet Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

több résztvevő, esetleg más intézmény 
részvételével 

vezetői tájékoztató Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

belső képzés Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

ünnepek Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

A fenntartó részt vesz-e az intézmény ünnepein 
és fordítva? 

rendezvények Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

A fenntartó részt vesz-e az intézmény 
rendezvényein és fordítva (pl. szakmai 
rendezvények, konferenciák, munkatársak 
rendezvényei stb.)? 

írásbeli tájékoztató Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

szórólap, levél, kiadvány, belső szakmai 
anyagok stb. 

emlékeztető Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

jelentés/beszámoló kérése vagy 
továbbítása 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 
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No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

e-mail Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

weboldal Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

írásbeli visszajelzések az 
intézmény részéről a fenntartónak 
vagy fordítva (pl. kérdőív, 
kívánságok, panaszok kérése, 
továbbítása) 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

egyéb, éspedig: Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

II
I.
 K

ü
ls

ő
 k

o
m

m
u

n
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á
c
ió

 15 Hogyan és milyen gyakran 
kommunikálnak a lakók 
támogatói hálójával 
(hozzátartozó, gondnok, egyéb 
természetes támogató)? 

Eszköz 
használata 

Gyakoriság Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! A 
kérdés lényege, hogy az adott kommunikációs 
eszközt tervezetten és megadott 
rendszerességgel alkalmazzák, vagy csak 
alkalomszerűen, felmerülő igény, helyzet 
esetén.  

személyes elbeszélgetés Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

lakóval kapcsolatos beszámoló, értékelés, 
információkérés 

telefon Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 
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No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

Skype (vagy egyéb VOIP 
rendszerek) 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

VOIP-rendszer: a távközlés egy olyan formája, 
ahol a beszélgetés nem a hagyományos 
telefonhálózaton, hanem az interneten vagy 
más, szintén IP-alapú adathálózaton folyik. 

csoportos tájékoztatás Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

támogatói kör (egy személy 
támogatói vagy sorstárs csoport) 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

intézményi ünnepek Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

Részt vesznek-e és milyen gyakran a 
támogatók az intézmény ünnepein? 

intézményi rendezvények Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

Részt vesznek-e és milyen gyakran a 
támogatók az intézmény lakóknak, 
munkatársaknak szervezett rendezvényein?  

támogatói rendezvények Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

Vannak-e és milyen gyakran a támogatók 
számára rendezett események, rendezvények? 

írásbeli tájékoztató Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

e-mail Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1vk%C3%B6zl%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Telefonh%C3%A1l%C3%B3zat
https://hu.wikipedia.org/wiki/Internet
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No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

weboldal/közösségi média (pl. 
Facebook, blog) 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

írásbeli visszajelzések a 
támogatóktól (pl. kérdőív, 
kívánságok, panaszok közlése) 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

 egyéb, éspedig: Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

16 Hány lakó hozzátartozója, 
támogatója vesz részt 
rendszeresen az intézményi 
ünnepeken, rendezvényeke? 

szabad 
kitöltés 

Fő (lakó) Töltse ki! 

17 Hány fő, lakókat támogató 
személy vesz részt 
rendszeresen az intézményi 
ünnepeken, rendezvényeke? 

szabad 
kitöltés 

Fő (támogató) Töltse ki! 

18 Hogyan és milyen gyakran 
kommunikálnak a helyi 
közösséggel? 

Eszköz 
használata 

Gyakoriság Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! A 
kérdés lényege, hogy az adott kommunikációs 
eszközt tervezetten és megadott 
rendszerességgel alkalmazzák, vagy csak 
alkalomszerűen, felmerülő igény, helyzet 
esetén.  

megbeszélés, tárgyalás Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

Gondoljon elsősorban partnerekre/beszállítókra, 
társágazatok szereplőire, a területen 
tevékenykedő egyéb intézményre, helyi 
önkormányzatra stb. 
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No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

telefon Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

Skype (vagy egyéb VOIP 
rendszerek) 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

VOIP-rendszer: a távközlés egy olyan formája, 
ahol a beszélgetés nem a hagyományos 
telefonhálózaton, hanem az interneten vagy 
más, szintén IP-alapú adathálózaton folyik. 

vezetői tájékoztató Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

nyílt nap Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

intézményi ünnepek, 
rendezvények 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

Részt vesznek-e és milyen gyakran külső 
személyek az intézmény ünnepein, 
rendezvényein? 

rendezvények külső személyek 
számára 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

Vannak-e és milyen gyakran kifejezetten a helyi 
közösség számára rendezett események, 
rendezvények? Pl. családi nap, sportnap stb. 

a helyi közösség által szervezett 
rendezvények 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

Részt vesz-e az intézmény (lakók és 
munkatársak) a helyi közösség rendezvényein? 
(pl. falunap, lakossági fórum stb.) 

írásbeli tájékoztató Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

szórólap, levél, kiadvány stb. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1vk%C3%B6zl%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Telefonh%C3%A1l%C3%B3zat
https://hu.wikipedia.org/wiki/Internet
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No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

e-mail Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

weboldal/közösségi média (pl. 
Facebook, blog) 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

írásbeli visszajelzések külső 
személyek részéről (pl. kérdőív, 
kívánságok, panaszok kérése, 
továbbítása) 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

egyéb, éspedig: Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

19 Hogyan és milyen gyakran 
kommunikálnak szakmai 
szervezetekkel, 
intézményekkel? 

Eszköz 
használata 

Gyakoriság Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! A 
kérdés lényege, hogy az adott kommunikációs 
eszközt tervezetten és megadott 
rendszerességgel alkalmazzák, vagy csak 
alkalomszerűen, felmerülő igény, helyzet 
esetén. Olyan tevékenységekre gondoljon, amit 
az Ön intézménye kezdeményez. 

megbeszélés, tárgyalás Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

telefon Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 

 

szakmai rendezvény Igen/Nem Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

Műhely, konferencia stb. 



29 

 

K
é
rd

é
s

c
s
o

p
o

rt
 

No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

írásbeli tájékoztató Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

jelentés/beszámoló közzététele Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

e-mail Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

hírlevél Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

weboldal/közösségi média (pl. 
Facebook, blog) 

Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

 

egyéb, éspedig: Igen/Nem Havonta vagy 
gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Nem 
rendszeres, tervezett tevékenység 

Pl. esetmegbeszélés, esetkonferencia 

20 Van az intézménynek 
meghatározott arculata? 

Igen/Nem Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! 

21 Mit tartalmaz az arculat?  Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! 

logó Igen/Nem 

használandó színek Igen/Nem 

használandó betűtípusok Igen/Nem 

iratminták, sablonok (pl. levél, ppt 
stb.) 

Igen/Nem 
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No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

fentiek használatára vonatkozó 
szabályok (pl. mit nem szabad, 
mit mikor kell alkalmazni stb.) 

Igen/Nem 

22 Ki ellenőrzi, hogy a 
kommunikáció megfelel-e az 
arculati követelményeknek? 

Vezető/Kommunikációért felelős személy vagy 
munkacsoport/Fenntartó/Nincs ellenőrzés 

Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! 

23 Van az intézménynek 
weboldala? 

Igen/Nem Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! 

24 Amennyiben van weboldala, az  Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! 

akadálymentes? Igen/Nem  

rendszeresen frissítik? Igen, hetente/Igen, havonta/Ritkábban, de 
rendszeresen/Alkalmanként 

 

reszponzív? Igen/Nem A készülékhez (pl. számítógép, telefon, tablet) 
igazodik-e a mérete? 

25 Mit tartalmaz a weboldal?  Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! 

Intézmény bemutatkozása Igen/Nem 

Intézmény szolgáltatásai Igen/Nem 

Szolgáltatások igénybevételére 
vonatkozó információk 

Igen/Nem 

Akadálymentességre, egyenlő 
esélyű hozzáférésre vonatkozó 
információk 

Igen/Nem 

Hírek általában Igen/Nem 

Szervezeti struktúrára vonatkozó 
információk (pl. szervezeti 
diagram) 

Igen/Nem 

Szervezeti struktúra változásaira 
vonatkozó információk 

Igen/Nem 

Személyzetre vonatkozó 
információk 

Igen/Nem 

Személyzeti változásokra 
vonatkozó információk (pl. hír 
formájában) 

Igen/Nem 
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No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

Szervezeti működésre (pl. 
ebédidő, nyitva tartás stb.) 

Igen/Nem 

Intézmény pályázati projektjei Igen/Nem 

Rendezvények, nyílt napok stb. Igen/Nem 

Intézmény hivatalos 
dokumentumai 

Igen/Nem 

Szakmai dokumentumok, 
anyagok 

Igen/Nem 

Partnerekre/beszállítókra 
vonatkozó információk  

Igen/Nem 

Partnerek/beszállítók változásaira 
vonatkozó információk  

Igen/Nem 

Kapcsolatfelvételhez szükséges 
adatok 

Igen/Nem 

Megközelíthetőség Igen/Nem 

Térkép Igen/Nem 

Fotók Igen/Nem 

Közösségi média elérhetőségei 
(pl. Facebook, blog) 

Igen/Nem 

Fórum Igen/Nem 

26 Van az intézménynek hírlevele? Igen/Nem Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! 

27 Milyen rendszeresen küldik ki a 
hírlevelet? 

Havonta vagy gyakrabban/Negyedévente/ 
Félévente/Évente/Ritkábban/Igény szerint 

Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! 

28 Hány címre küldik ki a 
hírlevelet? 

szabad kitöltés db Töltse ki! 
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 29 Ki a felelőse a belső 
kommunikációnak? 

Egy személy/több személy vagy 
munkacsoport/nincs külön felelőse 

Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! 

30 Felelős munkakörének 
megnevezése 

szabad kitöltés Több személy esetén többet is megnevezhet! 

31 Ki a felelőse a külső 
kommunikációnak? 

Egy személy/több személy vagy 
munkacsoport/külső tanácsadó vagy 
szolgáltató/nincs külön felelőse 

Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! 
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No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

32 Felelős munkakörének 
megnevezése 

szabad kitöltés Több személy esetén többet is megnevezhet! 

33 A kommunikációért felelős 
személy/munkacsoport 
összesen hány munkaórát tölt a 
kommunikáció tervezésével, 
megvalósításával, 
értékelésével? 

szabad kitöltés /hó Töltse ki! A tervezés során vegye figyelembe a 
kommunikáció HR-igényét! 

34 A felelősök körében van olyan, 
aki rendelkezik szakirányú 
végzettséggel vagy 
kommunikációs szakmai 
képzettséggel, tapasztalattal? 

Igen/Nem Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! A 
tervezés során vegye figyelembe a képzési 
igényeket, vagy ha van olyan munkatárs, akinek 
van hasonló végzettsége, tapasztalata, vonja be 
a kommunikációba! 

35 A jelenlegi kommunikáció 
tervezése, megvalósítása során 
igénybe veszik külső személy, 
szolgáltató segítségét? 

Igen, rendszeresen/Igen, alkalmanként/Nem Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! 

36 Az intézmény munkaszervezése 
során használnak online 
eszközöket? 

 Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! A 
tervezés során vegye figyelembe, hogy van-e 
igény a felsoroltak bevezetésére, fejlesztésére! 

közös naptár Igen/Nem  

elvégzendő feladatok (to do) lista Igen/Nem  

egyéb 
menedzsmentalkalmazás/progra
m 

Igen/Nem  

nyilvántartási rendszerek Igen/Nem  

37 A kommunikáció tervezése és 
megvalósítása során mely 
tevékenységekbe vonják be a 
lakókat? 

Események, rendezvények/Weboldal vagy 
közösségi média szerkesztése/Fotó- és/vagy 
filmkészítés/Mindegyikbe/Egyikbe sem 

Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! A 
tervezés során biztosítsa, hogy a lakók minél 
több tevékenységbe bevonódhassanak! 

38 Hány munkatársnak van 
szolgálati telefonja? 

szabad kitöltés db Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! A 
tervezés során vegye figyelembe, hogy van-e 
igény a bevezetésre, fejlesztésre! 
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No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

39 A munkatársaknak van 
intézményi e-mail címük? 

Csak a vezetőken/Csak a vezetőknek és az 
adminisztrációt végzőknek/A munkacsoport-
vezetőknek is/Mindenkinek/Senkinek 

Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! A 
tervezés során vegye figyelembe, hogy van-e 
igény a bevezetésre, fejlesztésre! 

40 Az intézmény hány 
számítógéppel/laptoppal 
rendelkezik? 

szabad kitöltés db Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! A 
tervezés során vegye figyelembe, hogy van-e 
igény a beszerzésre, fejlesztésre! 

41 A lakóknak van 
számítógépük/laptopjuk? 

Egyáltalán nincs/Néhányuknak van/Többségüknek 
van 

Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! A 
tervezés során vegye figyelembe, hogy van-e 
igény a beszerzésre, fejlesztésre! 

szabad kitöltés db Töltse ki (elegendő egy becsült darabszám) 

42 
 

Az intézmény rendelkezik  Válasszon a megadott válaszlehetőségekből! A 
tervezés során vegye figyelembe, hogy van-e 
igény a beszerzésre, beruházásra, fejlesztésre! 

olyan számítógéppel, amit bárki a 
munkájához ideiglenesen 
használni tud? 

Igen/Nem 

olyan laptoppal, amit bárki a 
munkájához ideiglenesen 
használni tud? 

Igen/Nem 

laptoppal használható mobil 
internettel? 

Igen/Nem 

saját szerverrel? Igen/Nem 

kisebb csoportokat befogadó 
közösségi térrel, „klubszobával”? 

Igen/Nem 

Befogadóképesség: ____fő 

nagyobb létszámot befogadó 
rendezvényteremmel? 

Igen/Nem 

Befogadóképesség: ____fő 

számítógépteremmel, amit a 
lakók használhatnak? 

Igen/Nem 

olyan számítógépekkel, melyek 
internet-elérést is biztosítanak és 
a lakók használhatják? 

Igen/Nem 



34 

 

K
é
rd

é
s

c
s
o

p
o

rt
 

No Kérdés Válaszok Kitöltési útmutató/Magyarázat 

fényképezőgéppel? Igen/Nem 

videokamerával? Igen/Nem 

projektorral? Igen/Nem  

nyomtatóval? Igen/Nem  

fénymásolóval? Igen/Nem  

szkennerrel? Igen/Nem  

43 Átlagosan az intézmény 
mennyit költ kommunikációra? 

 Töltse ki! A tervezés során vegye figyelembe az 
eredményeket! 

vezetékes telefon szabad kitöltés Ft/év  

mobil telefon szabad kitöltés Ft/év  

postaköltség szabad kitöltés Ft/év  

internet-előfizetés szabad kitöltés Ft/év  

domain szabad kitöltés Ft/év  

tárhely szabad kitöltés Ft/év  

webolda-karbantartás, -frissítés szabad kitöltés Ft/év  

nyomtatott vagy online 
kiadványok tervezése, készítése 

szabad kitöltés Ft/év  

nyomtatott kiadványok előállítása szabad kitöltés Ft/év  

egyéb eszközök tervezése és 
előállítása (pl. roll up, molinó stb.) 

szabad kitöltés Ft/év  

reklám, PR-költség (pl. hirdetés, 
cikk megjelentetése, banner stb. 

szabad kitöltés Ft/év  

rendezvények szabad kitöltés Ft/év  

tanácsadás igénybevétele szabad kitöltés Ft/év  

egyéb   szabad kitöltés Ft/év  

Összesen EXCEL összesíti Ft/év EXCEL összesíti 
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Kapcsolódási pontok 
 
A kommunikációs folyamatok felmérése során kapott adatokat, információkat a 
Kommunikációs terv elkészítése során kell felhasználni, mely tartalmazza az alábbiakat: 

 kommunikációs célok, üzenetek, 

 a kommunikáció célcsoportjai, 

 a kommunikáció felelősei, 

 a kommunikáció eszközei, 

 a kommunikáció ütemterve, elvárt hatások, eredmények, 

 a kommunikáció költségterve, 

 érzékenyítő, közösségfejlesztő módszerek, eszközök, melyek segíthetik a kiváltást.  
 
A kommunikációs folyamatok felmérésének további elemzési szempontjai és felhasználása: 

 A lakók közötti, a lakók és munkatársak közötti, illetve a lakók és az intézményen kívüli 
környezet (pl. fenntartó, partnerek stb.) közötti kommunikáció fejlesztésre szorul-e, milyen 
területeken, hogyan történhet a fejlesztés (Egyéni kiváltási terv). 

 A munkatársak közötti, a munkatársak és az intézmény közötti, illetve az intézmény és a külső 
környezet (pl. fenntartó, partnerek stb.) közötti kommunikáció fejlesztésre szorul-e, milyen 
területeken, hogyan történhet a fejlesztés: van-e humánerőforrás-igénye, jelentkezik-e képzési 
igény (HR-terv). 

 Jelenlegi és tervezett együttműködő partnerek azonosítása, jelenlegi kommunikáció 
elemzése, fejlesztési területek megjelölése (Szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv, 
Ingatlanportfólió). 

 A fejlesztések költségigényét a költségvetés tervezésekor szükséges figyelembe venni 
(Költségterv). 

 
A kommunikációra vonatkozó információk egy része egyéb felmérésekből is származhat. 
Emellett a kommunikációs folyamatok felmérésének eredményeit más modulokban is fel kell 
használni, ezeket a kapcsolódási pontokat mutatja be az alábbi táblázat. 
 

1. táblázat – A belső és külső kommunikáció felmérésének kapcsolódása az IFKT egyéb moduljaihoz 

 

A kommunikációs 
folyamatok felmérésének 

területei 

Bemeneti kapcsolat – mely 
felmérések adnak 

információt a 
kommunikációhoz 

Kimeneti kapcsolat – mely 
tervekhez ad információt a 
kommunikáció felmérése 

Kommunikációval kapcsolatos 
szaktudások, tapasztalatok 

Az intézmény lakóinak 
felmérése: lakók 
kommunikációs készségei, 
AAK és egyéb 
segédeszközigények 
 
Az intézményi munkatársak 
felmérése: képzettségek, 
kompetenciák szakmai 
tapasztalatok a kommunikáció 
területén 

Mely csatornákat, milyen 
gyakorisággal használnak a 
lakókkal való 
kommunikációban. Mennyire 
vonják be a lakókat a 
kommunikációba. 
 
Humánerőforrás-igény, 
(tovább)képzési igény 

Intézményi és társadalmi 
(belső és külső) 
kommunikációs folyamatok 
beazonosítása 

A lakók jelenlegi támogatói 
hálója, jelenlegi kapcsolódása 
egyes szolgáltatásokhoz pl. 
egészségügy, foglalkoztatási 
státusz (dolgozik-e és milyen 
típusú foglalkoztatásban vesz 
részt), szabadidős 
szükségletek (sport, kultúra és 
vallásgyakorlás) 
 
A munkatársak kiváltással 
kapcsolatos elképzelései, 

Jelenlegi folyamatok feltárása, 
erősségek és gyengeségek 
beazonosítása, melyre 
beavatkozásokat lehet tervezni 
 
A lakók és a munkatársak 
felkészítése: szociális és 
kommunikációs készségek 
fejlesztése, képzések 
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A kommunikációs 
folyamatok felmérésének 

területei 

Bemeneti kapcsolat – mely 
felmérések adnak 

információt a 
kommunikációhoz 

Kimeneti kapcsolat – mely 
tervekhez ad információt a 
kommunikáció felmérése 

preferenciái 

Kommunikációs célcsoportok, 
külső partnerek azonosítása 

A szolgáltatási környezet 
felmérése, Szolgáltatási gyűrű 
és szolgáltatásfejlesztési terv – 
kivel kell felvenni a kapcsolatot 
Potenciális ingatlanok 
felmérése, Ingatlanportfólió – 
kivel kell felvenni a kapcsolatot 

Érintettek elemzése 

Kommunikációs módok, 
eszközök felmérése 

A lakók kommunikációs 
készségei, AAK és egyéb 
segédeszközigények, 
felkészítési igények 
Munkatársak informatikai 
készségei 

(Tovább)képzési igény, 
eszközbeszerzés, beruházás 

Kommunikációs tevékenységek 
felelőseinek, időbeli 
ütemezésének felmérése 

Munkatársak képzettsége, 
kompetenciái, szakmai 
tapasztalatai és jövőbeli 
elképzelései 

Humánerőforrás-igény 
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A modul célja 
Tartalmazza a kiváltási folyamat megtervezéséhez szükséges belső, szervezeti 
és külső, társadalmi kommunikációs folyamatokat, azok ütemezését és 
költségvonzatát. 

A modulhoz 
ajánlott eszköz 

A kommunikációs folyamatok felmérésének eredményeit és tartalmazó és 
összegző Excel-adatbázis, tervsablon, kitöltési útmutató. 

Személyi 
feltételek 

A terv készítéséért felelős 

 Intézményvezető 
 

A terv elkészítésében részt vesz 

 Belső Szakmai Team/kommunikációért felelős személy vagy 
munkacsoport 

 Fenntartó képviselője 

 Külső tanácsadók 

Tárgyi 
feltételek 

Szükség esetén nyomtató, Excel-kompatibilis számítógép internet- 
hozzáféréssel, szövegszerkesztő program 

A terv 
elkészítésének 
időigénye 

Szükséges egyeztetésekkel és a fenntartó jóváhagyásával együtt kb. 2 hét 

 
 

Bevezető 
 
 
A nagylétszámú bentlakásos intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére 
való áttérés ún. morfogenetikus változás: a rendszer felépítésének a megváltozása, a régi 
helyett egy új, másfajta felépítésű (morfológiájú) rendszer létrehozása (genezise) (Andráczi-Tóth 
– Bódy Éva – Csicsely Ágnes – Nyitrai Imre 2011; Pataki Béla, 2013.). Esetünkben az ápoló-gondozó 
otthoni ellátásról a támogatott lakhatásra való áttérés fokozatosan uralkodó ellátási formává válik, 
azaz új férőhelyeket, új intézményeket már csak ebben a formában szabad létrehozni, a 
szolgáltatásnyújtás formái és körülményei is gyökeresen megváltoznak. 
 
A kiváltás komplex, jól átgondolt tervezést igényel az intézmény részéről, beleértve az ezzel 
kapcsolatos kommunikációt is. A kommunikáció tervezésének és megvalósításának egyrészt 
igazodnia kell az általános stratégiai menedzsment tevékenységeihez, másrészt támogatnia kell a 
változásmenedzsment egyes szakaszait. A kommunikáció a kiváltás során stratégiai megközelítést 
kíván, nem egy járulékos feladat, hanem alapja és eszköze a hatékony megvalósításnak. 
 
A kommunikáció tervezéséhez szükség van a kiváltással, szervezetátalakítással kapcsolatos stratégia 
kidolgozására: a kiváltásra vonatkozó misszió és vízió megalkotására, a stratégiai célok 
meghatározására. A kommunikációs stratégiának ezekhez az elképzelésekhez, dokumentumokhoz 
kell igazodnia. A kommunikációnak rendkívül fontos szerepe van a változás elfogadtatásában, a 
munkatársak elköteleződésében és a környezet meggyőzésében, támogatásuk elnyerésében 
egyaránt. 
 
Az IFKT-módszertan részeként a kommunikációs terv a kiváltási folyamat megtervezéséhez 
szükséges belső, szervezeti és külső, társadalmi kommunikációs folyamatokat, azok 
ütemezését és költségvonzatát tartalmazza. 
 
A tudatos, tervezett és folyamatosan értékelt kommunikációs tevékenység elősegíti a kiváltási 
folyamat sikerét.  
 

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 
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A proaktív kommunikáció megtervezése és megvalósítása eszközként támogatja a kiváltás 
folyamatát intézményi és társadalmi szinten: 

 a belső kommunikáció az intézményen belüli tájékoztatást, szemléletformálást és bevonó 
interaktivitást, az „ügy mellé állást” hivatott szolgálni,  

 a helyi kommunikáció, kiemelt jelentőséggel bír a közvetlen szomszédságra, a lakosság 
ismerethiányának felszámolását, szemléletformálását és aktív bevonását hivatott szolgálni a 
fogyatékos személyek és környezetük békés egymás mellett élése érdekében; 

 az országos kommunikáció a program elfogadottságát, és hosszú távú fenntarthatóságának 
elősegítését célozza; 

 az Európai Unió lakossága és döntéshozatala felé irányuló kommunikáció a magyar 
példa ígéretes vagy jó gyakorlatként történő bemutatását célozza. (Cserti-Szauer Csilla – 
Vályi Réka, 2016) 

 
Az IFKT-módszertan felmérési és tervezési segédletet szeretne biztosítani a belső, intézményi és 
külső, társadalmi kommunikációhoz, azaz a fenti felsorolás első két szintjéhez. A kommunikációs 
tervnek és tevékenységnek összhangban kell lennie az uniós irányelvekkel, a kormányzati 
kommunikáció stratégiai célkitűzéseivel és üzeneteivel annak érdekében, hogy a kommunikáció 
különböző szintjei erősítsék egymást. 
 
A kiváltási folyamat átláthatóságának biztosításában és a társadalmi befogadás elősegítésében 
jelentős szerepe van a szélesebb értelemben vett (megyei, régiós, országos szinten történő) 
társadalmi kommunikációnak és érzékenyítésnek, mely elsősorban kormányzati, illetve uniós 
támogatások esetén programszintű feladat. 
 
Amennyiben a kiváltás pályázati forrásból valósul meg, szükség van a támogató elvárásainak 
megfelelő projektkommunikáció tervezésére is, melyet az adott támogató, illetve pályázati 
kiírás útmutatói szabályoznak. 
 
A kommunikáció szervezeteink lényeges alkotórésze. A szervezet strukturális jellemzői fontos 
meghatározó tényezői a kommunikációs lehetőségeknek. Ugyanakkor a kommunikáció 
minősége jelentősen meghatározza a működés milyenségét és csatornáival, mechanizmusaival 
még a vezetési struktúra jellemzőire is hatással van (Bakacsi Gyula, 2012. idézi Semeginé 
Tariszka Éva, 2014).  
 
Az intézmény a kiváltásról szóló stratégiai döntés pillanatától kommunikál a kiváltásról, 
információt közöl mind a szervezet tagjai, mind a szervezettel kapcsolatba kerülő személyek, 
csoportok, más szervezetek számára. Érdemes a kommunikáció során azt is figyelembe venni, hogy a 
csend, a kiváltást övező hallgatás is üzenetet hordoz. Ezzel együtt a stratégiai célok elérése 
érdekében az intézménynek folyamatosan mérlegelni kell a kiadott információk mennyiségét és 
minőségét. A kommunikáció felelőseinek körét és a kommunikációval kapcsolatos felhatalmazásukat 
a Belső Szakmai Team és a projektteam kell hogy meghatározza. 
 
Fontos tudatosítani, hogy a szervezet nem csak szóban és írásban kommunikál, de a 
kommunikációt végző személyeken és a kommunikációs eszközökön keresztül stílusával, 
vizuális megjelenéssel stb. is üzeneteket közvetít a szervezet értékeiről, attitűdjéről, céljairól: „Az 
emberi kommunikáció jellemzője, hogy nemcsak egyszerű információátadás, -csere megy végbe a 
kommunikáció során, hanem azt befolyásolja az emberi magatartás, a személyiség, az észlelés, az 
érzelem, a motiváció.” (Semeginé Tariszka Éva, 2014)  
 
Az intézmény kommunikációja mindig személyközpontú és kliensorientált megközelítést 
sugalljon, ennek érdekében az intézmény a folyamat kezdetén mérje fel, gondolja át, tervezze meg a 
kommunikációját és készítse fel munkatársait a megvalósításra. 
 

Alapelvek 
 
A nagylétszámú bentlakásos intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére 
való áttérés alapelve, hogy be kell vonni a folyamat tervezésébe és megvalósításába a 
közösségi szolgáltatás igénybevevőit, családtagjaikat és azokat a közösségeket, amelyekben 
élni fognak:  
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„A felhasználóknak (és családtagjaiknak) teljes értékű partnerként kell részt venniük az 
átállási folyamatban. Tevékenyen be kell őket vonni és konzultálni kell velük a nekik nyújtott 
szolgáltatások kifejlesztése, teljesítése és értékelése során.” (ESN, 2011) 

 

A kommunikáció legfontosabb alapelve az emberi méltóság tiszteletben tartása. Ahogyan a 

teljes kiváltási folyamat során, úgy a kommunikációval kapcsolatban is fontos szem előtt 

tartani az ENSZ Egyezmény alapelveit, így a kommunikációnak fontos szerepe van a fogyatékos 

személyek teljes és hatékony társadalmi részvételének és befogadásának elősegítésében, a 

fogyatékossággal élő személyek különbözőségének tiszteletének és elfogadásuknak az 

előmozdításában és esélyegyenlőségük elérésében. A kommunikációt úgy kell megtervezni és 

megvalósítani, hogy biztosítsuk a fogyatékos személyek hozzáférését (a kommunikáció legyen 

érthető, követhető minden érintett számára, és biztosítsuk, hogy a kommunikációjukban 

akadályozottak is részt vehessenek az információcserében). 

 
A kommunikáció jelentős szerepet játszik a társadalmi tudatosság növelésében. 
 

ENSZ Egyezmény 8. cikk 1. A részes államok vállalják, hogy azonnali, hatékony és 
megfelelő intézkedéseket foganatosítanak: 
a) a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos tudatosság társadalmi szinten történő 
növelése érdekében, beleértve a családot is, és elősegítik a fogyatékossággal élő 
személyek jogainak és méltóságának tiszteletét; 
b) az élet minden területén küzdenek a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos 
sztereotípiák, előítéletek és ártalmas gyakorlatok ellen, beleértve a nemmel és életkorral 
kapcsolatosakat is; 
c) elősegítik a fogyatékossággal élő személyek képességeire és hozzájárulására vonatkozó 
tudatosság növelését. 

 
A kommunikáció során különösen fontos a fogyatékos személyek véleménynyilvánítása és 
szólásszabadsága, valamint az információhoz való hozzáférés biztosítása. Ehhez kapcsolódó 
feladatok különösen a) a tájékoztatás időben, hozzáférhető formában és a fogyatékosság különböző 
fajtáinak megfelelő technológiák segítségével, többletköltség nélkül történő biztosítása a 
fogyatékossággal élő személyek számára, b) a nyilvánosság (társadalom és média) ösztönzése, hogy 
az információkat és a szolgáltatásokat a fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhető és 
igénybe vehető formában nyújtsák (pl. Interneten, ENSZ Egyezmény 21. cikk). A fogyatékos 
személyeket (is) érintő programok, projektek tervezése és végrehajtása során biztosítani kell annak 
érdemi lehetőségét, hogy a fogyatékos személyek saját jogon vagy a maguk választotta 
képviselőik útján véleményt nyilváníthassanak az adott cselekvés tartalmáról (Semmit rólunk 
nélkülünk). 
 
A kiváltás során elengedhetetlen, hogy a fogyatékos emberek is aktív résztvevői legyenek a 
kommunikációs folyamatnak, biztosítva számukra a szükséges eszközöket, feltételeket a sikeres és 
hatékony kommunikációhoz. A külső és belső kommunikációs folyamatok tervezése, illetve a 
kommunikációs terv megvalósítása során be kell vonni a lakókat is, hiszen alapvetően róluk szól a 
teljes program. Erre egy jó lehetőség a Belső Szakmai Team, amelynek tagja a lakók képviselője is. 
Nemcsak joguk van tudni, hogy mi hangzik el róluk, hanem aktívan be kell őket vonni a 
kommunikációs tartalmak kialakításába, a kommunikáció megvalósításába is. 
 
A fogyatékos személyek kommunikációjának önkényes vagy jogellenes zavarása, 
becsületének vagy jó hírének jogellenes megsértése – tekintet nélkül a személy lakóhelyére és 
lakáskörülményeire – tilos. Hasonlóan minden állampolgárhoz, a fogyatékos emberek személyével, 
egészségével és rehabilitációjával kapcsolatos információk titkosságát is biztosítani kell (ENSZ 
Egyezmény, 22. cikk). 
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Több szakmai irányelv (ETA, INF, KOM
4
) rögzítik, hogy az információátadás során az 

igénybevevők problémamegoldó képessége javul, mely megnyilvánulhat életminősége 
javulásában, illetve a szociális ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférésben. A szolgáltatások 
eredményességét és hatékonyságát sokszorosára növeli, ha az igénybevevők, illetve 
amennyiben ez szükséges, a törvényes képviselőik részt vesznek az szolgáltatásokra vonatkozó 
döntési és eljárási folyamatokban (önrendelkezés elve). Jogaik érvényesítéséhez szükséges 
ezeknek a jogoknak, illetve a jogérvényesítés módjának ismerete.  

 

A megfelelő tájékoztatás előfeltétele, hogy a munkatársak fel legyenek készítve a 

tájékoztatáshoz szükséges ismeretek és módszerek tekintetében egyaránt, valamint ismerjék és 

alkalmazzák a tájékoztatásra vonatkozó etikai normákat és szabályokat (pl. titoktartás, 

adatkezelés stb.). 

 
A kiváltásban érintetteket a különböző helyzetekben, problémák esetén csak a megfelelő, 
kompetens szakember tájékoztathatja. A kompetenciakörök meghatározása szerepeljen a 
munkaköri leírásokban, melyek részei a tájékoztatást szabályozó eljárásnak. Az intézménynek 
biztosítani kell az érintettek számára a visszacsatolás lehetőségét, az igénybevevők számára az 
érdekvédelmi tevékenységek és panasztétel lehetőségét. A sikeres, kétirányú kommunikáció 
érdekében biztosítani kell a kommunikáció lehetőségeinek átláthatóságát (milyen csatornákon, kikkel 
lehet kommunikálni) és minden érintettet be kell vonni a tájékoztatásba. 
 
A participáció (részvétel) elvét szem előtt tartva biztosítani kell a fogyatékos emberek 
részvételét a kommunikációban: „törekedni kell arra, hogy az érintett fogyatékossággal élő emberek 
maguk lehessenek a kiváltási program „zászlóshajói”, hogy a későbbiekben maguk is tudják segíteni a 
folyamatokat (kommunikáció, társadalmi tudatformálás, később kiköltöző lakók támogatása).” (Cserti-
Szauer Csilla – Vályi Réka, 2016) A kommunikáció a lakókat lakókörnyezetükbe bevonódó, integráltan 
jelenlévő, aktív szociális szereplőként mutassa be. 
 
 

A kommunikáció meghatározása 
 
Az ENSZ Egyezmény 2. cikkének meghatározása alapján: 
 

A „kommunikáció” fogalmába tartoznak a nyelvek, a kivetített szöveg, a Braille-nyomtatás, a 
taktilis kommunikáció, a nagyméretű betűkkel történő nyomtatás, a hozzáférhető multimédia, 
valamint az írott, a hangzó és az egyszerű szöveg, a felolvasás, illetőleg az augmentatív, 
beleértve a hozzáférhető kommunikációs és információs technológiát, a kommunikáció 
alternatív módozatai, eszközei és formái. A „nyelv” magába foglalja a beszélt nyelvet, a 
jelnyelvet és a nem beszélt nyelv egyéb formáit. 

 
A kommunikáció a társadalmi élet egyik alapjelensége, eredeti jelentése (közöl, megad, részesít, 
megoszt, megbeszél, tanácskozik; közzététel, teljesítés, megadás, a gondolatok közlése a 
hallgatósággal) kifejezésekre vezethető vissza. A fogalmat értelmezve információcsere, közlés, 
közlési folyamat jelentésekkel is bír. A kommunikáció jelenését a kölcsönös információcserére 
alapozva közlési folyamatként értelmezhetjük. A kommunikáció folyamatjellegű; valaki, valamiről, 
valamit, valamilyen célból, valamilyen módon (eszközzel), valakinek, valamilyen eredménnyel, 
hatásosan el akar mondani. Ebből következik, hogy minden kommunikációs tevékenység során 
megtalálhatók a közös összetevők: a közlő, a kommunikáció tárgya, a közlemény, a közlés eszköze, a 
címzett (befogadó) és a kommunikáció hatásának eredményessége. 
 
A kommunikációs folyamatok legelfogadottabb osztályzása szerint a teljesség igénye nélkül 
megkülönböztetünk: 

                                      
4
 Ld. még következő fejezet, pontos hivatkozás az Irodalomjegyzékben. 
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 a kommunikációban részt vevő személyek száma szerint: intraperszonális (személyen belüli), 
interperszonális (személyközi), csoport- és tömegkommunikációt, valamint interkulturális 
kommunikációt; 

 az alkalmazott jelrendszer függvényében: verbális és nem verbális kommunikációt; 

 a közlő szándéka szerint: szándékos és nem szándékos kommunikációt; 

 a közölt információ természetét és a befogadóra tett hatását illetően kognitív és affektív-
emocionális vagy egy másik felosztás szerint: praktikus (gyakorlati), irányító és szórakoztató 
kommunikációt; 

 a kommunikáló felek egymáshoz való viszonya szerint: közvetlen (szemtől szembe történő) és 
közvetett kommunikációt (a közlő és befogadó időben és/vagy térben távol van egymástól); 

 a visszacsatolás megléte/hiánya szerint: egyoldalú (aszimmetrikus) és kölcsönös 
(szimmetrikus) kommunikációt. 

 

A szociális ellátások esetében az igénybevevővel és hozzátartozóval való kommunikáció jól 

megragadható, standardizálható – melyre több kezdeményezés, intézkedés irányult
5
 –, míg az 

intézmény környezetével folytatott kommunikációját szervezetenként szükséges megtervezni.  

 
A 2006-2007-es standardizációs folyamat eredményeként megszületett dokumentumok közül A 
Szolgáltatásokat igénybevevők jogai, tájékoztatás, adatkezelés (ETA), Információszolgáltatás (mint 
horizontális, minden intézményre alkalmazható szolgáltatás) – irányelv (INF) és A szociális 
intézmények kommunikációs irányelvei (KOM)

6
 lehetnek irányadók a tervezés és megvalósítás során. 

A dokumentumok alapján: 
 

A szociális ellátások során az információátadás összességében a szakma általános és 
specifikus információinak rendezett, akadálymentes formában történő átadása, maga 
is lehet egy szolgáltatás vagy beépülhet a szolgáltatásnyújtásba.  
 
A tájékoztatás magába foglalja a kiváltási folyamat során szükséges ismereteket, a folyamat 
során felkínálkozó lehetőségek ismeretét (pl. hová, milyen lakhatási formába lehet költözni, 
kivel lehet együtt lakni stb.); valamint azokat a feltételeket, jogokat és kötelezettségeket, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy az igénybevevők és egyéb érintettek részesei legyenek e 
folyamatnak. 

 

Szervezeti kommunikáció 
 
A szervezetek kommunikációja körébe tartozik az archiválás, a szervezeten belüli, a más 
szervezetekkel, illetve az igénybevevőkkel való kommunikáció. Minden szervezeti kommunikáció 
sajátossága, hogy azok az emberek, akik a szervezet nevében közlőként (vagy befogadóként) 
fellépnek, ebben a kommunikációs helyzetben elsősorban és alapvetően szervezetük képviselőiként 
vesznek részt, nem pedig egyéb társadalmi szerepeikben és minőségeikben. (Forgó Sándor, 2011) 
 
A szervezeti kommunikáció szintjei: 

 Személyközi  

 Csoportszintű  

 Szervezeti szintű  

 Szervezetek közti  

 Tömegkommunikáció 
 
 

                                      
5
 Ld. Mester Dániel (2008) A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások sztenderdjeinek felülvizsgálata és 

modellezése során szerzett tapasztalatok. KAPOCS, VII. évf. 3. szám. http://ncsszi.hu/kiadvanyok/kapocs-
letoltheto--lapszamai/kapocs-2008/86/news (Letöltés: 2016. 08. 01) 
NCSSZI TÁMOP 5.4.1 projektje http://ncsszi.hu/lezarult-unios-projektek/tamop-5_4_1-08_-szocialis-
szolgaltatasok-modernizacioja ; http://www.modernizacio.hu/fooldal  
6
 Pontos hivatkozást ld. az Irodalomjegyzék c. fejezetben. 

http://ncsszi.hu/kiadvanyok/kapocs-letoltheto--lapszamai/kapocs-2008/86/news
http://ncsszi.hu/kiadvanyok/kapocs-letoltheto--lapszamai/kapocs-2008/86/news
http://ncsszi.hu/lezarult-unios-projektek/tamop-5_4_1-08_-szocialis-szolgaltatasok-modernizacioja
http://ncsszi.hu/lezarult-unios-projektek/tamop-5_4_1-08_-szocialis-szolgaltatasok-modernizacioja
http://www.modernizacio.hu/fooldal


42 
 

 

 
 

Belső, intézményi kommunikáció7 
 
A belső kommunikáció egy adott szervezet vezetősége és az alkalmazottak, munkatársak, tagok, 
valamint azok érdekvédelmi szervezetei közötti interaktív kommunikáció. Hatékonyságát a szervezetet 
alkotó személyek és csoportok, valamint a szervezeti tényezők, mint pl. struktúra-hierarchia, méret 
stb. határozzák meg. 
 
Ebből kiindulva a szervezeti belső kommunikáció akkor hatékony, ha:  

 a szervezet, az egyének és csoportok céljai érdekében szervezzük meg a belső 
kommunikációt, 

 a stratégiai kommunikáció révén a szervezeti forma illeszkedik a célok eléréséhez és fordítva, 

 a feladatok meghatározása egyértelmű, 

 a döntések megfelelő információk birtokában születnek. 
 
A szervezeti kommunikáció hatékonyságát segítő tényezők a közvetlen, rugalmas munkatársak, a jó 
személyes kapcsolatok és a jó technikai feltételek. A személyes kontaktus hiánya, az információ 
visszatartása, a munkatársak érdektelensége, a motiváció hiánya, az együttműködés, csapatmunka 
hiánya és a nem megfelelő vezetői döntések gátolják a megfelelő kommunikációt. 
 
A belső kommunikáció területei, funkciói: 

- Menedzsment kommunikáció  
- Szervezetműködési kommunikáció  
- Emberi erőforrás (HR) kommunikáció  
- Belső PR  
- Kommunikáció az érdekképviseleti szervezetekkel  
- Informális kommunikáció 

 
A szervezeti kommunikációban elméleti szinten megkülönböztethetünk formális és informális 
kommunikációt. A szervezet mint formális csoport több informális egységből áll. A problémák 
sokszor először az informális csatornákon, kapcsolatokban fogalmazódnak meg. A szervezeten belüli 
problémák felismeréséhez célszerű odafigyelni:  

 a közhangulat változásaira, amelyek az év egy-egy jól behatárolható szakaszához kötődnek 
(bérfejlesztés, gyerekek számára iskolakezdés, év végi ünnepek);  

 az informális kapcsolatokra, a folyosói beszélgetésekre, a megjegyzésekre. Az egyén 
számára ez is a véleménynyilvánítás egyik útja, ami eredményhez is vezethet;  

 a különböző fórumokon elhangzott véleményekre;  

 a szervezeti folyamatok statisztikai mutatóinak változásaira;  

 milyen érdekcsoportokra kell/lehet támaszkodni a feladatmegoldás során. 
 
Az informális csatornák biztosítják a vezető és a szervezet számára a hivatalos információk 
kiegészítésének, ellenőrzésének lehetőségét, illetve a kétirányúságot. A jó vezető kihasználhatja az 
informális csatornákat, ugyanakkor kockázatot jelent az ilyen módon terjedő információ 
megbízhatósága, torzulása. 
 
A szervezet formális kommunikációja szorosan összefügg a szervezet felépítésével, általában 
tükrözi a szervezeti hierarchiát. A szervezetre jellemző lehet a kommunikációs hálózat 
centralizáltsága, ebben az esetben, a hierarchiában magasabban álló személyeknek, helyzetüknél 
fogva több információ megszerzésére van lehetőségük, mint a többi személynek. Ez a felépítés 
elősegítheti a komplexebb feladatok megoldását. A decentralizált hálózatokban minden személy 
egyenlő mennyiségű információt kap(hat), mely az egyszerűbb munkafolyamatok ellátásánál 
előnyösebb. 
 
  

                                      
7 

A fejezet elsősorban A szervezeti belső kommunikáció rendszerének korszerű kialakítása (Semeginé Tariszka 

Éva, 2014) című doktori értekezésre épít, egyéb forrást a szövegben jelöltük. 
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13. ábra – Munkatársak kommunikációs szükségletének hierarchiája 

 
Forrás: Semeginé Tariszka Éva, 2014 

 
A kommunikáció a szervezeti hierarchiában történhet lefelé, a hierarchia alsóbb szintjei felé (pl. 
információelosztás, utasítás, iránymutatás a beosztottaknak) vagy felfelé (javaslatok, beszámolók, 
visszajelzések a vezető számára, decentralizált döntési jogkörök esetén információ a döntésről), ezt 
nevezzük vertikális kommunikációnak. 
 
A lefelé irányuló kommunikáció alkalmas a stratégiai, szervezeti és egyéni célok közvetítésére, a 
munkatársak elkötelezettségének, támogatásának elnyerésére, a munkavégzéshez szükséges 
utasítások és magyarázatok átadására, elvárások és szabályok kommunikációjára, valamint 
visszajelzések adására. 
 
A felfelé irányuló kommunikációnak jelentősége van az elvégzett munkáról szóló beszámolók mellett a 
fejlesztési javaslatok továbbításában, illetve a problémák, viták, sérelmek megoldásában. A 
munkatársak elégedettségét növeli a felfelé irányuló kommunikáció erősítése (pl. rendszeres értékelő 
megbeszélések, csapatépítés stb.).  
 
A vertikális kommunikáció akkor a leghatékonyabb, ha a legfelső vezető a középvezetőkkel vagy a 
középvezetők a csoportjukkal, beosztottjaikkal közvetlenül kommunikálnak. A középvezetői szint az 
ellaposodó szervezeti felépítésekben egyre nagyobb jelentőségűvé válik, ugyanakkor fontos, hogy a 
legfelsőbb vezetők is kapcsolatban maradjanak a munkatársakkal. 
 
Minél kevéssé hierarchizált, „laposabb” egy szervezet felépítése, annál fontosabb a 
horizontális, a szervezeti hierarchia azonos szintjén álló személyek, csoportok 
kommunikációja. Az oldalirányú kommunikációban egyre nagyobb jelentőségre tesz szert azoknak a 
személyeknek a kommunikációja, akik nem állnak közvetlen kapcsolatban, alá-fölérendeltségi 
viszonyban, mert pl. földrajzilag elkülönülten végzik munkájukat (laterális kommunikáció). A 
jelenlegi intézményi struktúra átalakításával létrejövő támogatott lakhatásban kiemelt szerepet 
kap ezeknek a kommunikációs utaknak a kialakítása, működtetése.  
 
A laterális kommunikáció lehetővé teszi a tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztását. A hálózatos, 
mátrix- és projektalapú szervezetek esetében azonosították a diagonális kommunikációt, mely 
azoknak a vezetőknek és munkatársaknak a kommunikációjára utal, akik eltérő szervezeti egységben 
dolgoznak, ez szintén fontos lehet a TL működése során. 
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14. ábra – A szervezeti kommunikáció irányai 

 

 
Forrás: Borgulya Ágnes, 2010 alapján saját szerkesztés 

 
A szervezeten belüli kommunikáció hatással van a szervezeti kultúrára, értékrendre és viszont. A 
munkatársak szervezet iránti és változás iránti elkötelezettsége garanciális jelentőségű a kiváltás 
során. Ugyanakkor a belső kommunikáció fontos szerepet játszik abban, hogy egy egységes, pozitív 
képet alakítson ki a szervezetről, melyet külső érintettek felé is kommunikál. 

 
 
Külső, társadalmi kommunikáció 
 
Az intézmény mint szervezet önmagában is önálló rendszer, ugyanakkor a társadalom egy 
alrendszere is. A szervezet viselkedését a környezete értelmezi és reagál rá. A szervezet 
viselkedésének ezért minden eleme a külső környezet számára egyben kommunikáció is. A 
céltudatos, akaratlagos kommunikáció a szervezetek tervszerű, megszervezett módon 
kialakított megnyilvánulásait foglalja magában. A marketingkommunikáció (reklám) és a külső 
PR (Public Relations, közönségkapcsolat) felöleli a szervezet piaci és szervezeti kapcsolatainak, 
valamint a közvéleménnyel szembeni kapcsolatainak összességét. (Komor Levente, 2008)  
 
Az a szervezet, melyet környezete a célok elérésében támogat, könnyebben, kisebb erőfeszítésekkel, 
ráfordításokkal válhat sikeressé, a környezettel alkotott viszony tudatosan fejleszthető (Nyárády 
Gáborné – Szeles Péter, 2005).  
 
A CERP (European Public Relations Confederation) meghatározása szerint a Public Relations a 
kommunikáció tudatos szervezése, irányítói tevékenység, melynek célja, hogy a szervezet és 
környezete között kölcsönös megértést és a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre 
a kétirányú kommunikáció során. 
 
A szervezet külső környezete társadalmi-kulturális, műszaki-technológiai, gazdasági, politikai-jogi 
dimenziókban vizsgálható, e szegmensek mentén a szervezeti kapcsolatok kiterjedhetnek például: 

 lakossági (ügyfél, közösségi, támogatói) kapcsolatokra, 

 civil szervezetekkel való kapcsolatra, 

 kisebbségi kapcsolatokra, 
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 gazdasági kapcsolatokra (pl. szállítók, partnerek), 

 kormányzati, önkormányzati (politikai) kapcsolatokra, 

 érdekképviseleti kapcsolatokra, 

 médiakapcsolatokra stb. 
 
E kapcsolatok létesítésének és ápolásának szükségessége levezethető a támogatott lakhatás 
(TL) struktúrájából, mivel egyrészt a lakók számára biztosítani kell a társadalmi részvételt 
segítő szolgáltatásokat, azok elérhetőségét, a befogadás közösségi feltételeit, másrészről a TL-
nek építenie kell a helyi szolgáltatási gyűrű kapacitásaira. 
 
A szervezet népszerűsítése és szolgáltatásainak biztosítása, valamint értékesítése érdekében 
szükséges együttműködni a (társ)ágazati szereplőkkel éppúgy, mint a médiával. A külső 
kommunikáció körébe tartozik még az adományszervezés, lobbitevékenység és a 
kríziskommunikáció. Összességében tehát a PR nem egyenlő a sajtókapcsolatokkal. 
 
A szervezet külső kommunikációjához tartoznak a reklám- és PR-tevékenységeken kívül a 
személyes szóbeli és írásbeli kapcsolati formák, mint pl. levelezés, tárgyalás, a portás 
kommunikációja, a munkaerő-felvétel, tulajdonképpen minden, a környezettel létesített kapcsolat. 
 
A PR-tevékenység alapvető célja a szervezet jó hírnevének (goodwill) megalapozása, alakítása, 
melytől elválaszthatatlan az arculat (coprorate identity) kialakítása. Az arculat a) a szervezet 
tagjainak a szervezetről és a környezetben való szerepléséről való képe, b) a szervezet szavakban, 
tettekben és fizikai jelenlétében megnyilvánuló képe (beleértve a vizuális kommunikációt is), c) a 
szervezet felépítésének és kulturális jellemzőinek összessége (Nyárády Gáborné – Szeles Péter, 
2005). Az arculatnak a szervezet önazonosságában és másoktól való megkülönböztetésében 
egyaránt szerepe van, ha a felsorolt elemek összhangban vannak egymással, erős identitásról 
beszélhetünk. Az erős identitás segíti a munkavállalók és a környezet elköteleződését, mely 
támogatja a kiváltási folyamat sikerességét.

8
 

 
A kiváltás szempontjából kiemelt jelentősége a helyi személyes kapcsolatok kialakításának, a 
társágazatokkal való kommunikációnak és a megfelelő sajtókapcsolatoknak lehet: „Beszélj a 
környezeteddel arról, amit megtettél, megteszel vagy tenni akarsz, mondd el nekik céljaidat, a 
tájékoztatás útján vond be őket a tevékenységed alakításába!” (Barát Tamás, 2000). 
 
A szervezetek számára a külső PR lehetőséget ad arra, hogy környezetüket folyamatosan 
tájékoztassák és bizalmukat elnyerjék, ismertségüket és elismertségüket növeljék, társadalmi 
hasznosságukat bemutassák, erkölcsi és anyagi támogatottságuk elősegítése érdekében. 
 
A PR-tevékenység során elemezni és értékelni szükséges a szervezet célcsoportjainak, 
kapcsolatainak véleményét, annak érdekében, hogy a szervezettel szembeni vélemények, 
magatartásformák, szemléletek befolyásolhatóak legyenek (Kónyáné, é. n.). A PR-tevékenységet 
belső munkatársak, külső szakemberek, cégek és ezek kombinációja biztosíthatja, azonban az 
integrált modellek a kommunikációt és a PR-t vezetői funkciónak tekintik. Ezekben a 
modellekben az információs, irányítási, együttműködési és folyamattervezési feladatok, 
valamint az értékelés, visszacsatolás, ösztönzés együttes használata jelenik meg, illetve az a 
gondolat, hogy a kommunikációt a vezetés részeként kell kezelni. (Lázár, 2013) 
 
A TL-ek létrehozása új kihívások elé állítja azokat az intézményeket, melyek eddig többnyire 
korlátozott kapcsolatokat ápoltak környezetükkel. A szervezeti átalakulás következményeként 
felértékelődig a mikrokörnyezettel való kommunikáció. A sikeres kommunikációhoz szükség lesz a 
környezet alapos feltérképezésére annak érdekében, hogy az érintettek „nyelvén”, számukra 
befogadható módon ismerjék meg a közösségi lakhatást. Az intézményeknek fel kell fedezniük és 
alkalmazniuk olyan kommunikációs módszereket, melyek az új struktúrának és az új elvárásoknak 
jobban megfelelnek, valamint költséghatékonyak, mint pl. a közösségi média (social media) vagy az 
online kommunikáció nyújtotta lehetőségek. 

                                      
8
 Az elkötelezett munkatársak pozitívan gondolkodnak munkájukról, látják annak értelmét, képesek menedzselni 

feladataikat és van jövőképük. Az elkötelezett ügyfelek többek között továbbadják a szervezet jóhírét, ajánlják az 
intézményt másoknak. Ez elősegítheti a TL-ek elfogadását a helyi közösségekben.  
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A kiváltással kapcsolatos kommunikáció folyamata 
 
A kommunikáció tervezése és a kommunikációs terv megvalósítása összhangban a 
változáskezelés folyamatával

9
, három időszakra-csomópontra tagolható: 

I. előkészítésre, 
II. megvalósításra, 
III. a megvalósítás értékelésére. 

 
A létrejövő támogatott lakhatás kommunikációs terve túlmutat az IFKT keretein, azonban 
hangsúlyozzuk, hogy a szemléletváltás, szervezeti átalakulás és területi elkülönülés miatt 
mind a lakók, mind a dolgozók kommunikációjának gyökeresen változnia kell, ennek 
tervezése, a szükséges eszközök biztosítása és az érintettek felkészítése (pl. online 
kommunikáció használatára) kiemelten fontos. Nagy a veszélye annak, hogy a szervezet nem 
gondolja újra a bevált kommunikációs csatornákat, kommunikációs utakat és ez hozzájárul az 
intézeti kultúra átöröklődéséhez az új struktúrába is. A kiváltási folyamat kommunikációjának 
értékelése lehet a TL kommunikációs tervezésének alapja, a folyamat során bevált 
módszerekre, eszközökre, a szervezeti átalakítás során kialakított kommunikációs utakra 
támaszkodhat az új struktúrában folytatott belső és külső kommunikáció. 

 
A kiváltási folyamat egyes időszakaiban mindig figyelemmel kell lenni a kiváltással érintettek 
(stakeholderek) szükségleteire, igényeire, illetve a kiváltásra gyakorolt befolyásukra annak 
érdekében, hogy az adott időszakban a megfelelő érintettekkel (a kommunikáció célcsoportjaival) 
a megfelelő módon kommunikáljon a szervezet. Érintettek lehetnek azok a személyek, csoportok, 
szervezetek, akikkel az intézmény kapcsolatban áll, akiket figyelembe kell venni a szervezeti célok 
elérésében, és akik részvétele, támogatása kritikus a szervezet működésének sikerében (Fenyvesi 
Éva, é. n.). Az érintettek elemzése (stakeholder-analízis, ld. jelen modul Elemzési és tervezési 
eszközök című fejezete, illetve Intézményi Férőhely Kiváltási Terv modul) elengedhetetlen a stratégiai 
(kommunikációs) célok, valamint a közvetlen és közvetett célcsoportok azonosításában. 
 
Közvetlen célcsoportok azok a személyek, csoportok, szervezetek, amelyek a szolgáltatás 
részesei, igénybevevői, használói. Közvetett célcsoportok azok a személyek, csoportok, 
szervezetek, amelyek nem a szolgáltatás részesei, igénybevevői, de valamilyen módon a 
szolgáltatás eredményei vagy hatásai befolyással van rájuk. 
 
A belső, intézményi kommunikáció célcsoportjai: 

 Lakók 

 Munkatársak 

 Fenntartó 
 
A külső, társadalmi kommunikáció célcsoportjai: 

 Lakók hozzátartozói, támogatói, gondnokai 

 Helyi társadalom – szomszédság, település lakossága, települési szervezetek, intézmények, 
stb. 

 Partnerek – külső tanácsadók, külső szolgáltatók, hasonló szervezetek, civil szervezetek stb. 

 Társágazatok intézményei 

 Kormányzati szervek – kormányhivatalok, intézmények, minisztériumok stb. 

 Egyéb érintettek (stakeholderek) 
 
  

                                      
9
 A változásmenedzsment főbb szakaszai: 1. szakasz – Felkészülés a változásra (előkészítés, értékelés és 

stratégiai fejlesztés), 2. szakasz – A változás menedzselése (részletes tervezés és menedzsment végrehajtása), 
3. szakasz – A változás megszilárdítása (adatgyűjtés, korrekciós intézkedések és elismerés). (Garaj Erika, 2013) 
A kommunikációs terv ezekből az első két szakaszt célozza meg, a Tl működésére újabb tervet kell létrehozni. 
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I. Előkészítés 
 
Az előkészítés időszaka a kiváltás tényéről, illetve az ehhez kapcsolódó pályázat benyújtásáról 
szóló stratégiai döntéssel kezdődik. Ebben az időszakban elsődlegesen a kiváltási folyamathoz 
szükséges felmérés-tervezés és az ezzel kapcsolatos kommunikációs feladatok szervezeti hátterét 
szükséges megteremteni. 
 
A kiváltással, a szervezeti átalakítással kapcsolatos kommunikációban kulcsszerepe van az 
intézményvezetőnek. Az intézményvezető nem csak a kiváltás érdekében szükséges lépéseket 
szervezi-menedzseli, az ő feladata a munkatársak felkészítése és számukra az elhúzódó átalakítás 
során a kiváltásra vonatkozó vízió folyamatos szem előtt tartása. Az intézményvezető elkötelezettsége 
segít legyőzni az átalakítással kapcsolatos félelmeket, bizonytalanságot (Felkészültség és 
elkötelezettség, é. n.).  
 

151. ábra – A menedzsment funkciói és azok részeinek kapcsolata 

(A vékony nyilak időbeli sorrendet, a vastag nyilak kölcsönhatást jelölnek.) 

 
Forrás: Pataki Béla, 2013
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A kommunikáció alapját jelenti a Belső Szakmai Team kialakítása, illetve az ő közös 
felkészülésük a kiváltás tervezésére és az erről szóló kommunikációra. A felmérésben és tervezésben 
résztvevők számára biztosítsa a vezetőség a közösségi szolgáltatásra való áttérés folyamatának 
megértését, a kiváltással kapcsolatos alapfogalmak, alapelvek és a TL előnyeinek megismertetését, 
valamint az IFKT és a kiváltás konkrét céljait. 
 
A Belső Szakmai Team közösen gondolhatja végig, hogy a lakók, a munkatársak és egyéb érintettek 
mikor és milyen információkat kapjanak, valamint hogy milyen kérdéseik merülhetnek fel bennünk és 
ezeket hogyan érdemes megválaszolni (pl. mi lesz a munkahelyekkel, hogyan tudnak a dolgozók 
felkészülni az új szerepekre, hogyan alakul a lakók sorsa, a TL-ben is megkapják-e majd a szükséges 
támogatást stb.). 
 
A folyamat megvalósításának átláthatóságát biztosíthatja az intézmény azzal, ha első 
szabályokat (szükség esetén szabályzatot) alakít ki, melyben rögzíti legalább a következőket: 

                                      
10

 Menedzsment (management): emberi, fizikai, pénzügyi és információs erőforrások tervezése, szervezése, 
irányítása és vezetése a szervezet céljainak eredményes és hatékony kitűzése és elérése érdekében. A 
menedzsment definíciójában felsorolt, annak alkotórészeit képező négy tevékenységet − a tervezést, szervezést, 
irányítást és vezetést − a menedzsment funkcióinak nevezzük. A tervezéssel meghatározott feladatok 
elvégzésének feltételeit szervezéssel teremtjük meg, és irányítással gondoskodunk róla, hogy a feladatokat 
valóban el is végezzék a tervezett módon. A vezetés (leadership) a szervezeti tagok viselkedésének 
befolyásolása. A vezetési funkciók párba állíthatók a fennmaradó három menedzsment funkcióval: 1. a tervezés 
párja az emberek számára vonzó jövőkép felmutatása, a követendő irány kitűzése (a megvalósítására alkalmas 
stratégiával együtt), 2. a szervezés párja az emberek felsorakoztatása a jövőkép megvalósítására, 3. az irányítás 
párja az emberek motiválása és inspirálása a helyes irány tartása érdekében. (Pataki, 2013) 
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 a program megvalósításának főbb lépései, intézményi szinten és az egyéni esetmunka 
szintjén, 

 a megvalósításban részt vevő munkatársak feladat- és felelősségi köre, 

 döntési jogkörök meghatározása, 

 dokumentáció rendje, 

 adatvédelem rendje (Varga, é. n.) 
 
A Belső Szakmai Team rendszeres találkozói alkalmat adnak a folyamatos kommunikációra, általában 
a kiváltással kapcsolatban, illetve konkrétan az elvégzett és elvégzendő feladatokkal kapcsolatban is. 
Összességében a munkatársak folyamatos tájékoztatása garanciális jelentőségű a sikeres kiváltási 
folyamat szempontjából, melyre már korábban is utaltunk. 
 
Az előkészítés szakaszában fel kell állítani a tervezésért felelős Belső Szakmai Teamet és a 
projektirányító teamet

11
. 

 
A projektirányító team belső és külső szereplőkből állhat, tagjai lehetnek elsősorban: 

 Fenntartó képviselője 

 Intézményvezető 

 Projektvezető 

 Szakmai vezető 

 Pénzügyi vezető 

 További kulcsszerepet játszó munkatársak 
 
Bizonyos pozíciókat betölthetnek az intézmény munkatársai, azonban fontos, hogy lehetőség szerint a 
projektvezetői és szakmai vezetői feladatokat ne az intézményvezető lássa el, mert a vezetőre 
hatalmas terheket ró a mindennapi működés biztosítása mellett a szervezeti átalakításban való 
folyamatos részvétel és a projektmenedzsment feladatok egy személyben való vállalása. A szervezeti 
átalakítás szükségszerűen más szervezeti struktúrát és ezzel a felelősség megosztását hozza, a 
vezető példát mutathat erre már a Belső Szakmai Team és a projektteamprojekt team alakítása során. 
 
Egy személy elláthat több pozíciót, a szakmai team és a projektteam átfedésben lehet, és a teamnek, 
teameknek együtt kell működniük nemcsak egymással, de külső szakemberekkel tanácsadókkal, ezért 
minden esetben fontos a feladatok és felelősségi körök lefektetése, illetve a kommunikációs 
tevékenységeket szükséges lebontani a belső és külső célcsoportokra. 
 
A Belső Szakmai Team és a projektteam tagjai rendelkeznek majd a kiváltással kapcsolatos legtöbb 
információval. Az információ hatalom, a kiválasztás tehát egyben hatalmi pozíció meghatározása. 
Ezért törekedni kell arra, hogy a szervezet legtöbb csoportja legyen képviselve a szakmai munkában, 
a tervezés, a szokásos kijelölés helyett átlátható szempontok mentén és demokratikus módszerekkel 
történjen a team összeállítása és a lakók is képviselve legyenek a teamben (ld. még Az intézmény 
munkatársainak felmérése modul). A tervezéssel kapcsolatos széles körű bevonás megakadályozza, 
hogy pletyka, dezinformáció induljon útjára és ez feszültséget, félelmet keltsen a lakókban és a 
munkatársakban. 
 
A szervezeti átalakítás során jellemző lesz a kommunikációs folyamatra, hogy a fenntartó vagy 
a vezetőség döntéséről először a munkatársak egy szűkebb köre, a Belső Szakmai Team, 
illetve a projektteam értesül. Amikor a vezetés és a belső szakmai, illetve projektteam felkészült 
a kommunikációra, akkor tudja a munkatársakat széles körben tájékoztatni,és utána kezdhető 
meg a lakók, hozzátartozók és a külső környezettel való, kiváltással kapcsolatos 
kommunikáció. 
 
A kommunikáció nem elválasztható a változáskezeléstől és a szervezetfejlesztéstől. A változás 
menedzsment szempontjából az előkészítés szakasza lefedi az első 3 lépést (a változás 
halaszthatatlanságának érzékeltetése – társadalmi és emberi jogi igény, jogszabályi kötelezettség, 

                                      
11

 Az IFKT-módszertan alkalmazása, valamint az intézeti férőhelyek kiváltása egyaránt projektnek tekinthető: 
egyszeri, azaz van kezdete és vége; és egyedi, azaz a folyamat eredménye eltér a jelenlegi állapottól. A projekt 
akkor is releváns fogalom, amikor nem egy konkrét pályázati kiírás mentén valósul meg a kiváltás. 
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irányító csapat létrehozása – Belső Szakmai Team, projektteam létrehozása, jövőkép megalkotása – 
szervezetfejlesztési feladat). 
 
Az előkészítő szakasz kommunikációval kapcsolatos feladatai: 

 Érintettek azonosítása, elemzése (ld. Tervezési eszközök fejezet) 

 Kommunikációval kapcsolatos elvárások tisztázása (pl. kivel, milyen gyakran, mit, milyen 
módon kell kommunikálni)  

 Felelősök/munkacsoport kijelölése 

 Helyzetelemzés (Kommunikációs folyamatok felmérése modul, SWOT, STEEP/PEST analízis, 
ld. Elemzési és tervezési eszközök című fejezet) 

 Kommunikációs terv elkészítése 

 Szükséges infrastruktúra kialakítása (eszközbeszerzés, weblap készítése, blog indítása stb.) 
 
 

II. Megvalósítás 
 
A kiváltás tényéről való tájékoztatás 

 
A kiváltással kapcsolatban minden érintettet szükséges folyamatosan informálni. A 
kommunikáció tervezésének és megvalósításának második szakasza magába foglalja a döntésről 
való tájékoztatást, melynek kiemelt jelentősége van. Ez az a pont, amikor az intézményben élők és 
dolgozók először értesülnek a kiváltásra vonatkozó döntésről. Rendkívül fontos ennek az első 
tájékoztatásnak a körültekintő megtervezése, a felkészülés, a tájékoztatás megfelelő időzítése, a 
megfelelő forma kiválasztása. Bár valószínűleg minden érintettet nem tud az intézmény közvetlenül, 
személyesen tájékoztatni a kiváltással kapcsolatos terveiről, a kommunikációban előnyben kell 
részesíteni a személyes tájékoztatást, biztosítani kell a kétirányúságot, hogy a fogadó fél 
feltehesse a kérdéseit és biztosítani szükséges az egyenlő esélyű hozzáférést minden érintett 
számára. Az első tájékoztatást követően biztosítson az intézmény rendszeresen megfelelő minőségű 
és mennyiségű fórumot a tervek és a folyamat megismerésére, nyomon követésére. Ezzel 
részletesebben foglalkozik a következő szakasz leírása. 
 
Az első tájékoztatás formája lehet: 

 Szóbeli 
o Egyéni tájékoztatás 
o Csoportos tájékoztatás 

 Írásbeli 
o Levél 
o Tájékoztató füzet 
o Szórólap 
o PR-cikk 
o Weboldal 

 
Az információt átadhatja: 

 Szervezett formában az intézményvezető 

 Az intézmény kijelölt csoportja 

 Az intézmény kijelölt munkatársa pl. személyes segítő 
 
Az információt fogadja: 

 A projekt lebonyolításáért felelős személyek 

 Az intézmény munkatársai 

 A lakók 

 Hozzátartozók, gondnokok 

 Az intézmény potenciális igénybevevői 

 Egyéb érintettek (Varsányi, Bársony, é. n. alapján) 
 
A kiváltásról szóló stratégiai döntést követően az intézmény munkatársait, a lakókat és a lakók 
támogatói hálóját (különösen a törvényes képviselőket) még a felmérések és a tervezés 
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megkezdése előtt tájékoztatni kell, mivel bevonásuk, részvételük fontos eleme a 
módszertannak és garanciális a folyamat sikere szempontjából. 
 
A kiváltásról szóló információátadás kereteit a felmérési-tervezési folyamat kezdetén érdemes 
beilleszteni a szervezet jelenlegi működési rendjébe (pl. rendszeres munkamegbeszélések, 
lakógyűlés, szülői-hozzátartozói értekezletek, egyéb fórumok). Mivel egy szervezeti átalakítási 
folyamat nagy stresszel jár mind a lakók, mind a munkatársak számára, nem szerencsés a 
megszokottól eltérő kommunikációs formákkal kezdeni a kiváltásról folyó párbeszédet egyik célcsoport 
esetében sem. A mindennapi szituációk kulcsfontosságúak az egész folyamat során, egyrészt a 
folyamatos tájékoztatást be kell és lehet építeni a gondozási folyamatba, másrészt a mindennapok 
során van rá a legnagyobb esély, hogy a munkatársak nem figyelnek oda a kommunikáció mikéntjére, 
ezzel nem kívánt helyzeteket idézhetnek elő. 
 
Tapasztalatok alapján az érintetteknek nincsenek átfogó ismeretei a támogatott lakhatásról, 
gyakorlati tapasztalattal pedig szinte egyáltalán nem rendelkeznek. A változás sikerességének 
tényezői közül ebben a szakaszban releváns, hogy áttekinthető-e és kezelhető-e a változás, a 
változás eredménye jobb, hatékonyabb lesz-e az eddigi működésnél, illetve láthatóak-e a változás 
(hasonló folyamatok) előnyei. E szempontok két módon befolyásolják a tájékoztatás módját: egyrészt 
törekedni kell az egyszerű, közérthető tájékoztatásra, mely során a folyamatot átlátható, belátható 
elemeire bontva mutatjuk be, másrészt törekedni kell a saját élmények biztosítására. Ebben az 
időpillanatban valószínűleg még nincs mód egy működő TL meglátogatására, de vegye fontolóra az 
intézmény ennek lehetőségét. Egy másik megoldás lehet tapasztalati szakértő bevonása a 
tájékoztatásba.

12
 

 
A személyes tájékoztatás mellett érdemes rövid információs anyagokat összeállítani, melyben 
a szélesebb körű, elmélyültebb ismeretek megszerzésének lehetőségeire is lehet hivatkozni 
(weblapok, szakirodalom stb.). Érdemes már megvalósult példákon, ígéretes és jó gyakorlatokon 
keresztül, azok felhasználásával bemutatni az önálló életvitelt, illetve a támogatott lakhatást pl. 
 

 Filmek: 
 
IRMÁK Támogatott lakhatás: http://irmak.hu/tamogatott-lakhatas/ 
 
ÉFOÉSZ KULCSprogram, Tapolca 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hb3ejXpcRpM 
 
Stichting Arduin, egy holland nagylétszámú szociális intézmény teljes átalakítása 
https://www.youtube.com/watch?v=BfgxeEOKmqg&feature=youtu.be 

 

 Blogok, honlapok: 
 
http://kulcsprogram.blog.hu/ 
www.arduin.nl  
http://www.berzenceszoci.hu/ 
http://ifomi.hu/palyazat-tiop-341a.html 

 

 Cikkek: 
 
Horváthné Somogyi Ildikó, Balogh Fruzsina (2013) KULCSprogram – gyakorlati megvalósulás 
és szemléletformáló kommunikációs kampány. Gyógypedagógiai Szemle, 2013/3. 
http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=44&jaid=636 
 
Gazsi Adrienn, Kovács Éva, Pordán Ákos (2015) A fogyatékosságügyi paradigma változása 
egy lehetőségeket teremtő rendszer felé. Szociálpolitikai Szemle, I. évfolyam II. szám. 

                                      
12

 A fogyatékosság, szegénység vagy más társadalmi kirekesztettség, hátrányos helyzet képzett tapasztalati 
szakértői azok a személyek, akik saját maguk megtapasztalták az adott hátrányt, akik megbirkóztak ezzel a 
tapasztalattal és kiterjesztették e tapasztalatot a hátrány szélesebb körű megértésévé, illetve képzés során olyan 
magatartásformákat, készségeket és módszereket sajátítottak el, melyeket képesek szakmailag alkalmazni az 
adott területén. Pl. http://www.nemadomfel.hu/Erzekenyito_Trening/?menu=fooldal  

http://irmak.hu/tamogatott-lakhatas/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hb3ejXpcRpM
https://www.youtube.com/watch?v=BfgxeEOKmqg&feature=youtu.be
http://kulcsprogram.blog.hu/
http://www.arduin.nl/
http://www.berzenceszoci.hu/
http://ifomi.hu/palyazat-tiop-341a.html
http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=44&jaid=636
http://www.nemadomfel.hu/Erzekenyito_Trening/?menu=fooldal
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Kövesdi Péter (2016) Már nem félnek a beköltözőktől Szilvásváradon – A lakótársak 

büntetőpirítóssal regulázzák a hanyagokat. [Újságcikk] Vasárnapi Hírek, 2016. június 4. 

https://www.vasarnapihirek.hu/friss/buntetopiritos 
 

 Képek, fotók 
 
Kozma Ágnes, Petri Gábor, Balogh Attila, Birtha Magdolna (2016) Az Európai Unió 
támogatásainak a szerepe az intézménytelenítésben és a férőhelykiváltás eddigi 
tapasztalatai. Társaság a Szabadságjogokért, Budapest. 8. fejezet és 2. sz. melléklet 
(fotópályázat hirdetése, eredménye és Talking Mats módszer  
bővebben http://www.talkingmats.com/about-talking-mats/#howitworks 

 
A lakók, hozzátartozók és a környezet megfelelő tájékoztatásának előfeltétele, hogy a 
munkatársak fel legyenek készítve a tájékoztatáshoz szükséges ismeretek és módszerek 
tekintetében egyaránt, ismerjék és alkalmazzák a tájékoztatásra vonatkozó etikai normákat és 
szabályokat (pl. titoktartás, adatkezelés stb.). 
 
Az intézményben élő fogyatékos emberek tájékoztatásának elsődleges célja, hogy 
információkat nyújtson arról a folyamatról, amely az elkövetkezendő néhány évben rájuk vár. A 
másodlagos cél, hogy eloszlassanak és megelőzzenek minden kétséget és aggodalmat, amely a 
lakókban a kiváltási program kapcsán felmerülhet. Fontos, hogy megnyerjük a lakók együttműködését 
a folyamatban, ne alakuljon ki ellenállás, mely az információhiány és a félelmek mentén könnyen 
vezethet passzív vagy aktív ellenálláshoz. A teljes folyamatot a lakókkal együttműködve, őket 
partnerként bevonva kell terveznünk, ennek megalapozása az információnyújtás és 
tájékoztatás a kiváltásról szóló döntésről.  
 
 

A lakók tájékoztatásának alapelvei 
 

 A lakók számára valós, tényszerű információkat kell nyújtani.  

 A tájékoztatás előre megtervezett tevékenység legyen, kerüljük az ad hoc elemeket.  

 Előzzük meg a valótlan, szájhagyomány útján terjedő hamis információkat, ezek fölösleges 
aggodalmat és feszültséget okozhatnak.  

 A tájékoztatás nem merülhet ki egy egyszeri beszélgetésben. A folyamat teljes időtartama 
alatt fenn kell tartani a párbeszédet, tájékoztatni kell a lakókat minden olyan eseményről, 
amely őket érinti (ld. következő szakasz). 

 Mindig biztosítsunk lehetőséget arra, hogy a lakók az időközben felmerülő kérdéseiket 
feltehessék, azokra igyekezzünk őszintén válaszolni. Ne bagatellizáljuk el a kérdéseiket és 
aggodalmaikat. Őszintén mondjuk el, ha olyan kérdés merül fel, amelyre (egyelőre) nem 
tudunk válaszolni.  

 A tájékoztatás és információnyújtás ideális esetben személyesen, lehetőleg egyéni helyzetben 
történjen. Szánjunk rá időt, ne siessük el! Vegyük figyelembe, hogy a lakóknak más 
szempontok és kérdések lehetnek fontosak, mint nekünk (Ld. Kommunikációs segédletek 
című fejezet).  

 Minden lakót tájékoztatnunk kell, nem hagyhatjuk ki azokat sem, akik alacsonyabb megértési 
szinten vannak, kommunikációban akadályozottak.  

 Minden olyan tényezőről, eseményről tájékoztatni kell, amely a lakót érinti, számára releváns, 
de kerüljük azokat a tényezőket, amelyek számukra nem hordoznak információt, és felesleges 
aggodalmakat, szorongást eredményezhet (pl. szociálpolitikai háttér, költségvetési kérdések, 
stb.). 

 Hangsúlyozzuk, hogy aktív szerepük lesz a teljes folyamatban, számítunk rájuk mint 
együttműködő partner, és emeljük ki, hogy az ő döntésük és választásuk a legtöbb kérdésben 
elsődleges lesz (pl. kivel szeretne lakni, hol szeretne lakni).  

 A lakók tájékoztatásának összhangban kell lennie a család, a hozzátartozók, gondnokok és a 
lakó természetes támogatóinak tájékoztatásával.  

 
A tájékoztatás során minden esetben vegyük figyelembe az egyén kommunikációs készségeit 
és megértési szintjét, ehhez alkalmazkodva tervezzük a tájékoztatást. Vegyük figyelembe az egyén 

https://www.vasarnapihirek.hu/friss/buntetopiritos
http://www.talkingmats.com/about-talking-mats/#howitworks
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tapasztalatait, életútját a tájékoztatás során: aki korábban sokat élt közösségben, a családjával 
valószínűleg sok tapasztalattal és emlékkel rendelkezik az intézményi élet előttről. Ezt 
összehasonlításként használhatjuk, utalhatunk rá, amikor a leendő lakhatási formákat és a jövőt 
vázoljuk.  
 
A szóbeli tájékoztatást támogassuk meg vizuális elemekkel, a beszélgetés után adhatunk egy 
összefoglalót írásban vagy képes formában a lakók számára is. Törekedjünk a változatos 
kommunikációs eszközök és csatornák használatára (élő beszéd mellett írott, képes, könnyen érthető 
tájékoztató, videók). 
 
Az információkat olyan személy közölje, aki bizalmi kapcsolatban áll a lakóval, ugyanakkor hiteles 
forrás. A szóhasználat során ügyeljünk arra, hogy a lakók számára ismert megnevezéssel utaljunk 
minden elemre. Tehát ha most gondozónak hívjuk a segítőket, akkor nevezzük így, függetlenül attól, 
hogy a támogatott lakhatásban más elnevezésű munkakörök vannak. Az intézményre azon az 
elnevezésen utaljunk, amit a lakók ismernek, használnak. A kiváltáshoz kapcsolódó fogalmakat (pl. 
kiváltás, támogatott lakhatás stb.). is igyekezzünk bevezetni, hogy később értsék, ha azokat 
használjuk a velük vagy környezetükkel folytatott kommunikációban. Győződjünk meg róla, hogy 
minden lakó megértette a tájékoztatást. A tájékoztatás során törekedjünk az egész folyamat 
pozitívumainak, pozitív kimenetelének kiemelésére. Ne keltsünk bizonytalanságot vagy szorongást, 
esetleges saját félelmeinket ne vetítsük ki a lakóra.  
 
A lakók tájékoztatásának az alábbi elemeket feltétlenül tartalmaznia kell: 

- Mi fog történni? 
- Mikor fog történni? 
- Miért lesz ez jó a lakó számára? 
- Mit kérünk a lakótól? 

 
 

A támogató háló tájékoztatásának alapelvei 
 
A lakók szociális hálója, hasonlóan minden emberhez, az őt körülvevő személyekből (lakótársak, 
családtagok, ismerősök, szomszédság, olyan munkatársak, akikhez személyes, szorosabb 
kapcsolatuk fűződik) tevődik össze. A lakóknak lehetnek természetes és professzionális támogatóik, 
akik az életüket valamely módon segítik pl. mindennapi önellátásban, közlekedésben, 
döntéshozatalban. Az emberi kapcsolatok érzelmi, instrumentális (praktikus segítség), kognitív 
támogatást (a velük történő dolgok megértése) nyújthatnak, elősegítik a fogyatékos személy 
identitásának megerősítését (pl. csoporthoz való tartozás) vagy új kapcsolatok kialakítását. Mindezek 
a támogatások csökkentik a fogyatékos emberek szociális ellátástól való függőségét és növelik 
önállóságukat, elősegítik az önrendelkezést (Schwarte, Oberste-ufer, 1999). 
 
A kommunikációs során fel kell készülni arra, hogy bármely érintett mutathat ellenállást a kiváltással 
kapcsolatban, ugyanakkor a szülők, hozzátartozók központi szerepet játszhatnak a folyamatban: „A 
családtagok kezdetben sokszor ellenzik az intézményesítettség csökkentését, de végül kiegyeznek a 
helyzettel, és akár még a közösségi életforma pártolóivá is válhatnak. A családtagok valóban sokkal 
gyakrabban érintkeznek rokonaikkal az intézményből való kikerülésük után, és a találkozások 
gyakorisága a közösségbe helyezést követő évek múltán sem csökken.” (ESN, 2011) 
 
A támogatói háló tájékoztatásának elsődleges célja, hogy a család, illetve a törvényes 
képviselők is megértsék, elfogadják a folyamatot, segítség a lakók véleményformálását, 
döntését. Másodlagos cél a tervezéshez szükséges adatok, információk összegyűjtésének 
támogatása, az adatgyűjtés akadályozásának megelőzése. 
 
A hozzátartozókkal való kommunikáció során az alábbiak szem előtt tartása minden helyzetben 
kötelezően elvárható: 

 A kommunikáció mindig megfelelő minőségű és személyre szabott legyen (tisztelet 
megadása, nem megalázó kifejezések használata, tapintatos és udvarias viselkedés stb.), a 
tájékoztatás feleljen meg a partner iskolázottságának, értelmi és érzelmi állapotának, s 
mindenképpen tükrözze azt a törekvést, hogy az intézmény a partner számára kívánja 
világossá tenni az átadott információkat. 
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 Az információk átadása ne szívességszámba menjen, azt tekintsék az intézményi működés 
elengedhetetlen, kötelező elemének. 

 Kerüljük a bizalmaskodást. 

 Előzzük meg a korruptív helyzetek kialakulásának lehetőségét. 

 Tartsuk tiszteletben a család értékrendjét, meggyőződését, vallását, szokásait stb. 

 Fogadjuk el a család prioritásait (pl. szeretnék, ha az adott személynek módja lenne vallása 
gyakorlására, szeretnék, ha az illetőt változatlanul az az orvos láthatná el, aki születése óta 
követi stb.). 

 A lakókkal kapcsolatos közlések során a személyt tartsuk tiszteletben (saját nevén említése, 
testi vagy szellemi állapotáról való közlésekben nem megalázó kifejezések használata stb.). 

 A lakók tájékoztatásának elemei mellett egészítsük ki az információkat arra vonatkozóan, 
hogy mit várunk és kérünk a támogatói hálótól a felmérés, tervezés során. 

 
 

A környezet tájékoztatásának alapelvei 
 
A támogatott lakhatás egyik alapelve, hogy a közösségi szolgáltatások elősegítik az igénybevevők 
hatékony társadalmi részvételét és befogadását. 
 
A részvétel egyéni szinten azt jelenti, hogy az egyén képessé válik, hogy részt vegyen saját élete 
irányításában, cselekvőképességének mértékéhez igazodva. Közösségi szinten az egyén, ismerve a 
helyi közösséget, azon belül kapcsolatokat épít ki, s kialakítja ezáltal az egymás iránti bizalom, 
kölcsönös támogatás, szolidaritás állapotát, valamint a közös normákat és a kölcsönösséget. 
Társadalmi szinten a részvétel a társadalmi intézményekkel való interakcióban, intézményi 
folyamatokban, az intézményekkel való kapcsolatban, kommunikációban és az intézmények 
használatában nyilvánul meg (pl. a lehetőségek ismerete és kiaknázása, a törvények betartása vagy 
megkerülése). 
 
A befogadás „közösségi feltételeihez” hozzátartozik a leendő közösség minél teljesebb megismerése, 
a kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása, ezáltal pedig az érintettek társadalomhoz való 
tartozásának elősegítése. A valahová tartozás mint közösségi alapélmény mindannyiunk számára 
létfeltétel, lényegében a közösségi és társadalmi beágyazottság alapja (Vercseg Ilona, 2011). 
 
A lakók hatékony társadalmi részvételéhez és befogadásához szükséges a támogatói háló 
megerősítése, bővítése, nem csak az eddig ismert személyek részvételével, hanem a helyi 
közösségben új kapcsolatok kialakításával: „Lényegében a szociális háló tagjainak elérhetőségétől 
(térbeli-földrajzi közelségétől) is függ, hogy az értelmi fogyatékos emberek mennyi tényleges 
támogatást remélhetnek kapcsolatrendszerük hálózatától” (Schwarte, Oberste-ufer, 1999). Az 
intézménynek aktív szerepet kell vállalnia a támogatói háló kialakításában, a fogyatékos személy 
kapcsolatrendszerének aktivizálásában. 
 
A közösség bevonásához, támogatásuk elnyeréséhez szükséges azonosítani a véleményformáló 
személyeket, szervezeteket, intézményeket. A település, a jelentősebb intézmények vezetői, ismert 
munkatársai (pl. óvoda, iskola, családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat), az orvos, a védőnő, az 
aktív civil szervezetek tájékoztatása, megnyerése elősegíti a felméréseket, a tervezést, a kiváltás 
megvalósítását és majdan a zökkenőmentes működést is. 

 

A fogyatékos emberek nyílt elutasítása, a „not in my backyard”
13

 (ne az én kertembe) effektus 

vagy a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek erőteljes stigmatizációja (Fodor Valéria, 

2014) mind olyan kockázati tényezők, melyek megelőzésére, kezelésére előre érdemes 

felkészülni. A létrehozandó TL-ek környezetével való kétirányú kommunikáció, a helyi közösség 

bevonása a tervezésbe és megvalósításba megelőzheti, csökkentheti a kockázatokat, konfliktusokat.  

                                      
13

 Az effektus lényege, hogy a lakosság általában támogat egy csoportot, ügyet, fejlesztést, de személyes 
érintettség esetén elutasító, pl. támogatják a fogyatékos emberek önálló életvitelét, de nem szeretnék, hogy a 
szomszédba költözzenek, támogatják a csatornahálózat fejlesztését, de nem szeretnék, ha emiatt feltúrnák az 
utcát stb. 
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A környezet tájékoztatásának alapelvei 

 Kövessük a lakóknál és hozzátartozóknál felsorolt elveket. 

 Célcsoportok szerint differenciáljuk a tájékoztatást (pl. szomszédság közvetlen megkeresése, 
önkormányzattal, egyéb intézménnyel tárgyalás kezdeményezése, szakmai rendezvény 
tervezése stb.). 

 Alaposan tervezzük meg, készüljenek fel és készítsük elő az első tárgyalást, tájékoztatót, 
rendezvényt stb. 

 Nyújtsunk megfelelő információt a fogyatékossággal kapcsolatban. 

 Tisztázzuk a szakkifejezéseket. 

 Egyszerűen és átláthatóan mutassuk be a folyamatot. 

 Nyújtsunk pontos és elégséges információt a kiváltás megértéséhez, illetve előnyeinek és 
hátrányainak mérlegeléséhez. 

 Hangsúlyozzuk az előnyöket, pozitívumokat.
14

 

 Mutassuk fel az elérendő értékeket: „Erre törekszünk, ilyen módon, ezért…” 

 Kerüljük az általánosítást, oszlassuk el a tévhiteket, mutassunk rá a sztereotípiákra, 
előítéletekre. 

 Biztosítsunk saját élményt (lakók vagy tapasztalati szakértő bevonása, nem formális oktatási, 
tréningmódszerek, személtetés stb.). 

 Tegyük lehetővé a tabuk nélküli kérdezést és válaszadást. 

 Vegyük figyelembe, hogy a döntéseket nem mindig az érvek és a közösség érdekei 
határozzák meg, hanem egyéni érdekek. 

 Tartalmazzon a projektterv a közösség számára hasznos, vonzó elemeket, akciókat. 
 
A szomszédság jelentőségére már többször utaltunk. Az önkormányzatok, regionális vezetők a 
közösségtől kapják felhatalmazásukat, döntéseik befolyásolják a közösség életminőségét, 
megnyerésük fontos a folyamat számára, ezért az információnyújtással támogatni szükséges a helyi 
tervezést és döntéshozatalt (Dobay Péter – Yigal Tzadok, 2006). Az érdekekről, a közösségben 
alkalmazható módszerekről bővebben a következő fejezetekben is szólunk. 
 
 
 
 

A kiváltás tényéről való tájékoztatással kapcsolatos feladatok: 
 

 A tervezett tájékoztatás előkészítése: 
o Kapcsolatfelvétel 
o Döntés a tájékoztatás módjáról (pl. lakógyűlés, szülői értekezlet, tárgyalás, közösségi 

esemény, szakmai program stb.) 
o Esemény programjának, forgatókönyvének összeállítása 
o Felelősök kijelölése 
o Helyszín és tárgyi, technikai feltételek biztosítása 
o Tájékoztató anyagok előállítása 
o Előadások összeállítása 

 Tájékoztatás megvalósítása 

 Tájékoztatással kapcsolatos visszajelzések összegyűjtése (szóbeli, írásbeli) 

 Tájékoztatás értékelése 

 Szükség szerint a további tervek módosítása 
 
 

                                      
14

 Előnyök például: a hatékony, befogadó iskolák és korai fejlesztő programok valamennyi gyerek számára 
előnyösebbek; az inkluzív vállalkozások nagyobb piacot hódíthatnak meg és kiaknázhatják a hírnevükkel járó 
előnyöket; az inkluzív települési szolgáltatások jobban megfelelnek valamennyi helyi polgár szükségleteinek, a 
befogadó közösségi szabadidős programokban pedig a résztvevők szélesebb köre tud részt venni (Közös európai 
útmutató, 2012). Gazdasági érvek: a családtámogatás, az önálló életvitel, a pszichoszociális fogyatékossággal 
élő emberek közösségi ellátása jelentősen, akár tízszer olcsóbb lehet, a költségeket tovább csökkenthetik a 
munkajövedelemből származó adóbevételek. A fogyatékos/megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásának előnyei (ESN, 2011). 
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Kommunikáció a kiváltási folyamat során 

 
A kiváltási folyamat során a stratégiai terveken, helyzetelemzésen (Kommunikációs folyamatok 
felmérése modul, STEEP/PEST analízis, érintettek elemzése, SWOT, kockázatelemzés stb.) 
alapuló kommunikációs terv megvalósítása zajlik a projekt megvalósításával összhangban. 
 
A változásmenedzsment sikerét támogató kommunikáció jellemzői: 

 Tudatos, tervezett, kontrollált. 

 Megalapozott információk kerülnek nyilvánosságra a felhatalmazott személyektől a megfelelő 
körökben. 

 A célcsoportok számára megfelelően differenciált tartalmú, formájú és mennyiségű információt 
nyújt a kommunikáció. 

 Megfelelő az időzítés. 

 Rendszeresen ismétlődik a kommunikáció, követve a projekt előrehaladását. 

 Folyamatosan közvetíti a kiváltással kapcsolatos értékeket, célokat és elért eredményeket. 

 Többféle és korszerű csatornákat használ (szóbeli, írásbeli, online kommunikáció, fórumok, 
rendezvények, workshopok, média) (Fodor Valéria, 2014 alapján) 

 
 

Lakók 
 
A fogyatékos emberek hosszú intézményi életük miatt esetenként nem vagy csak kevés, 
személyenként eltérő tapasztalattal rendelkeznek az önálló életvitelről. Fontos számukra saját 
élményű tapasztalatok biztosítása tanulmányutak, csereprogramok, rendezvényeken való részvétel és 
gyakorlati felkészítések formájában.  
 
A lakókat felkészítésüket követően minél több, a nyilvánosságnak szóló tájékoztató esemény 
előkészítésébe és megvalósításába is vonjuk be. Ehhez indíthatunk olyan csoportokat, akik különböző 
eszközökkel maguk dokumentálják és kommentálják a folyamatot (fotók, blog vagy cikkek írása, 
videók készítése, egyéb alkotások létrehozása). 
 
A lakók egymással, illetve külső személyekkel való kapcsolatát befolyásolja a házirend és a napirend, 
illetve az intézmény általános normarendszere. A szabályzatokat és a szabályzatokból következő 
gyakorlatokat érdemes megvizsgálni, szükség esetén módosítani, hogy előkészítsük a TL-t. 
 
Az önrendelkezés elősegítése érdekében meg kell erősíteni a támogatói hálót, a döntések 
meghozásához baráti/családi/pártfogói segítséget kell biztosítani (támogatott döntéshozatal). 
Ösztönözni kell új kapcsolatok kialakítását, illetve fel kell készülni az új kapcsolatokból eredő 
kockázatokra (pl. negatív befolyások, alkohol, dohányzás, drogfogyasztás, szexualitás, áldozattá válás 
megelőzése). A kiköltözés után ugyanakkora jelentősége van az eddig kapcsolatok ápolásának pl. az 
intézményben köttetett barátságoknak, melyeket már a kiváltás tervezésében vegyünk figyelembe. 
 
Az önérvényesítés fejlesztése, a támogatott döntéshozatal és a támogatói háló működtetése nemcsak 
időszakos, hanem mindennapi feladat. Az érdekérvényesítésre és a támogatott döntéshozatalra való 
felkészítés során érdemes olyan saját élményű workshopokat szervezni, ahol a lakók 
megtapasztalhatják saját kompetenciáikat, megtanulják érdekeiket képviselni, fejlődik az 
önérvényesítő képességük. Jó eszköz lehet erre nem csak a gyerekek számára a TASZ által 
kifejlesztett MONDO kártyák:  

http://szuloi.tasz.hu/kartyalapok/;  
http://indavideo.hu/video/MONDO_-_egy_kartyajatek_fogyatekkal_eloknek  

 
Emellett biztosítani kell rendszeres, csoportos alkalmakat a kérdések, félelmek megbeszélésre és a 
lakók tájékoztatására a projekt előrehaladásáról (lakógyűlés, „kiváltási klub” stb.). A folyamathoz való 
kapcsolódás és a TL-re való felkészítés során fokozott figyelmet kell fordítani a szociális és 
kommunikációs készségek fejlesztésére.  
 

http://szuloi.tasz.hu/kartyalapok/
http://indavideo.hu/video/MONDO_-_egy_kartyajatek_fogyatekkal_eloknek
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A lakók egy részének szüksége lesz könnyen érthető kommunikációra, erre az intézményi 
munkatársaknak is fel kell készülnie, segítséget jelenthetnek ehhez kiadványok:  

http://www.inclusion-europe.com/pathways2/images/Information_for_all-HU.pdf és  
képzések, pl. http://www.kezenfogva.hu/files/kezenfogva/kepzes/Kepzes_05_153.pdf.  

 
Minden lakó számára biztosítani kell a megfelelő augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök, 
segítő technológiák (pl. Bliss nyelv, Braille-írás stb.). alkalmazását. Bár a lakók felmérése kiterjed a 
jelenlegi segédeszköz- és akadálymentesítési igényekre, a munkatársakat ösztönözni kell az újabb 
módszerek megismerésére, illetve a további segédeszközigények feltárására. A munkatársaknak is 
szükségük lehet a kommunikációs eszközök, segítő technológiák elsajátításához képzésre. 
 
A TL működése során a lakók kapcsolata a professzionális támogatókkal is változik, ezért erre 
mindkét felet fel kell készíteni. 
 
 

Támogatói háló15 
 
A támogatói hálónak a kiváltás során kettős szerepe van. Egyrészt a lakó támogatói (család, barát, 
ismerős) lehetnek a kiváltási folyamatot ellenző és gátló vagy a folyamat iránt elkötelezett és azt 
segítő személyek. Másrészt fontos szerepük van abban, hogy a lakó véleményt formálhasson, 
döntéseket hozzon a támogatott lakhatással kapcsolatban. 
 

A támogatott döntéshozatal a szó legtágabb értelmében véve az ember életének 
természetes része. Fontosabb döntések előtt állva csaknem mindenki igényli mások 
támogatását. 
 
A támogatott döntéshozatal a fogyatékos személyek „képessé tételéről” (empowering), 
cselekvőképességük elismeréséről és az életükkel kapcsolatos döntések támogatásáról 
szól, és az a célja, hogy az illető a saját kezében tarthassa az életét.  

 
A fogalmat kettős értelemben használhatjuk, mivel a támogatott döntéshozatalt Magyarországon a 
2013. évi CLV. törvény a támogatott döntéshozatalról jogintézménnyé tette.

16
 A módszertanban 

nem a jogintézményt szeretnénk bemutatni, hanem a mindennapok során használható 
modellekre, gyakorlatokra hívjuk fel a figyelmet. 
 
A támogatott döntéshozatalnak több modelljét dolgozták ki különféle modellprogramok. A modellek 
többsége az érintett személy támogató hálózatának (említik még „baráti körként” vagy „támogató 
körként”) felmérésével és kiépítésével kezdődik. A támogatót az érintett személy választja ki, a 
folyamatot egy szakember kíséri. A támogatott személlyel általában szerződés kötnek az 
együttműködésre. A modellek különböznek abban, hogy milyen területeken adnak segítséget (pl. 
szavazással, vallással kapcsolatban nem), a felmérés-előkészítés is eltérő lehet. 
 

Példák a támogatott döntéshozásról való könnyen érthető tájékoztatásra 
 
Támogató hálózat – Értelmi fogyatékos személyek képessé tétele 
A támogatott döntéshozatal segít abban, hogy ön egyedül tudjon döntéseket hozni támogatói 
segítségével.  
Eldöntheti, hogy hol szeretne élni és mire szeretné költeni a pénzét.  
Eldöntheti, hogy kivel szeretne kapcsolatban lenni.  
Eldöntheti, hogy kivel szeretne időt tölteni. 
Eldöntheti, hogy ki legyen az orvosa.  

                                      
15

 A fejezet az AJUPID projekt eredményeinek (Gazsi Adrienn – Pordán Ákos – Albena Boteva –Caroline Looney 
Claire Martinet – Eilionoir Flynn – Lisa Lopes – Liz Brosnan – Marie Gautier – Mariyana Branzalova – Martha 
Stickings – Maura O'Loughlin – Nele Verbrugghe – Oana Girlescu – Patricia Scherer – Petra Tiihonen – Philippe 
Colombe – Sabrina Ferraina – Sirkka Sivula – Halmos Szilvia, 2016) alapján készült. Egyéb forrást a szövegben 
jelzünk. 
16

 További információk: http://www.macsgyoe.hu/downloads/szakmai_anyagok/tdismerteto.pdf 
http://www.macsgyoe.hu/downloads/szakmai_anyagok/tdeljarasrend.pdf 

http://www.inclusion-europe.com/pathways2/images/Information_for_all-HU.pdf
http://www.kezenfogva.hu/files/kezenfogva/kepzes/Kepzes_05_153.pdf
http://www.macsgyoe.hu/downloads/szakmai_anyagok/tdismerteto.pdf
http://www.macsgyoe.hu/downloads/szakmai_anyagok/tdeljarasrend.pdf
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Ha nehezen tud dönteni egy kérdésben, azoktól kérhet segítséget, akiktől szeretne, és 
akikben megbízik. 
Ezek az emberek az Ön támogatói. 
 
Szociális nehézségekkel küzdő emberek multidiszciplináris támogatása 
Időnként önnek is adódhat problémája a pénzzel, a barátokkal vagy a családtagokkal 
kapcsolatban.  
Egy szociális munkás segíthet megoldani ezeket a gondokat.  
Elképzelhető, hogy a szociális munkás azt javasolja majd önnek, hogy kössön támogatási 
szerződést.  
Ha aláírja ezt a szerződést, támogatást fog kapni az élete megszervezéséhez.   
A támogatási szerződés csak egy bizonyos ideig lesz érvényes. 
Ez idő alatt ön tanácsokat és támogatást fog kapni a támogatótól.  
A támogató segíthet a pénzügyekkel kapcsolatban, például elkísérheti önt a bankba, de 
személyes ügyekben is kérhet tőle tanácsot (például a kapcsolatokat illetően).  
A támogató soha nem dönt ön helyett.  
A támogatási szerződés jó lehetőség arra, hogy önállóvá és magabiztossá váljon. 

 
A támogatói háló megerősítését szolgálhatja támogatói körök, sorstársi közösségek 
létrehozása, mely a kiváltási folyamatot is támogatja. Ez a módszer a lakók vagy az őt támogatók 
számára is hasznos lehet. A támogatói kör meghatározott időközönként találkozik (pl. havonta). A 
támogatói körben szükséges szakemberek részvétele is (facilitálás, információk átadása) a létrehozók 
és a résztvevők szándékai és igényei szerint.  
 
A támogatói kör szűkebb értelemben az egy személyt támogatók köre, jellemzői: 

 A támogató körök hétköznapi emberekből állnak, akik az érintett személy környezetében 
élnek, nem pedig egy bizonyos szakma képviselőiből. 

 A támogató körök lehetővé teszik, hogy hétköznapi emberek részt vehessenek a támogatott 
személy életében. 

 A támogató körök felkérnek embereket, hogy kerüljenek kapcsolatba a támogatandó 
személlyel. 

 A támogató körök olyan emberekből állnak, akik együttműködnek egymással egy közös 
jövőkép megvalósítása érdekében. 

 A támogató körök hivatalosan szervezik meg azt, ami másutt rendszerint szervezés nélkül 
(informálisan) működik. 

 A támogató körök a támogatott személyhez igazodnak – nincs két egyforma támogató kör. 

 A támogató kör tagjai együtt örülnek a támogatott személy sikereinek. 

 Némi megnyugvással szolgálnak a családtagok számára azzal, hogy odafigyelnek a 
támogatottra a jövőben – az értelmi fogyatékos emberek időskorú szüleinek nem kell többé 
abban a tudatban élniük, hogy a gondnokság vagy az intézményi elhelyezés az egyetlen 
alternatíva gyermekük számára. 

 Nagyon gyakorlati támogatást nyújthatnak – például megkereshetik azt a személyt, aki 
segíthet a támogatottnak bevásárolni, társasági életet élni stb. 

 
A támogatói hálót képessé kell tenni (empowerment) a támogatásra. A támogatásra képessé tett 
családtag, támogató tisztában van a hozzátartozó jogaival, a jogérvényesítés lehetőségeivel, 
tiszteletben tartja a támogatott személy jogait és döntéseit, még ha az önálló döntések kockázattal is 
járnak. A támogató más családoknak, támogatónak is segíthet, de részt vehet az intézmény 
környezetével való kommunikációban is pl. írásokkal vagy az események meghívott 
résztvevőjeként. 
 
A lakók számára új közösséget jelenthetnek a helyi közösségek, klubok, vallási gyülekezetek stb., 
ezek feltárása fontos szempont a szolgáltatási gyűrű és a fogyatékos emberek társadalmi befogadása 
szempontjából is. 
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Munkatársak 
 
A változások sikerének alapja, hogy a változással kapcsolatos információkat a munkatársak elégszer 
hallják és kérdéseiket feltehessék. Általában a munkatársakról is elmondható, hogy nincs kellő 
tapasztalatuk a TL-lel kapcsolatban. Számukra is fontos, hogy tanulmányutak, csereprogramok, 
szakmai rendezvények, kompetenciafejlesztés és (belső) képzések részesei lehessenek. 
 
A Belső Szakmai Teamet és az egész munkaközösséget segíti, ha biztosítva van a szükséges 
tevékenységek irányítása, rendelkezésre állnak a megfelelő erőforrások (szükség esetén 
pluszkapacitások!) és technikai feltételek, valamint ösztönözzük a kommunikációt és a teammunkát, a 
közös alkotás lehetőségét. Ugyanakkor fel kell készülni az érintettek problémáinak kezelésére. 
Fontos, hogy személyre szabott megoldásokat találjunk a tervezés során (Ld. HR-terv modul, A lakók 
egyéni kiváltási terve modul). A munkatársak akkor válnak elkötelezetté a folyamat iránt, ha 
megtalálják benne a számukra előnyös dolgokat. 
 
A vezetőknek fokozottan oda kell figyelniük és megfelelő intézkedésekkel, kommunikációval kezelniük 
a változás során fellépő elakadásokat, mint pl. a döntéshozó értekezletek vitába torkolnak, a döntések 
feltorlódnak, a középvezető másképp adja át a felsővezető döntéseit („valahogy ezt is túl fogjuk élni”), 
a vezetők világos kérdésekre is semmitmondó válaszokat adnak, megnő az áskálódás, az intrika stb. 
(Nyárády Gáborné – Szeles Péter, 2005). 
 
 

Fenntartó 
 
A szociális bentlakásos intézmények jelentős része jelenleg a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság fenntartásában működik. Gyakorlatban ez egy megyei kirendeltségeken keresztül 
történő irányítást jelent, az intézmény és a fenntartó földrajzilag elkülönül. Ennek ellenére a 
fenntartóval való kommunikációt az intézményre és a kiváltásra gyakorolt erős befolyása miatt a belső 
kommunikációs célcsoportok közé soroljuk. 
 
A fenntartó és az intézmény együttműködése elengedhetetlen a TL-re vonatkozó stratégia 
kialakításában, mert sok esetben a döntési jogkörök nem az intézménynél vannak. A kommunikáció 
felmérése során meg kell vizsgálni a kapcsolattartás módját, gyakoriságát és szükség esetén a 
kiváltás során a jelenleginél szorosabb együttműködést kell kialakítani.  
 
A változáskezelés sikeressége múlik azon, hogy az intézmény biztosítsa a folyamatos 
információáramlást és a döntések időben történő előkészítésében és meghozásában való 
együttmunkálkodást. Az intézmény készüljön fel azokra a helyzetekre, esetleges konfliktusokra, 
amelyet a bürokratikus, adminisztratív szemlélet és a szakmai érvek ütközése okozhat, már az első 
alkalmak során mérje fel és szükség szerint adja át a legfontosabb szakmai információkat, akár írásos 
formában is.  
 
 

Szomszédság és egyéb érintettek 
 
A TL struktúrából fakadóan a kiváltás során felértékelődig a közvetlen mikrokörnyezet, a szomszédság 
szerepe. A köznapi értelemben ismert és használt szomszédság a magyarországi közösségfejlesztés 
alapfogalmává vált a 90-es években. Ebben az értelemben egy adott település(rész) átfogó, több 
szálon futó, öntevékeny, esetenként szakemberek által is segített, a helyi (megyei, országos) 
hatóságokkal, szervezetekkel és intézményekkel, valamint egymással is párbeszédet folytató 
közösségeket és a bennük zajló folyamatokat jelenti.  
 
A szomszédság az egyén számára a családon kívül, a nagycsaláddal és rokonsággal együtt az első 
legszorosabb környezeti gyűrű. A fogalom használata olyan helyi közösségre utal, amely nem pl. 
érdeklődés vagy kor szerint szerveződik, hanem helyben mindenkinek lehetővé teszi a legszélesebb 
értelmű társadalomirányítást és a részvételt: „[a szomszédság] a hely, ahol élünk, tanulunk, sőt 
gyakran dolgozunk is, azonban csak akkor nevezhető szomszédságnak, ha az emberek úgy érzik: 
ismerik egymást és szükség esetén segíteni is tudnak egymásnak, sőt, közös helyzetükből számukra 
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közös feladatok is adódhatnak.” (Vercseg Ilona, 1992) A szomszédságot az ingatlan kiválasztása 
során személyesen érdemes megkeresni, mert pl. egy építkezés esetén mindenképpen kell a 
szomszédok belegyezése.  
 
Egy településen a TL mint intézmény és az ott lakó fogyatékos emberek befogadását egyaránt 
elősegíti nem csak a közvetlen szomszédok, de a helyi közösség tájékoztatása, megnyerése, 
bevonása. Már a településen való tájékozódáshoz, az elérhető szolgáltatások felméréséhez, az 
ingatlankereséshez is szükséges lehet a helyi, illetve regionális intézmények, vezetők felkeresése. A 
polgármester, a képviselők és az önkormányzat munkatársai számos információval támogathatják a 
tervezést, ugyanakkor véleményformálóként elősegíthetik vagy gátolhatják a TL és lakóinak 
befogadását. 
 
Számos esetben a regionális vezetők (nem csak a fenntartó, de az országgyűlési képviselő, megyei 
vezetők, kormányhivatalok képviselői stb.) bevonása, illetve a településen élő ismert személyek (pap, 
iskolaigazgató, boltos stb.) is hozzájárulhatnak a kiváltási folyamat sikeréhez. Mivel a közösségi 
szolgáltatásra való áttérés feltételezi a helyi szolgáltatási kapacitások kihasználását, az intézménynek 
sokkal erőteljesebben kell a társágazatokkal (egészségügy, oktatás stb.) együttműködni és a szakmai 
kommunikációját meg kell erősíteni. Javasolt minden olyan közösséggel egyeztetést kezdeményezni, 
amelynek jelentős befolyása van vagy aktív a részvétele a közösségi életben (pl. vallási közösségek, 
helyi civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok stb.).  
 
A kiváltási folyamat minden olyan eleme (rendezvény, beruházás stb.) támogatja a TL befogadását, 
amely valamilyen szempontból kedvező az érintettek számára. A közösségi tervezés egyik formája 
lehet a szomszédsági beszélgetés és a beszélgetés során megtervezett közösségi akciók: pl. 
beruházáshoz kapcsolódóan szaletli, szalonnasütő, faültetés, közös kertészkedés stb. tervezése, 
megvalósítása, a közösségi terek együttes használata (ld. Kommunikációs segédletek című fejezet). 
Ha a lakosság széles körű tájékoztatása (pl. rendezvényeken, helyi médián keresztül) és bevonása 
(pl. közösségi tervezés, közösségi akciók, rendezvények stb.) megvalósul, számos jövőbeli konfliktus 
megelőzhető. 
 
A kiváltási folyamat kommunikációval kapcsolatos feladatai: 
 
Belső kommunikáció: 

 Munkacsoport-megbeszélések (Belső Szakmai Team, projektteam, kommunikációs team, ha 
van stb.) 

 Munkatársak egyéni és csoportos, folyamatos tájékoztatása (személyesen, írásban pl. 
faliújság, intranet stb.) 

 Közös tervezés biztosítása, tervek véleményeztetése (pl. szolgáltatási gyűrű és 
szolgáltatásfejlesztési terv, ingatlanok kiválasztása) 

 Szemléletformálás, szervezetfejlesztés, elköteleződés támogatása, konfliktuskezelés: 
csoportmunka, csapatépítés, tréning, tanulmányút stb. szervezése 

 Kompetenciafejlesztés, belső képzés igény szerint (pl. szakmai anyagok ajánlása, közös 
feldolgozása, műhelymunka) 

 PR-anyagok (fotó, videó), beszámolók, egyéb kiadványok készítése  

 Megvalósítás mérése, értékelése, szükség szerint újratervezés 
 
Külső kommunikáció: 

 Felméréshez, tervezéshez szükséges szakemberek felkérése, bevonása, munkavégzéshez 
szükséges információk biztosítása 

 Stratégiai kapcsolatok, egyeztetések kezdeményezése, fenntartása (pl. fenntartó, 
szomszédság, helyi intézmények, potenciális szolgáltatók) 

 Helyi közösségi eseményeken való részvétel, szerepvállalás (rendezvény, közmeghallgatás, 
stb.) 

 Helyi közösség számára vagy részvételével tervezett rendezvények (pl. nyílt nap, 
szomszédsági beszélgetés, közös akciók) 

 Projekthez kapcsolódó programok, rendezvények szervezése, kommunikálása (érintettek 
bevonása, érzékenyítése, sajtónyilvánosság) 

 Támogatáshoz kötődő kötelező nyilvánosság biztosítása 

 Beszámolók, egyéb kiadványok közzététele 
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 Érintettek, nyilvánosság folyamatos tájékoztatása (közösségi média – Facebook, blog, 
weboldal, PR-cikk, interjúk stb.) 

 Megvalósítás mérése, értékelése, szükség szerint újratervezés 

Értékelés 
 
Ahogyan arra már utaltunk, a 2007–2013-as uniós programozási időszakban megvalósult kiváltási 
pályázatokban nem voltak ajánlott eszközök a kommunikáció tervezésére, megvalósítására, 
hazánkban pedig általában is kevés még a támogatott lakhatással kapcsolatos hozzáférhető jó 
gyakorlat. Ezért nagy jelentősége van annak, hogy a TL struktúrában való működés során folytatott 
belső, intézményi és külső, társadalmi kommunikáció megtervezése előtt az intézmény a kiváltási 
folyamat tapasztalatait, tanulságait összegezze és a bevált gyakorlatokat tovább folytassa az újfajta 
működés során is. 
 
A kommunikációs tervben kitűzött SMART célok magukban foglalják a mérés lehetőségét (a SMART 
célokról ld. bővebben a kommunikációs terv kitöltési útmutatóját.). A tervet eleve úgy kell elkészíteni 
és megvalósítani, hogy az eredmények könnyen összesíthetők legyenek.  
 
A mérés-értékelés eszközei között szerepelhet a számszerűsíthető eredmények ellenőrzése a 
megadott határidő elérésekor, sajtómegjelenések gyűjtése és elemzése, visszajelzés kérése (pl. 
értékelő kérdőív) és értékelése. Mérőszámok lehetnek például: honlap látogatottsága, meghívottak és 
résztvevők száma, aránya, szétosztott szórólap, kiadvány száma stb. 
 
A kommunikáció megvalósításáról a számszerűsíthető adatokat könnyű lesz összegyűjteni, ha azokat 
már a tervezés során meghatározzuk és folyamatosan gyűjtjük az eredményeket, azonban a 
kommunikáció hatásainak mérése sokkal nehezebb, összetettebb feladat. 
 
A belső kommunikáció eredményeit, hatásait felmérheti az intézmény a felmérési modulban 
meghatározott kérdőívek ismételt felvételével. Az első mérés és az újabb eredmények összevetésével 
képet kaphatnak arról, hogy az intézmény munkatársai hogyan értékelik a belső és külső 
kommunikációt, történt-e fejlődés, előrelépés, esetleg valamely területen a második mérés 
eredményei rosszabbak. A bemutatott kérdőíveken túl szükség szerint egyéb, munkavállalói 
elkötelezettséget és elégedettséget mérő értékeléseket is tervezhetnek. 
 
A külső kommunikációval kapcsolatban minden rendezvény során érdemes tervezni, összegyűjteni és 
értékelni a résztvevők visszajelző kérdőívét. A kiváltási projekt zárásakor vagy a későbbi időszakban 
is érdemes az érintettek körében kérdőívek, interjúk segítségével felmérni, hogy mennyire ismerik, és 
hogyan értékelik az intézmény munkáját, elégedettek-e a szolgáltatásokkal. A médiamegjelenések, 
hirdetések stb. hatékonyságának mérése szintén képezheti az értékelés alapját. Összességében 
azonban a kommunikáció hatásainak méréséhez elengedhetetlen külső tanácsadó bevonása. 
 
Ha újabb felmérésre, kutatásra nincs is forrás, az intézmény mindenképpen értékelje az összegyűjtött 
adatokat és használja fel az eredményeket a támogatott lakhatás során. A kiváltási folyamat 
eredményeként létrejövő új struktúra működtetése során legalább akkora jelentősége lesz a tervezett, 
tudatosan megvalósított és folyamatosan értékelt kommunikációs tevékenységnek, mint a szervezeti 
átalakítás során. 
 
 

Kommunikáció a támogatott lakhatásban 
 
Mint azt az IFKT-módszertan egyéb moduljaiban, illetve a kommunikációs folyamatok felmérése és 
tervezése kapcsán is több szempontból bemutattuk, a támogatott lakhatás új szervezeti struktúrát és 
új infrastruktúrát feltételez. 
 
A kommunikációt befolyásoló legfontosabb változások a következők: 

 Újfajta munkaszervezés (osztott munkakörök és osztott munkaidő bevezetése, több 
részmunkaidőben dolgozó munkatárs) 

 Multidiszciplináris teammunka felértékelődése 

 Vezetői funkciók átalakulása (pl. ellenőrzés nehezebbé válik a több helyszín miatt) 

 A lakók és munkatársak kapcsolatának változása 
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 A lakók sokkal nagyobb önállósága 

 A támogatói kör felértékelődő szerepe 

 Térbeli távolságok növekedése 

 A környezettel való proaktív kommunikáció felértékelődése 
 
A szervezeti átalakulás során az új szervezeti struktúra mentén a kommunikációra vonatkozóan 
is új szabályokat, szabályzatokat szükséges megalkotni, a felelősségi köröket is újra kell 
definiálni és lehetőség szerint azokat munkaköri leírásokban rögzíteni.  
 

A TL működési dokumentumai több ponton is tartalmaznak olyan elemeket, melyek szorosan 
összefüggenek a belső és külső kommunikációs folyamatokkal: 
 

a) Szervezeti és működési szabályzat: szervezeti egységek együttműködése, a szervezeti és 
működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörök, a 
hatáskörök gyakorlásának módja, munkavégzéssel kapcsolatos szabályok, munkáltatói 
fórumok, adminisztráció módja és rendje stb. 

b) Szakmai program: intézményi együttműködések, a potenciális igénybevevők tájékoztatása, a 
szolgáltató és az igénybevevők közötti kapcsolattartás, az igénybevevők és támogatóik közötti 
kapcsolattartás stb. 

c) Házirend: kapcsolat egymással, illetve a lakó és a személyzet között, konfliktuskezelés stb. 
 
A kiváltási folyamathoz hasonlóan szükségessé válik egy olyan kommunikációs terv megalkotása és 
megvalósítása, amely szabályozza az egy szervezeti egységben dolgozók és élők egymás közötti, a 
szervezeti egységek közötti, valamint a teljes szervezet és a külső környezet közötti kommunikációt. 
 
A fizikailag elkülönülő szervezeti egységek rendszeres kommunikációja elengedhetetlen mind a 
hatékony munkaszervezés miatt, mind a tanulószervezet ismérveinek való megfelelés során, hiszen a 
tapasztalatok megosztása teszi lehetővé a folyamatos csoportos tanulást és fejlődést a munkatársak 
számára. A külső környezettel mind a szolgáltatásszervezés, mind a társadalmi befogadás 
elősegítése érdekében fontos a tervezett és ellenőrzött kommunikáció. 
 
A TL működés megalapozásaként érdemes már az IFKT készítése során az alábbiakat szem 
előtt tartani: 

 Minden új épületben álljanak rendelkezésre a megfelelő kommunikációs eszközök (telefon, 
számítógép, internet). 

 A munkatársaknak biztosítsanak minél több mobil eszközt, különösen, ha több helyszínen 
végzik a feladataikat. 

 Alakítsanak ki elektronikus menedzsment- és dokumentációs rendszert, mely lehetővé teszi 
az online elérést és használatot. 

 Az eszközök használatára készítsék fel a munkatársakat és a lakókat. 
 
A támogatott lakhatás kommunikációval kapcsolatos feladatai: 

 Szükséges infrastruktúra kialakítása 

 Munkatársak és lakók felkészítése a használatra 

 Szabályok, szabályzatok kialakítása 

 Felelősök, hatáskörök kialakítása és rögzítése 
 
Belső kommunikáció: 

 Rendszeres munkacsoport-megbeszélések a szervezeti egységek számára külön-külön és 
szervezeti szinten is 

 Munkatársak egyéni és csoportos, folyamatos tájékoztatása (személyesen, írásban pl. 
faliújság, intranet stb.) a szervezetre vonatkozó információkról (szakmai információk, személyi 
változások, jövőbeli tervek, fejlesztések stb.) 

 Közös tervezés biztosítása, tervek véleményeztetése (pl. egyéni szolgáltatási tervek, 
rendezvények, pályázatok stb.) 

 Folyamatos szervezetfejlesztés, konfliktuskezelés: csoportmunka, csapatépítés, tréning, 
tanulmányút stb. szervezése 
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 Kompetenciafejlesztés, belső képzés igény szerint (pl. szakmai anyagok ajánlása, közös 
feldolgozása, műhelymunka) 

 Segítő tevékenység és csoportos tanulás támogatása esetmegbeszéléssel, szupervízióval 

 A munkatársak és a lakók részvételének biztosítása a külső kommunikációban: ismertetők, 
tájékoztatók, PR-anyagok (fotó, videó), beszámolók, egyéb kiadványok készítése, 
rendezvények előkészítése és megvalósítása 

 A megvalósítás mérése, értékelése, szükség szerint újratervezés 
 
Külső kommunikáció: 

 Stratégiai kapcsolatok, egyeztetések kezdeményezése, fenntartása (pl. fenntartó, 
szomszédság, helyi intézmények, partner szolgáltatók) 

 Helyi közösségi eseményeken való részvétel, szerepvállalás (rendezvény, közmeghallgatás 
stb.) 

 Helyi közösség számára vagy részvételével tervezett programok, rendezvények (pl. nyílt nap, 
szomszédsági beszélgetés, közös akciók) szervezése, kommunikálása 

 Az érintettek, a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása (közösségi média – Facebook, blog, 
weboldal, PR-cikk, interjúk stb.) 

 Szakmai kapcsolatok ápolása 

 Médiakapcsolatok ápolása 

 Megvalósítás mérése, értékelése, szükség szerint újratervezés 
 

A kommunikáció, PR és marketing eszközei 
 
A kommunikáció, a PR és a marketing eszközei sok esetben nehezen választhatók szét, a különféle 
kommunikációs tevékenységek hatnak egymásra és kiegészítik egymást. A kiváltási folyamat során 
megvalósítandó kommunikáció megtervezéséhez és megvalósításához érdemes szakember 
segítségét igénybe venni. Az alábbi táblázat ugyanis a teljesség igénye nélkül is számtalan eszközt 
felsorol (az egyes területekhez rendelés részben önkényes) és a felsorolás kiegészül a következő 
alfejezetekben a közösségfejlesztés, érzékenyítés, önkéntesség módszereivel. Az intézménynek 
minden esetben a saját céljaihoz, illetve a kommunikáció célcsoportjaihoz illeszkedő eszközöket és 
módszereket kell összeválogatnia a hatékony kommunikáció érdekében, illetve a kiváltást finanszírozó 
elvárásai mentén (kötelező nyilvánosság biztosítása). 
 

30. táblázat – Kommunikációs tevékenységek és eszközök 

 

Kommunikáció 
területe 

Kommunikáció PR Marketing 

Belső kommunikáció Megbeszélés 
Értekezlet 
Vezetői tájékoztató 
Stand-up meeting 
(állva tartott 
értekezlet) 
Jour fixe 
(rendszeresen, fix 
időpontban 
megrendezett 
értekezlet, pl. Mindig 
kedden délelőtt 10-
kor) 
Emlékeztető 
Jegyzőkönyv 
Jelentés/beszámoló 
Szabályzat 
E-mail/levél 
 
Skype (és egyéb 
VOIP-rendszerek) 

Helyzetelemzés 
Részvétel a szervezeti 
stratégia 
tervezésében 
Stratégiai célok 
meghatározása 
Szervezeti arculati 
elemek és egyéb 
azonossági jelek 
meghatározása 
Belső kommunikáció 
kiépítése 
kommunikációs 
csatornák 
megszervezése 
PR-célok és egyéb 
szakmai csoportok 
együttműködése 
Belső közvélemény-
kutatás 
Belső ösztönző 
rendszerek 
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Kommunikáció 
területe 

Kommunikáció PR Marketing 

kidolgozása, 
elfogadtatása 
Kapcsolattartás a 
véleményvezérekkel 
Kapcsolattartás a 
„régiekkel” 
Munkaebéd, -vacsora 
Szervezeti 
rendezvények (például 
ünnepek) 
Kommunikációs és 
egyéb tréningek 
Szervezeti újság 
Kézikönyv 
Hirdetőtábla 
Intranet (az 
intézményen, 
szervezeten belüli 
internet) 
Szociális juttatások, 
sport- és üdülési 
lehetőségek 
Személyes 
találkozások: 
döntéshozók, 
menedzsment, 
dolgozók között 
Belső szakmai fórum 
Belső képzés  
Mérés, értékelés és 
visszacsatolás 

Külső kommunikáció Tárgyalás 
Email/levél 
Telefon 
Skype (és egyéb 
VOIP-rendszerek) 
Interjú, riport 
Közlemény 
Publikáció 

Sajtókapcsolatok 
Nyilatkozók, szóvivők 
kiválasztása, 
felkészítése, 
koordinálása 
Kampányok 
tervezése, ütemezése, 
végrehajtása, 
értékelése 
Különböző környezeti 
kapcsolatok 
Lobbizás 
Közönségkapcsolatok 
Válságkommunikáció 
Kapcsolattartás a 
véleményvezérekkel 
Jó hírnév (goodwill) 
Sajtófigyelés, -
elemzés, 
sajtótájékoztató, PR-
cikkek 
Munkaebéd, -vacsora 

ATL kommunikáció
17

 
Tv 
Rádió 
Közterületi plakátok 
Sajtóhirdetés 
Online hirdetés 
BTL kommunikáció

18
 

Események/rendezvények 
Nyomtatott 
reklámhordozók 
Direct mail (postai úton 
terjesztett közvetlen 
reklám) 
Telefonmarketing 
Megállítótábla 
Molinó 
Folder (hajtogatott 
prospektus) 
Infoblatt (könnyen 
hozzáférhető 
termékismertető) 
Online kommunikáció 

                                      
17

 Az angol Above The Line (vonal fölött) kifejezés rövidítése. A hagyományos médiumokon keresztüli 
kommunikációs formákat jelenti. 
18

 Az angol Below The Line (vonal alatt) kifejezés rövidítése. A nem hagyományos eszközökön keresztüli 
kommunikációt jelenti. 
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Kommunikáció 
területe 

Kommunikáció PR Marketing 

Naptár, névjegy, 
üdvözlőlap stb. 
Szervezetet bemutató 
írásos kiadványok, 
PR-film 
Internetoldal 
Közösségi média (pl. 
Facebook, blog) 
Ünnepi (pl. 
eseményhez, 
évfordulóhoz 
kapcsolódó) szakmai 
rendezvények, 
konferenciák, 
kiállítások 
Nyílt napok, lakossági 
fórumok, közösségi 
akciók, programok 
Címlisták 
karbantartása  
Hírlevél 
Mérés, értékelés és 
visszacsatolás 

Közösségi média (olyan 
médiumok összessége, 
amelyet a felhasználók 
töltenek meg tartalommal) 
Blog (egy olyan 
periodikusan újabb 
bejegyzésekkel bővülő 
weboldal, amely ezek 
sorozatából áll) 
Mikroblog 
SEO 
(keresőoptimalizálás) 
SEM (kereső marketing) 
Tartalommarketing 
Mérés, értékelés és 
visszacsatolás 

Forrás: Bíró Endre – Papp György – Salamon Eszter, 2004 nyomán saját szerkesztés 

 
 

Közösségfejlesztés 
 
A nagylétszámú bentlakásos intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére való 
áttérés nem hozza magával automatikusan az igénybevevők társadalmi részvételét és befogadását, 
csak megteremti annak lehetőségét. Ezért sok esetben szükség van tervezett közösségi munkára, 
közösségfejlesztésre (Community Development).  
 
A közösségfejlesztés közösség általi fejlesztést jelent, a fogalom egyrészt egy alulról szerveződő 
(bottom-up) folyamatot, másrészt egy szakmai beavatkozást jelölhet. A közösségfejlesztés mint 
szakmai tevékenység átmeneti, szervezett és szakszerű beavatkozást jelent a közösségek életébe 
annak érdekében, hogy a közösség képes legyen a megújulásra, saját problémáinak kezelésére, 
mérséklésére és megoldására. A közösségfejlesztés a helyi emberekből, a rendelkezésre álló humán, 
természeti és gazdasági erőforrásokból építkezik. 
 
A jó közösségfejlesztő katalizálja és szakmailag segíti a közösséget, s az aktív helyi lakosok (központi 
mag) segítése által lehetővé teszi, hogy a közösség saját magát fejlessze. A közösségfejlesztés 
képessé teszi a helyi lakosokat a hatékony együttműködésre, az állampolgári tudatosság növelésével 
pedig erősíti a társadalmi részvételt. 
 
„A közösségfejlesztés (...) a közösségi cselekvést és közösségi perspektívát helyezi előtérbe a 
társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi irányelvek kialakítása során. (...) a helyi közösségek 
megerősítésére törekszik (...) a közösségi csoportokon, szervezeteken és hálózatokon keresztül 
fejleszti az emberek képességét arra, hogy aktív tagjai legyenek a társadalomnak, valamint felkészíti 
az intézményeket (...), hogy párbeszédet alakítsanak ki a lakossággal az őket érintő változások közös 
meghatározásában és végrehajtásában.” (Budapest Nyilatkozat, 2014) 
 

A közösségfejlesztésnek, közösségi munkának számos funkciója lehet: „A közösségi 
tevékenység egyfelől a hiányokban szenvedő emberekre, másfelől – az érdekeiket 
megfogalmazó és azokat a társadalmi nyilvánosságban artikuláló közösségek erejével – a 
reformokra irányul, a döntéshozás, a jogalkotás befolyásolására, s az alkalmazkodás 
mellett vagy helyett a változásra fekteti a hangsúlyt. Nem elhanyagolható szempont a 
közösségi munka preventív jellegű irányultsága sem, az ugyanis, hogy képes fokozni a 
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közösségek megtartó erejét, erősíteni és gyakorlattá szervezni az emberek közötti 
kommunikációt és szolidaritást. Alkalmas továbbá arra is, hogy a helyi közösségek 
azonosítsák saját társadalmi szükségleteiket és megszervezzék intézményeiket – az 
önsegítő, érdek- és nyomásgyakorló csoportokat, a civil társadalom új intézményeit. A 
közösségi munka hozzásegíti a kirekesztett, marginalizált, alacsony érdekérvényesítő 
képességű társadalmi csoportokat ahhoz, hogy érdekeiket felismerjék, 
megfogalmazzák és konfrontálják az érdekeik érvényesítését gátló társadalmi 
intézményekkel, csoportokkal.” (Vercseg Ilona, 2011; kiemelés tőlem: Sz. I. Zs.) 

 
A fogyatékos emberek önálló életvitelének megteremtése azt jelenti, hogy számukra is biztosítjuk 
ugyanazokat a választási lehetőségeket és szabadságot, amelyet ép társaik élveznek. Ennek 
érdekében nem csak a családi és baráti kapcsolatokat kell megerősíteni, hanem a helyi közösséggel 
való kapcsolatokat is ki kell alakítani (ENIL, 2014). Ez nem csak a TL-be költöző lakók, de az 
intézmény számára is fontos. Ugyanakkor, ahogyan azt már korábban is említettük, a lakosság 
ellenállására fel kell készülni. A közösségfejlesztés eszközeivel segíthető a lakók befogadása, nem 
csak az ellenállás legyőzésének szintjén, de a minél szélesebb körű társadalmi inklúzió 
megvalósításában is. A szisztematikus közösségfejlesztéshez szükség van szakember bevonására, 
de az intézmény maga is kezdeményezhet olyan találkozásokat, megbeszéléseket, melyek a 
közösségfejlesztés eszköztárán alapulnak és lehetővé teszik a fogyatékos célcsoport és a lakosság 
találkozásait, az érzékenyítést, ismerkedést, közös tervezését (ld. Tervezés eszközei) és lassan egy 
kölcsönös támogatáson alapuló viszony kialakítását a TL környezetében. A közösségfejlesztésbe az 
első pillanattól kezdve be kell vonni a lakókat. 
 

Jó gyakorlat: 
http://www.kofe.hu/szakmai-tevekenyseg/futo-programok/kozossegi-alapu-szolgaltatas/54-a-
kozosseg-melyben-kerekesszekes-roma-fiu-tartja-a-lelket 

 
 

Érzékenyítés 
 
A fogyatékos személyeket támogató szakemberek, szervezetek feladata, hogy érzékenyítő 
képzéseket, tréningeket, workshopokat, kampányokat tervezzenek és valósítsanak meg a lakosság és 
más szakterületek képviselői számára. Ez különösen olyan csoportok esetén fontos, akik munkájuk 
során kapcsolatba kerülnek a fogyatékos emberekkel (pl. oktatás, egészségügy, foglalkoztatók). 
 
Az érzékenyítés célja a résztvevők attitűdformálása mellett olyan ismeretek, információk és 
módszerek átadása, melyek segítségével a résztvevők a fogyatékos emberek jogait tiszteletben tartva 
alakíthatják velük akár informális, akár formális kapcsolataikat. Az érzékenyítés a résztvevők saját 
élménye, közvetlen tapasztalat és az átadott ismeretek által segíti a sztereotípiák és előítéletek 
kezelését, a diszkrimináció megelőzését, csökkentését. Az érzékenyítés kiemelt célcsoportjai 
lehetnek: gondnokok, rendőrség, pedagógusok, munkáltatók, közösségi szolgáltatok (pl. 
önkormányzat, családsegítő), média (Gazsi Adrienn – Pordán Ákos – Albena Boteva – Caroline 
Looney – Claire Martinet – Eilionoir Flynn – Lisa Lopes – Liz Brosnan – Marie Gautier – Mariyana 
Branzalova – Martha Stickings – Maura O'Loughlin – Nele Verbrugghe – Oana Girlescu – Patricia 
Scherer – Petra Tiihonen – Philippe Colombe – Sabrina Ferraina – Sirkka Sivula – Halmos Szilvia, 
2016) 
 

Példák érzékenyítésre 
 
Társadalmi Párbeszéd Színház 
A Társadalmi Párbeszéd Színház (TPSz) a Vitakultúra Egyesület és Donáth Attila közös 
szellemi termékeként jött létre 2010-ben. 
Ez egy olyan nyilvános közösségi fórum, melyben egy adott témában érintett különböző 
társadalmi/közösségi csoportoknak lehetővé tesszük, hogy irányítottan elmondják és 
meghallgassák egymás nézőpontját. A TPSz egy új tárgyalási alternatívát kínál a 
megszólított érdekcsoportoknak, közösségeknek és egyéneknek, mely során lehetővé válik, 
hogy változás következzen be az érintettek együttműködésében. 
A TPSz irányított és művészi szintre emelt párbeszéd, megvalósításának formája az 
alkalmazott playback-színház. http://donathattila.hu/playback-szinhaz/tarsadalmi-parbeszed-
szinhaz/ 

http://www.kofe.hu/szakmai-tevekenyseg/futo-programok/kozossegi-alapu-szolgaltatas/54-a-kozosseg-melyben-kerekesszekes-roma-fiu-tartja-a-lelket
http://www.kofe.hu/szakmai-tevekenyseg/futo-programok/kozossegi-alapu-szolgaltatas/54-a-kozosseg-melyben-kerekesszekes-roma-fiu-tartja-a-lelket
http://donathattila.hu/playback-szinhaz/tarsadalmi-parbeszed-szinhaz/
http://donathattila.hu/playback-szinhaz/tarsadalmi-parbeszed-szinhaz/
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Nemadomfel Tréning 
A Nem Adom Fel Alapítvány, érzékenyítő csoportja több éve szervez szemléletformáló 
programokat, ún. érzékenyítő tréningeket. Az országban ez a csoport az első és egyetlen, 
melyben minden jellemző sérültségi típust képviselő tapasztalati szakértő részt vesz 
(mozgásban akadályozott, látássérült, hallássérült, értelmileg akadályozott, halmozottan 
sérült ember, autista fiatal, sőt, sérült gyermeket nevelő szülő is). 
http://www.nemadomfel.hu/Erzekenyito_Trening/?menu=fooldal  

 
 

Önkéntesség és CSR 
 
Az önkéntes tevékenység a társadalmi beilleszkedés és integráció egyik eszköze. Hozzájárul 
egy összetartó társadalom kialakulásához, a bizalom és szolidaritás kialakításával, illetve a 
társadalmi tőke megteremtésével. Az önkéntes tevékenység egy lehetőség arra, hogy bármilyen 
nemzetiségű, vallású, társadalmi-gazdasági hátterű és korú ember hozzájárulhasson a helyi 
közösség és a tágabb értelemben vett társadalom pozitív változásaihoz. Az önkéntesség 
informális és nonformális tanulási lehetőségként hozzájárul az egyén kompetenciáinak fejlesztéséhez, 
tapasztalatszerzéséhez, valamint az önkéntes kapcsolati tőkéjét is fejleszti (European Volunteer 
Centre, 2006). 
 
Magyarországon az önkéntes tevékenységet törvény szabályozza, mely 2005. október 1-jén 
lépett hatályba (A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, rövidítve 
Köt.). A törvény célja, hogy a közérdekű önkéntes tevékenységet mint jogviszonyt szabályozza és 
intézményesítse a magyar jogrendszerben. A Köt. alapján az önkéntest fogadó intézményeknek be 

kell jelenteniük tevékenységüket
19

. A hatósági nyilvántartás tartalmazza azon szervezetek adatait, 

akik e törvény hatálya alatt foglalkoztatnak önkénteseket.  
 
A törvény értelmében önkéntesnek tekintjük azt, aki a fogadó szervezetnél közérdekű 
tevékenységét anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzi. A törvény nem érinti a személyeknél 
végzett önkéntes tevékenységet vagy a törvényben fel nem sorolt szervezeteket. 
 
2001-ben az ENSZ az Önkéntesek Nemzetközi Éve alkalmából kibocsátott egy dekrétumot az 
önkéntesség alapvető kritériumait és jellemzőit illetően, melyek alapján az önkéntesség 
jellemzői az alábbiak:  

 Önkéntes, azaz a személy belső indíttatásából, szabad akaratából végzi a tevékenységet, 
tehát a nem kötelező elv esszenciális feltétel. 

 Az önkéntes munkát nem anyagi ellenszolgáltatásért végzik, de a kiadások megtérítése vagy 
jelképes fizetség megengedhető. A tevékenységet nem elsősorban a pénz vagy a megélhetés 
biztosítása motiválja. 

 Az önkéntesség más személy vagy a társadalom hasznára irányul – azaz a tevékenység 
valamilyen közjószág előállítását szolgálja, bár köztudott, hogy az önkéntesség jelentős 
haszonnal jár az önkéntes személyére nézve is. 

 
E fenti három kritérium esetenként azzal is kiegészül, hogy az önkéntességnek szervezett keretek 
között kell folynia, ez a kritérium azonban az önkéntes vizsgálatokban jelentős eltérést 
eredményezhet, ugyanis a formális – szervezeteknek végzett – önkéntes tevékenységnél nagyobb 
arányban végeznek az emberek informális – szervezeteken kívüli – önkéntes tevékenységeket (Czike 
Klára – Szabóné Ivánku Zsuzsanna, 2010). 
 
A vállalati önkéntesség során a vállalat ösztönzi és szervezi meg munkatársai, partnerei önkéntes 
tevékenységét. A vállalati önkéntesség gyakran összefügg a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásával (CSR): a vállalatok önkéntesen szociális és környezeti szempontokat 
érvényesítenek üzleti tevékenységükben és a partnereikkel fenntartott kapcsolatokban. A vállalati 
önkéntes programok általában a vállalat CSR- vagy fenntarthatósági stratégiájához illeszkedően, 
illetve abba integrált módon jelennek meg (amennyiben a vállalat rendelkezik ilyen stratégiával). 
 

                                      
19

 Ld. http://civil.info.hu/bejelenteshez-szukseges-urlap  

http://www.nemadomfel.hu/Erzekenyito_Trening/?menu=fooldal
http://civil.info.hu/bejelenteshez-szukseges-urlap
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Amennyiben az intézmény önkénteseket szeretne foglalkoztatni, a következőket érdemes 
tudnia (Czike Klára – Szabóné Ivánku Zsuzsanna, 2010; Batta Zsófia, 2013): 

 A kutatások alapján a lakosság elsősorban szociális területen, valamint az állatvédelemben 
vállal önkéntes tevékenységet. A fogyatékos emberek támogatása is vezető helyen van a 
kedvelt területek között. 

 Az önkéntesek szívesen végeznek gyermekekhez kötődő tevékenységet, rendezvény- és 
programszervezést, oktatást, illetve adminisztrációs feladatokat. Emellett szívesen segítenek 
magánszemélyeknek. 

 A tipikus önkéntes fiatal, iskolázott, jó anyagi helyzetű. 

 Az önkéntesség motivációi között megtalálható a közösség iránti szolidaritás és a gyakorlati 
tapasztalat megszerzésének szándéka egyaránt. 

 Az önkéntesség ösztönzésében nagy szerepe van a helyi programok kínálatának, a fogadó 
szervezet felkészültségének és kommunikációjának. 

 A vállalati önkéntességnek mind a munkatársak körében, mind a vállalat környezetében 
számos pozitív hozadéka van. 

 A hátrányos helyzetű csoportok bevonódása az önkéntes tevékenységekbe még mindig 
nagyon alacsony, ők inkább csak kedvezményezettjei az önkéntességnek. 

 
A vállalati önkéntességbe ritkán, de beletartoznak pro bono tevékenységek is, melyet szintén 
érdemes az intézményeknek felkutatni és kihasználni. 
 

Példák vállalati önkéntességre 
 
PRO BONO maraton pályázati felhívás civil szervezetek és intézmények számára 
 
Az E.ON Hungária ZRt. (E.ON) az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével 
pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono 
támogatás felhasználására. 
 
Az E.ON Hungária felelősségvállalás rendszere keretében első alkalommal ajánl fel civil 
szervezetek számára pro bono támogatást az Energiaforrás pályázat keretében. A vállalat 
nonprofit szervezetek programjait szeretné nem anyagi jellegű támogatással segíteni, azok 
hatékonyságának javítása érdekében, olyan tudásterületeken, amelyeken az E.ON 
munkatársak magas szintű ismeretekkel rendelkeznek. A program keretében egy pro bono 
maraton köré szervezve a kiválasztott civil szervezetek egy-egy fejlesztésre váró projektjeit 
segíti az energetikai nagyvállalat munkatársi csapatokon keresztül. 
 
Az Energiaforrás pro bono maraton program három fő elemből épül fel: 1) Diagnózis 
esemény, a megoldandó probléma és a pályázó szervezet megismerésére, a későbbi 
beavatkozás pontos megtervezhetősége érdekében (1-2 óra időtartam néhány héttel a 
maraton előtt). 2) Pro bono maraton, a fő programelem, mely egy egész napos 
csoportmunka a szervezet és az E.ON munkatársainak közös részvételével (reggeltől késő 
délutánig tartó intervallum). 3) Programértékelő alkalom (1-2 óra időtartam a maraton után 
néhány hónappal). 
 
Olyan szervezetek jelentkezését várjuk, akik az alábbi területen kívánnak professzionális 
segítséget igénybe venne: Kommunikáció és marketing, Üzleti és pénzügyi tervezés, 
Villamos energiával és/vagy földgázzal kapcsolatos műszaki és biztonságtechnikai ügyek, 
Folyamatszervezés, projektfejlesztés és innováció, HR, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos 

kérdések.
20

 

 
Önkéntes nap Ikladon 
2015. szeptember 11-én önkéntes napot szerveztek az értelmileg akadályozott, autista és 
halmozottan sérült felnőttek számára létrehozott ikladi Szederfa Otthonban. Az 

                                      
20

 A szöveg eredeti forrása: http://www.onkentes.hu/hirek/eon-energiaforras?theme=onkentes. A kézirat 
lezárásakor azonban a pályázati felhívás már nem volt elérhető, csak az E.on sajtóközleménye: https://www.eon-
hungaria.com/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2016/szakertelmuket-ajanljak-fel-az-e-on-osok-civil-szervezetek-
palyazhatnak-a-segitsegert  

http://www.onkentes.hu/hirek/eon-energiaforras?theme=onkentes
https://www.eon-hungaria.com/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2016/szakertelmuket-ajanljak-fel-az-e-on-osok-civil-szervezetek-palyazhatnak-a-segitsegert
https://www.eon-hungaria.com/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2016/szakertelmuket-ajanljak-fel-az-e-on-osok-civil-szervezetek-palyazhatnak-a-segitsegert
https://www.eon-hungaria.com/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2016/szakertelmuket-ajanljak-fel-az-e-on-osok-civil-szervezetek-palyazhatnak-a-segitsegert
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önkénteseknek 3 helyszínen nyílt lehetőségük a segítségnyújtásra: építettek kerti 
szerszámtárolót, kerítést, illetve járdát is. Az önkéntes napot a General Electric is részt vett. 
https://www.youtube.com/watch?v=BoaOEGBphsc  

 
Mind az önkéntesség szervezeti hátterében, mind az önkéntesek toborzásában segítséget adhatnak 
az Önkéntes Centrumok (http://www.onkentescentrumok.hu/ ). 
 
 

A tervkészítés módja 
 
 
A terv készítéséért felelős    Intézményvezető 
 
A terv elkészítésében részt vesz Belső Szakmai Team/kommunikációért 

felelős személy vagy munkacsoport 
Fenntartó képviselője 
Külső tanácsadók 

 
A tervezési folyamat egyik kiemelt kulcsfeltétele a fenntartó

 
bevonása a tervezési folyamatba. 

 
A tervezéshez szükséges kompetenciák:  A tervezéshez szükséges mind a TL-re 

vonatkozó szakmai irányelvek ismerete, mind 
kommunikációs szaktudás, beleértve a belső 
és külső PR eszközeinek és alkalmazásának 
ismeretét, illetve szükség szerint 
marketingtapasztalatot.  
Amennyiben közösségfejlesztési eszközöket 
kívánnak használni, érzékenyítést terveznek 
vagy önkéntesség is a terv része, szükséges 
ezeknek a szaktudásoknak is a bevonása 
mind a tervezésbe, mind a megvalósításba. 

 
A tervhez szükséges információforrások: A kommunikációs terv elkészítése feltételezi 

a szervezeti stratégiai meglétét és a 
Kommunikációs folyamatok felmérése 
modulban leírt felmérés elvégzését. A 
tervezés alapja, hogy az IFKT lakókra, 
munkatársakra, környezetre vonatkozó 
felmérései, valamint a szolgáltatási gyűrű és 
szolgáltatási terv elkészült és döntés 
született a tervezett ingatlanportfólióról.  

 
A tervezés időigénye:  Szükséges egyeztetésekkel és a fenntartó 

jóváhagyásával együtt kb. 2 hét. 
 
A tervkészítés ütemezése:  A kommunikációs terv elkészítése a folyamat 

egyik utolsó lépése, ugyanis a kommunikáció 
célcsoportjait, a közvetíteni kívánt üzeneteket 
és a szükséges eszközöket csak a 
megvalósítás helyszíneinek, illetve a projekt 
tartalmának pontos ismeretében lehet 
meghatározni 

 
A tervezés folyamata:  A kommunikációra vonatkozó felmérések 

alapján az alábbi ábra szemlélteti a 
kommunikációs terv elkészítésének menetét.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=BoaOEGBphsc
http://www.onkentescentrumok.hu/
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16. ábra – Kommunikációs stratégiai tervezésének menete 

 

 
Forrás: Semeginé Tariszka Éva, 2014 alapján 

 
 

Kommunikációs terv kitöltési útmutatója 
 
A kommunikációs tervezésnek és a terv megvalósításának minden egyes szakaszában meg 
kell határozni az intézményen belüli és intézményen kívüli célcsoportokra bontva a 
kommunikációval kapcsolatos 

 célokat, 

 üzeneteket, 

 feladatokat, 

 felelősöket, 

 kommunikációs eszközöket, 

 ütemezést, 

 a kommunikáció költségeit, 

 valamint a terv ellenőrzésének és felülvizsgálatának módját, rendjét. 
 
A kommunikációs terv minél több konkrétumot tartalmazzon. 
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Terv Kitöltés 

I. Bevezetés A kommunikációs terv célja, készítésének körülményei, a terv 
tartalma és hatálya (mire és milyen időszakra terjed ki). 

II. Helyzetelemzés  

1. Projekt bemutatása A szervezet projekttel kapcsolatos missziója, víziója, a kiváltási 
projekt bemutatása: célok, tevékenységek, elvárt eredmények és 
hatások, ütemezés. 

2. Felmérések 
eredményeinek bemutatása 

- Kommunikációs 
folyamatok 
felmérésének 
eredményei 

- PEST/STEEP 
- Érintettek elemzése 
- SWOT 
- Kockázatelemzés 

Mutassa be, hogy a felmérés alapján mi jellemzi az intézmény 
jelenlegi belső és külső kommunikációját. Kikkel, milyen csatornákon, 
milyen gyakran kommunikál? Milyen eszközökkel? Hogyan értékelik a 
munkatársak a jelenlegi kommunikációt? 
A projekt során kik azok az érintettek, akik hatással vannak vagy 
akikre hatással van a kiváltás? Az érintetteknek mik az elvárásaik a 
projekttel szemben? Milyen befolyásuk van a projekt 
megvalósítására? 
Milyen környezeti tényezők befolyásolják a projekt megvalósítását?  
A felmérési eredmények alapján mik az intézmény erősségei, 
gyengeségei a kommunikáció területén? Milyen lehetőségei vannak 
az intézménynek a kommunikáció során? Milyen tapasztalatokra, 
meglévő erőforrásokra, eszközökre építhet? Erősségeit hogyan tudja 
kihasználni a célok elérése érdekében? Milyen veszélyekkel kell 
számolni a kommunikáció során? Mik a hiányterületek, akadályok, 
amelyekre megoldást kell találni? Milyen kockázatokkal kell számolni 
a megvalósítás során? Következtetések: mit kell tenni, hogy a 
kommunikáció hatékony legyen? 

III. Kommunikációs célok A helyzetelemzés során levont következtetések alapján mutassa be a 
kommunikáció céljait. A kommunikációs célok illeszkedjenek a 
szervezet, a projekt stratégiai céljaihoz. Külön célokat fogalmazzon 
meg a belső és külső kommunikációval kapcsolatban. A célkitűzések 
megfogalmazásában tartsa szem előtt a SMART célok jellemzőit: 
S – Specific – specifikus, legyen a cél minél konkrétabb, a projekthez 
illeszkedő! 
M – Measureable – mérhető: a célhoz rendeljünk számokat, a 
mérésből derüljön ki, hogy sikerült-e leérni a célt vagy nem! 
A – Actionable/Achieveable/Attainable – akcióorientált / elérhető / 
megvalósítható: a cél tartalmazza a megvalósítás eszközét, módját! 
R – Realistic/Results oriented/Relevant – realisztikus / 
eredményorientált: olyan célt tűzzünk ki, ami a rendelkezésre álló 
erőforrásokból és idő alatt megvalósítható, a célok szempontjából 
releváns és fontos! 
T – Timed/Timebounded – időben meghatározott (határidőkhöz 
kötött): A célok elérését kössük határidőhöz, ehhez rendeljük a 
feladatokat és ütemezésüket! 
 
 
Példák: 
A projekt első hónapjában létrehozunk egy aloldalt, mely bemutatja a 
projekt céljait, várható ütemezését és alkalmas az események 
meghirdetésére, illetve beszámolók közzétételére. Az oldal 
látogatottságát 6 hónap alatt 1000 főre növeljük a projektről szóló 
havonta legalább egyszer megjelenő hírekkel és 
fotódokumentációval. 
Az aloldalon 1 hónap alatt létrehozunk egy tudástárat az alábbi 
témákban a) önálló életvitel, b) támogatott döntéshozatal c) közösségi 
munka, ahol témánként legalább három szakirodalmi hivatkozást 
helyezünk el. 
A projekt bemutatására a projekt első három hónapjában 3 szórólapot 
tervezünk a) a lakók, b) a hozzátartozók, c) a lakosság 
tájékoztatására, a szórólapokból típusonként 500 db-ot nyomtatunk 
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Terv Kitöltés 

és további 3 hónap alatt 300-300 db-ot szétosztunk. 

IV. Célcsoportok Határozza meg a kommunikáció közvetlen és közvetett célcsoportjait. 
A célcsoportokat minél pontosabban írja le a projekt szempontjából 
releváns jellemzőkkel pl. 

o életkor, 
o nem, 
o lakóhely, 
o családi állapot, élethelyzet, 
o anyagi körülmények, 
o milyen körülmények között veszi igénybe a szolgáltatást, 
o a szolgáltatással kapcsolatos motivációk, attitűdök, 
o kommunikációs jellemzők és médiafogyasztási szokások, 
o egyéb, a kommunikációt befolyásoló tényezők. 

 
Pl. Közvetlen célcsoport: az ácsi Napfényes Ápoló-gondozó 
Otthonban 1-10 éve élő 18-45 év közötti 50 fő. X fogyatékossággal 
élő lakó, 33 nő és 17 férfi. Többségük szóban jól kommunikál, 
könnyen érthető kiadványokat önállóan olvas és értelmez, 
egyharmaduk rendszeresen használ számítógépet, internetet. 
 
Közvetett célcsoport: Ács község képviselő-testülete, 10 fő, 9 férfi 1 
nő. 
 
Minél részletesebb információi vannak a kommunikáció 
célcsoportjáról, annál pontosabban tervezhető elérésük és pozitív 
befolyásolásuk. 

V. Üzenetek célcsoportok 
szerint 

Határozza meg a kommunikáció tartalmát, a közvetíteni kívánt 
értékek mentén. Az üzenetek keltsék fel a figyelmet, mutassanak rá a 
szükségletekre, azok kielégítésére, illetve a tervezett cselekvésekre. 
 
Pl. igénybevevők – személyre szabott szolgáltatások, hozzáértő és 
empatikus személyzet, magas színvonalú körülmények 
családtagok – biztonság, kiszámíthatóság, fenntarthatóság 
munkatársak – megbecsülés, személyes és szakmai fejlődés, 
karrierlehetőség 
környezet – szakmaiság, hatékonyság, hasznosság 
 
Érdemes az üzeneteket szlogenszerűen megfogalmazni. Pl. tanuljunk 
meg együtt élni, kerülj közelebb, fogadd el – fogadj el. 

VI. Kommunikációs 
stratégia 

Mutassa be, hogy az egyes célcsoportokat hogyan, milyen 
eszközökkel és módszerekkel szólítja meg. Mik az eszközök, 
módszerek jellemzői? Mik a konkrét feladatok? Ki a felelős a 
feladatok megvalósításért? 
 
Pl. A projekt nyitó- és záróeseményét a művelődési házban 
szervezzük meg 500 fő részvételével. A meghívottak között szerepel 
a minisztérium, a fenntartó, a helyi országgyűlési képviselő, a 
képviselő-testület, az intézményvezetők. A rendezvényeken az 
intézményvezető, a munkacsoportok és a lakók beszélnek a 
projektről. Meghívott előadó mutatja be a kiváltás eddigi 
magyarországi példáit és értékeli a projekt megvalósítását. A 
szervezésért a kommunikációs munkacsoport felel, az ellátást külső 
szolgáltató biztosítja. 
 
A stratégiában részesítse előnyben a korszerű kommunikációs 
eszközöket, módszereket, Használja ki a közösségi média és az 
online kommunikáció lehetőségeit (pl. ingyenes, személyes, gyors, a 
hozzászólások lehetőségét is biztosítja a Facebook stb.) 
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VII. Arculat Mutassa be, hogy a szervezet milyen vizuális elemeket használ a 
mindennapokban és a kiváltással kapcsolatos kommunikációban. 
 
Az intézmény lehetőség szerint terveztesse meg arculatát (logó, 
színek, betűtípusok, dokumentumsablonok, ezek használata 
különböző esetekben stb.) és következetesen használja azt. A 
kommunikációs terv rendelkezzen az arculati elemek (szervezeti vagy 
projektkommunikációs arculat, pályázati támogatáshoz kötődő 
kötelező arculati elemek stb.) kötelező és opcionális használatáról az 
egyes kommunikációs eszközök, módszerek kapcsán. 

VIII. Ütemezés Mutassa be a tevékenységek ütemezését, jelezve, ha egy 
tevékenység egy konkrét időponthoz, eseményhez köthető 
(projektnyitó esemény, alapkő letétele, képzések sikeres elvégzése, 
költözés), egy bizonyos időintervallumban szükséges (pl. beruházás 
során), bizonyos időközönként (pl. havonta egyszer) vagy 
folyamatosan kell végezni. 

IX. Költségek Mutassa be a tevékenységekhez kapcsolódó költségeket mind a 
kötelező kommunikáció, mind a szakmai kommunikáció kapcsán. 
Amennyiben a kiváltáshoz pályázati támogatást vesz igénybe, a 
támogató kommunikációra vonatkozó előírásait, a kötelező 
tevékenységeket vegye figyelembe a tervezés során. 

X. Mérés-értékelés, 
felülvizsgálat 
 

A mérés értékelés eszközei: számszerűsíthető eredmények 
ellenőrzése a megadott határidő elérésekor, sajtómegjelenések 
gyűjtése és elemzése, visszajelzés kérése (pl. értékelő kérdőív) és 
értékelése. Mérőszámok: honlap látogatottsága, meghívottak és 
résztvevők száma, aránya, szétosztott szórólap, kiadvány száma stb. 
 
Az eredményeket a szakmai team és a projektteam ismerje meg, 
elemezze, és szükség esetén vizsgálja felül a terveket. Tűzze ki, hogy 
a tervet mikor és milyen gyakran kell mindenképpen felülvizsgálni (pl. 
2017 szeptemberében). 

 
 

Elemzési és tervezési eszközök 

A kommunikációs terv elkészítéséhez ideális esetben már rendelkezésre állnak az IFKT-
módszertanban meghatározott egyéb felmérések eredményei és az azokon alapuló általános 
elemzési eszközök használatával létrejött eredmények, valamint a szervezeti stratégia. A 
kommunikációs terv elkészítéséhez segítséget adhatnak az alábbiak: 

 A PEST/STEEP-analízis segítségével a szervezet környezetét makrogazdasági szinten 
vizsgálhatjuk négy vagy több dimenzió mentén. 

 A stakeholder-analízis (érintettek elemzése) segít meghatározni, hogy kik vannak hatással a 
folyamatra, a projektre, illetve kire van hatással a kiváltás. 

 A SWOT-analízissel a közvetlen (mikro)környezet és a szervezet belső adottságai 
elemezhetők. 

 A kockázatelemzés azonosítja a lehetséges kockázatokat, bekövetkezésük valószínűségét, 
okozott hatását, illetve tervet készít a bekövetkezett kockázatok kezelésére. 

 
A fenti elemzések eredményei, következtetései szorosan kapcsolódnak a kommunikációs tervhez, 
akár a célcsoportok meghatározása, elérése szempontjából, akár a kommunikációs stratégia vagy 
akár konkrét feladatok szintjén is. Az eszközök bővebb leírását megtalálja az Intézményi Férőhely 
Kiváltási Terv modulban. 
 
Nem csupán a kommunikáció tervezéséhez kapcsolódnak azok a tervezési eszközök, melyek 
elsősorban a helyi közösségek felmérést és bevonását célozzák meg. Ebben a fejezetben azonban 
azért kaptak helyet, mert a közösségi befogadás elősegítésének módszereit, a közösségfejlesztés és 
önkéntesség szerepét is részletesen tárgyaltuk az előzőekben. 
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CLEAR-modell 
 
A modell alkalmas egy közösség érdekérvényesítési képességének felmérésére, az 
érdekérvényesítés akadályainak feltárására és az ehhez szükséges intézkedések kidolgozására. A 
modell 5 faktort határoz meg.  
 
A közösségi részvétel akkor a leghatékonyabb, ha az állampolgárok: 

 Can do - képesek tenni: megvannak a szükséges forrásaik és tudásuk a részvételhez. 

 Like to – szeretnének tenni: kötődnek közösségükhöz, ami kikényszeríti a részvételt. 

 Enabled to – képessé teszik őket: lehetőséget kapnak a részvételre.  

 Asked to – kérik őket: a köztestületek és civil szervezetek erőfeszítéseket tesznek a 
mozgósításuk érdekében.  

 Responded to – visszajelzést kapnak: látják, hogy számításba veszik a véleményüket. 
 
Az elvégzett önértékelés lehetővé teszi, hogy a szervezetek felmérjék saját társadalmi bevonási 
tevékenységük erősségeit és gyengeségeit. Átgondolhatják, hogy mindez miképp változtatható az 
érdekérvényesítési képesség növelését célzó tevékenység javítása érdekében. (Pratchett – Durose- 
Lowndes – Smith – Stoker – Wales, 2009) 
 
 

Közösségi tervezés 
 
Mind a közösségfejlesztésben, mind a település-/területfejlesztésben egyre gyakrabban használt 
módszer, melynek lényege, hogy az érintetteket már a helyzetelemzés során be kell vonni, a 
résztvevők osztják meg a tervezéshez szükséges információkat és a terv konszenzussal jön létre. A 
közösségi tervezés előnye, hogy már a megvalósítás előtt létrejön a résztvevők elkötelezettsége, a 
terv a közös értékeken nyugszik, valós igényekre reagál. További elnevezései: részvételen alapuló, 
közösségi bevonáson alapuló vagy participatív tervezés. A közösségi tervezést nem csak szorosan 
vett tervek elkészítésére, hanem konfliktusok megoldásának „tervezésére” is használható. A 
bevonódás feltételei: motiváció, erőforrások (főleg idő), tervezői készségek. A sikeres tervezéshez 
facilitátor szükséges.

21
 

 
 

Kommunikációs segédletek 

 
Félelmek és kérdések 
 
 
Az intézményben élők, hozzátartozóik és a munkatársak gyakran fogadják bizalmatlansággal a 
kiváltási folyamatot. Az intézmény nyújtotta biztonság és kiszámíthatóság elhagyásának gondolata 
félelmet kelt. A munkatársak nem csak az ismert feladatok rutinjának elvesztésétől, de saját helyzetük, 
lakókkal „szembeni” státuszuk változásától is tarthatnak. 
 
A munkatársak, a családok vagy a környezet érvelhetnek azzal, hogy a lakók nem képesek az önálló 
életvitelre. Félhetnek attól, hogy az intézmény „megszűnésével” a családtag ellátásának felelőssége 
rájuk hárul. Tarthatnak attól, hogy a lakókat nem fogják befogadni, atrocitások érik vagy a 
közösségben nem fogják megkapni a megfelelő ellátást (pl. egészségügyi ellátás). Ezek az aggályok 
anyagi megfontolásokkal is együtt járnak, pl. ha az intézményben élő hozzátartozója válik gondozóvá, 
lehet, hogy fel kell adnia a munkáját vagy saját forrásból kell biztosítani a családtag ellátását. Az 

                                      
21

 Bővebb információk, segédletek: 
https://www.nth.gov.hu/hu/media/download/305 
http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/TAMOP513_minisegedlet_kozossegiter
vezes_edok.pdf 

https://www.nth.gov.hu/hu/media/download/305
http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/TAMOP513_minisegedlet_kozossegitervezes_edok.pdf
http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/TAMOP513_minisegedlet_kozossegitervezes_edok.pdf
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érintettek félhetnek attól is, hogy a fogyatékos ember rossz döntéseket hoz, emiatt bajba vagy 
veszélybe kerül az önálló életvitel során. 
 
A félelmek eloszlatásában és a kérdések megválaszolásában segíthet a Tévhitek az önálló életvitelről 

című kiadvány
22

. A lakókban és a munkatársakban is számos gyakorlati kérdés merülhet fel. 

 

Lakók kérdései: 

- A számlákat ki fogja kifizetni? 
- A tisztítószereket ki fogja adagolni? 
- A szabadidő eltöltése hogyan történik? 
- Hogyan fogunk munkába járni? 
- Mi lesz, ha nem elég a zsebpénz? 
- Hogyan fogunk bevásárolni? 
- Kapunk-e felkészítést a foglalkoztatásra? 
- Lesz-e gazdálkodás a telkeken? 
- Tarthatunk-e állatokat? 
- Kapunk-e szerszámokat? 
- Lesz-e házirend? 
- Ki fogja kiválasztani, hogy a házakban kik fognak dolgozni? 
- A segítők milyen időközönként fogják a lakókat ellenőrizni? 
- Nem igényeljük a dolgozókat – kötelesek vagyunk-e beengedni a segítőket? 
- Látogatókat fogadhatunk-e? 
- Megkapjuk-e az okmányainkat? 
- Ki fogja berendezni a lakásokat? 
- Hogyan fognak a gondnokoltak bekapcsolódni? 
- Lesznek-e szakkörök a jövőben is? 

 

Munkatársak kérdései: 

- Jelenlegi szakmai munkám mennyire felel meg az új elvárásoknak? 
- Milyen képzések kellenek az új munkakörökhöz? 

- Marad-e a munkaidőbeosztás? 
- Melyik munkakör lesz a legfontosabb? 
- Lakóházak „gazdálkodása” miként történik? 
- Hogyan lesz az étkeztetés megszervezve? 
- Hogyan kapják meg a gyógyszereket a lakók? 
- Az egészségügyi problémákat hogyan, kinek kell megoldani? 
- A rezsiköltséget ki fogja finanszírozni? 
- Mindig ugyanaz a személyzet fog-e egy házban dolgozni? 
- Ki felelős azért, hogy a lakó elmenjen dolgozni? 
- Kinek a felelőssége, ha a lakóval történik valami, amikor egyedül van? 
- Hogyan tudok felkészülni a vészhelyzetek kezelésére? 

 
Forrás: Felkészültség és elkötelezettség, é.n.; Fodor Valéria, 2014; ESN, 2011 alapján összeállította 
Szabóné Ivánku Zsuzsanna 
 
 

Tájékoztatás a kiváltásról a lakók számára23 
 
 

Örömmel tájékoztatom, hogy egy nagy változás előtt áll az intézmény.  
 
Be fogunk adni egy pályázatot, amit úgy hívnak, hogy intézmény férőhely kiváltás. A pályázat 
arról szól, hogy azok, akik most bent laknak az intézményben, kiköltözhetnek a 
városba/faluba, hogy úgy tudjanak élni, mint minden más ember. Ez sokkal több 

                                      
22

 Pontos hivatkozást ld. Irodalomjegyzék. 
http://revprojekt.hu/ckfinder/userfiles/files/tevhitek_a_kozossegi_lakhatasrol.pdf  
23

 A szöveg csak egy vázlatos minta, azt minden intézmény esetében érdemes átdolgozni, konkretizálni. 

http://revprojekt.hu/ckfinder/userfiles/files/tevhitek_a_kozossegi_lakhatasrol.pdf
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szabadsággal, függetlenséggel, de ugyanakkor nagyobb felelősséggel is jár. A következő 3 
hónap során sokat fogunk dolgozni azon, hogy megírjuk a pályázatot. Most még nem tudjuk, 
hogy nyerni fogunk-e vagy sem. Ha nyerünk, akkor januárban elkezdjük a felkészülést a 
költözésre. Szép új házakat és lakásokat fogunk venni és építeni, ahova majd önök 
beköltözhetnek. Ezeket nem intézménynek, hanem támogatott lakásoknak nevezik. Lesznek 
majd képzések, fejlesztések és felkészítő foglalkozások az új, önállóbb életre. 
 
Fontos, hogy a segítség és a támogatás a kiköltözés után nem szűnik meg. Ugyanúgy 
lesznek segítők/gondozók önökkel, nem lesznek egyedül. Az viszont változni fog, hogy sokkal 
több beleszólásuk és döntésük lesz a mindennapi életükbe. Például sokkal többet lehet majd 
a városban/faluban sétálni, elmenni programokra, sportolni, részt venni rendezvényeken. 
Több lehetőség lesz majd találkozni az emberekkel, beszélgetni, lesznek új barátaik. Az új 
lakások szebbek, tágasabbak lesznek, lesz saját szobájuk, amiben csak ketten fognak lakni. 
Lesz lehetőség a főzésre, saját szoba berendezésére és rendben tartására.  
 
Az is fontos, hogy senkinek nem szűnik meg a munkahelye, aki most dolgozik, az a költözés 
után is dolgozni fog.  
 
Ez egy hatalmas lehetőség mindannyiunk számára, hogy szabadabb, függetlenebb és 
boldogabb életet élhessenek. Azt szeretnénk kérni, hogy segítsenek nekünk ebben a 
folyamatban. Most a pályázat megírásában és később a költözés megtervezésében is.  
Ennek érdekében először szeretnénk megbeszélni önökkel, hogy milyen elképzelésük van 
arról, hogy kivel és hol szeretnének élni.  

 
 

Lakók tájékoztató programjai 
 
 

mentorbeszámoló) Tájékoztató program (

 
A lakók számára két csoportra bontva (délelőtt, azok számára, akik nem dolgoznak a műhelyekben, 
munka után pedig a dolgozóknak) megtartottuk a tájékoztatót. Célunk volt a „lakók nagykorúsítása”, 
szerettük volna ugyanazokkal az eszközökkel, módszerekkel dolgozni, mint a dolgozók 
tájékoztatásánál. 
 
Először „szerződést kötöttünk”, megbeszéltük a párbeszéd nexusát, a tájékoztató időtartamát és a 
technikai részleteket. Az asztalra üdítő került és lehetet egy kis „nasit” csipegetni. Nagyon jól kezelték 
a dolgot, tartották magukat a megbeszéltekhez, szépen beosztották az üdítőt és a harapnivalót. 
 
A lakóházakat bemutató ppt vetítésével és annak feldolgozásával kezdtünk, majd egy-egy film 
következett a lakók életéről, melyben a jövőképükről is beszélnek. Az érdekvédők kérésére használtuk 
– természetesen kellő magyarázattal – a kiváltás, támogatott lakhatás stb. kifejezéseket is, hogyha a 
későbbiekben elhangzik, tudják, hogy mit takar. 
 
Végül a lakók tehettek fel kérdéseket, amiket felírtunk egy nagy csomagolópapírra. Volt, amire tudtunk 
válaszolni, volt, amit delegáltunk az intézményvezetés felé. 
 
Nagyon sok kérdés elhangzott, konkrét dolgokra is rákérdeztek. A teljesség igénye nélkül: 

- Melyik településen fogok lakni? 
- Ki lesz a szobatársam? 
- Elvihetem-e a bútoraimat? 
- Lesz-e internet a házban? 
- Ki fizeti a rezsiköltséget? 
- Lesz-e közös költség? 
- Napelemesek lesznek-e a házak? 
- Milyen lesz a fürdőszoba? 
- Milyen messze van a háztól a buszmegálló? 
- Mit csináljunk, ha nem szeret a szomszéd? 
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Másnap hallottuk, hogy nagy sikert aratott a tájékoztatás, foglalkoztatta őket még este is beszéltek 
róla. Szeretnék, ha lenne folytatása. 
 
 

 (mentori közlés) Tematikus program – TEAHÁZ

 
Célkitűzés: A teaházba vendégként olyan előadókat célszerű hívni, akik tudásukkal, ismereteikkel a 
kinti életből hozott tapasztalataikkal segítik az intézményben élők ismereteinek gyarapodását. Minden 
hónapban egyszer érdemes szervezni ilyen alkalmat.  
 
Kompetencia: az esemény megszervezése a projekt szakmai vezetőjének feladata.  
 
A folyamat lépései:  

1) Előadó felkérése, meghívása levélben vagy telefonon. Technikai eszközök (projektor, tv) 
biztosítása. Időpont egyeztetése.  

2) A mentálhigiénés csoport felkérése a lakók felkészítésére foglalkozás keretében: – téma 
megbeszélése, – előadó bemutatása, – a témával kapcsolatos kérdések gyűjtése, – 
figyelemfelhívás az alkalomhoz illő megjelenésre.  

3) A takarítók felkérése a helyszín kitakarítására.  
4) Egyeztetés az élelmezésvezetővel a tea és a sütemény felszolgálásáról.  
5) A program időpontjának közzététele a szinteken lévő faliújságra, továbbá a mentálhigiénés 

csoport felkérése az időpont nagycsoporton való kihirdetésre.  
6) A lakók a mentálhigiénés csoporttal ajándékot készítenek/előkészítenek a vendégeknek.  
7) A kitűzött időpont délelőttjén a szólni kell a nővéreknek, hogy figyeljenek oda a teaházi 

előadásra készülő lakók ápolt megjelenésére.  
8) Felkérni egy lakót, hogy a program végén köszönje meg az előadást és adja át az ajándékot.  
9) Vendég fogadása, bemutatása.  
10) Fényképek, videofelvételek készítése az előadás alatt, ha a részvevők beleegyeznek.  
11) A vendég felkérése, hogy írjon néhány sort a vendégkönyvbe.  
12) Ezt követően egy lakó segítségével a vendég kikísérése.  
13) Rövid megbeszélés a hallgatósággal arról, kiben milyen nyomot hagyott az előadás, kivel 

szeretnének az elkövetkezőkben találkozni.  
14) Összepakolás, takarítás.  

 
Dokumentáció: Éves foglalkozási terv szerinti ütemezés, év végi beszámoló, teaházi foglalkozásokon 
résztvevő meghívottak bejegyeznek a vendégkönyvbe. 
 
Forrás: Fodor Valéria, 2014 
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Szórólap 
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Kiadvány 
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Érzékenyítő tréning 
 
A program célja: A fogyatékos emberek fogadására fel kell készíteni a céltelepüléseken található 
intézményeket, szervezeteket. Erre a legjobb eszköz, ha a résztvevők személyes tapasztalatokat 
szereznek a sérültek élethelyzetéről, az adott sérültséggel élő tapasztalati szakértőkkel történő 
személyes kapcsolat révén. 
 
A program időtartama: 4 óra  
 
Résztvevők: Max. 12 fő résztvevő, vezető tréner, 5 tapasztalati szakértő, az alábbi területekről: 
értelmi sérültség, látássérültség, hallássérültség, mozgássérültség, érintett hozzátartozó. 
 
Eszközök: projektor, vetítővászon, 15 szék, 3 asztal, egyéb segédeszközök 
 
1. Megvalósítók bemutatkozása (5 perc) 
Röviden a napi programról, szabályokról 
 
2. Bemutatkozás (45 perc) 
A résztvevők párba állnak, egymást kérdezik, majd mindenki valaki mást mutat be, kezét a 
bemutatandó vállára téve, egyes szám első személyben. 
 
3. Izgalmas kirándulás 6 állomással (90 perc) 
 3.1: Korlátozottság az értelmi megértésben – kiteljesedés az intuícióban és az érzelmi 
gazdagságban (közös építmény építése értelmi sérült tapasztalati szakértővel, közben beszélgetés – 
Mi a siker az életben?) 
 3.2: Korlátozottság a látásban – kiteljesedés a bizalomban és a problémamegoldó 
készségben (bekötött szemmel rövid JAWS program és Braille-írás kipróbálás, illetve fehér bot 
tanfolyam egy adott feladat elvégzése mellett.)  
 3.3: Korlátozottság a mozgásban – kiteljesedés a küzdeni tudásban (kerekesszékben az élet- 
akadálypálya) 
 3.4: Korlátozottság a hallásban – kiteljesedés a türelemben és a mások megértésének 
szándékában (rövid jelnyelvtanfolyam – egy mondat megtanulása jelnyelven a hallássérült tapasztalati 
szakértőtől a jeltolmács segítségével) 
 3.5: Korlátozottság a mozgásban és a beszédben – kiteljesedés az életszeretetben (kreatív 
kommunikáció és közös helyszínbejárás) 
 3.6: Korlátozottság a társas kapcsolatokban (autizmus) – kiteljesedés a pontosságban és a 
racionális logikában 
 
4. Adatok, tények a sérült emberekkel és a támogatott lakhatással kapcsolatban Elvihető nyomtatvány 
 
5. Utolsó szó jogán – zárókör (40 perc) 
 
Megjegyzés: a 3. pontban bemutatott „színpad” technikával bemutathatjuk az érintettek szempontjait 
pl. lakók, munkatársak, szakember, települési képviselők állomásokkal. Hasonlóan jól alkalmazható 
módszer a „kávéház” (World Café

24
) egy-egy fogalom, jelenség bemutatásra és feldolgozásával (pl. 

támogatott döntéshozatal, kiváltási folyamat, támogatott lakhatás, szomszédság és környezet 
témákkal). 
 
A képzésről további információ a KézenFogva Alapítvány honlapján érhető el.  
 
Forrás: KézenFogva Alapítvány képzése alapján összeállította Szabóné Ivánku Zsuzsanna 
 
  

                                      
24

 http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/hungariancafetogo.pdf 

http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/hungariancafetogo.pdf
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Közvéleményformáló kampány  
 

 

Fogadd el, fogadj el! 

 
A Fogadd el, fogadj el! egy rendhagyó érzékenyítő program, ami az általános és középiskolás 
fiatalokat ismerteti meg a fogyatékos emberek világával. Tapasztalati úton megszerezhető tudást 
és érdekes információkat adunk át, hogy a résztvevők élményekkel és ne száraz adatokkal 
gazdagodjanak. A misszió évről évre ugyanaz, minél több fiatal elérése és érzékenyítése a fogyatékos 
emberek iránt, a már kialakult előítéletek lebontása, illetve lehetőség szerint a kialakulásuk 
megelőzése. 
 
Egy kalózhajóvá alakított kamionnal járja az országot és igyekszik minél több városba, iskolába eljutni. 
A kamionban 5 kalóz várja a gyerekeket, mindegyik valamilyen fogyatékossággal él. A látogatóknak 
egy-egy feladatot kell megoldaniuk ahhoz, hogy tovább mehessenek a következő kalóz kabinjába és a 
végén megkaphassák a kincset. 
 
Kísérő események: 

o A várakozó gyerekeket kerekesszékes akadálypálya várja a kamion körül (3 szék, 6 bója). 
o OTP Esély Játék – Óriás társasjáték esélyegyenlőségi kérdésekkel 
o Óriáspuzzle-kirakás 

 
Kisfilm és bővebb információ: http://www.kezenfogva.hu/fogadj-el 
 
 

Osztályfőnöki óra 

 
A KézenFogva Alapítvány tanárképzési programot akkreditáltatott, annak elvégzése 30 akkreditációs 
pontot ér. 
 
A képzés célja felkészíteni a pedagógusokat, hogy olyan rendhagyó együttléteket tudjanak szervezni, 
melyek alkalmával az egészséges fiatalok fogyatékos társaikkal találkozhatnak. Ezeken a 
találkozásokon mindig jelen van egy vagy több fogyatékos fiatal – tapasztalati szakértő is. 
 
A korábbi programok során a tanárképzését követően az osztályfőnöki óra megtartása 
összekapcsolódott egy-egy Esélyegyenlőségi Nap megszervezésével. Ezeken a napokon minden 
fiatal megtapasztalhatja, milyen lehet fogyatékos emberként élni. Olyan eszközökkel ismerkedhetnek 
meg, amelyeket fogyatékos emberek használnak, vagy olyan játékokat próbálhatnak ki, amit eddig 
nem is láttak. Összemérhetik tudásukat vak pingpongban, vagy csörgőlabda bajnokságokon. Az 
Esélyegyenlőségi Nap egyrészt erősíti a tanárok addig szerzett tudását, másrészt új élményt, 
impulzust kapnak arra, hogy újabb és újabb rendhagyó órákat tartsanak ne csak a saját, hanem 
iskolájuk más osztályaiban is. 
 
Bővebb információ: http://ofoora.kezenfogva.hu/  
  

http://www.kezenfogva.hu/fogadj-el
http://ofoora.kezenfogva.hu/
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Szomszédsági beszélgetések és közösségi akciók 
 
A pozitív érzelmi viszonyulás a legfontosabb feltételt ahhoz, hogy a helyi lakosok bevonódjanak és 
maguk is tevékenyek legyenek a település, a közjó érdekében. 
 
A szomszédsági beszélgetés meghatározása: Olyan közösségi esemény, ahol a helyi problémák, a 
helyi célok állnak a középpontban, a közösség egészét vagy nagy részét érintő témák kerülnek 
megbeszélésre. A település lakosságának, a teljes közösségnek szól és az ő részvételükkel kerül 
megrendezésre. Konkrét célja, tematikája, forgatókönyve van. Egy független moderátor vezeti a 
rendezvényt. Nem politikai esemény. 

 
A szomszédsági beszélgetés céljai: 

 A közösségi kohézió erősítése  

 Civil mozgalom/kurázsi erősítése  

 Közös értékteremtés  

 Részvétel (aktív állampolgárság) erősítése a közös dolgok intézésében 

 Érdekérvényesítés erősítése  

 Szemléletformálás  

 Felelősségvállalás javítása  
o Egyéni szinten önmagukért  
o A helyi közösségért (érzékenyítés) 

 Megoldások keresése, konszenzussal döntés a megoldás módjában, akciók 
elhatározása  

 Kulcsszereplők megtalálása  
 
Közösségi akciók meghatározása: konkrét problémákra adott válasz, esemény, rendezvény, amit a 
közösség talál ki és rendez meg. 
 
Közösségi akciók céljai: 

 A közösség pozitív megerősítése  

 „Jó tett”, szép, kedves, örömteli esemény szervezése a közösség tagjai számára 

 A közösségnek szóló konkrét eredmény  

 Kulcsszereplők megtalálása, megtartása 
 

Szomszédsági beszélgetések és közösségi akciók missziója (példa, a szervezőknek kell 
meghatározni!) 

 Az új TL-ekben élők és dolgozók, valamint a településen élők hosszú távú, 
konfliktusmentes együttélésének megalapozása, hagyományteremtő közösségi 
események, akciók megtervezése és megvalósítása. 

 
A szomszédsági beszélgetések három időpontban megszervezett rendezvények, melyek 
egymásra épülnek, ugyanannak a folyamatnak a részei. Elemei: 

1. Igényfeltárás, problémafeltárás, témafelvetés 
2. A témák rangsorolása (előtte rendszerezése, strukturálása), szűkítés közös 

megoldáskeresés 
3. Közösségi akciók megtervezése, megszervezése 
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1. alkalom 
 

Feladat Időtartam Tartalom 

Indítás 20 perc Kezdés, köszöntés  
A program rövid bemutatása, melynek keretében 
a rendezvény megvalósul 
A rendezvény célja (pl. ötletgyűjtés a közösségi 
eseményekre, akciókra, illetve azok előkészítése. 
A közösségi esemény, akció fogalmát 
magyarázzuk el, mutassuk be pl. kik a közösség, 
kiknek szól az akció, mire van lehetőség pl. 
időben, forrás szempontjából stb.) 
Normák ismertetése 
Keretek megteremtése (Pl. mit fogunk csinálni, 
kb. milyen időtartamban, témahatárok kijelölése, 
kompetenciák, hatókör bemutatása stb.) 

Ötletek feltárása, 
hozzászólások meghallgatása 

75 perc  A hívó mondat, kérdés elmondása (A hívó kérdés 
aktivizálja a közös gondolkodást: mit kellene tenni 
azért, hogy a közösség még jobban érezze 
magát, megerősödjön stb. Pl. Építsünk együtt 
közösséget! Mit tehetünk együtt 
Balmazújvárosért? Miénk a Katalin utca! Tégy 
egy részt az egészhez! stb.) 
 
Hozzászólások elhangzása, azok ösztönzése.  

Kérdések blokkja  10 perc   

Egyéni témajavaslatok 
megírása, post itek 
kiragasztása 

10 perc Cél, hogy a résztvevők a rendezvény témájához 
kapcsolódó témajavaslatokat, ötleteket vessenek 
fel. 

Kérdőív kitöltése 5 perc  Véleményfelmérő kérdőívek kitöltése, 
összegyűjtése (Pl. Hogy érezte magát? Mennyire 
volt hasznos a rendezvény? Van-e még javaslata, 
amit nem mondott el? Számíthatunk-e a 
következő alkalommal a részvételére? stb.) 

Szabad beszélgetés 30 perc  Igény szerint  

 
 
2. alkalom 
 

Feladat Időtartam Tartalom 

Indítás 20 perc  Kezdés, köszöntés  
A program rövid bemutatása, melynek keretében 
a rendezvény megvalósul 
A rendezvény célja  
Normák ismertetése 
Keretek ismertetése  
Az előző alkalommal történt események rövid 
bemutatása 

Témák ismertetése 15 perc  A moderátor bemutatja a rendszerezett 
témajavaslatokat 
Részletesebb felvezetés  

Témák priorizálása  70 perc  Vita, szavazás a megvalósítandó közösségi akció 
kiválasztása érdekében 
Összegzés 

Kérdések blokkja  10 perc Igény szerint 

Kérdőív kitöltése 5 perc  Véleményfelmérő kérdőívek kitöltése, 
összegyűjtése  

Szabad beszélgetés 30 perc  Igény szerint  
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3. alkalom 
 

Feladat Időtartam Tartalom 

Indítás 20 perc Kezdés, köszöntés  
A program rövid bemutatása  
A rendezvény célja  
Normák ismertetése 
Keretek ismertetése  
Az előző alkalommal történt események rövid 
bemutatása 

Közösségi akciók 
megtervezése 
Munkacsoportok megalakítása 

 A közösségi akció pontos tartalma, részletek, a 
megvalósítási mód, időpont, résztvevők, várható 
ráfordítások, költségek, önkéntes munka 
lehetőségeinek meghatározása  

Kérdések blokkja  10 perc Igény szerint 

Kérdőív kitöltése 5 perc  Véleményfelmérő kérdőívek kitöltése, 
összegyűjtése  

Szabad beszélgetés 30 perc  Igény szerint  

 
Minden beszélgetést követően emlékeztetőt kell készíteni és a résztvevőknek kiküldeni. Amennyiben 
lehetséges, az emlékeztetőt az intézmény honlapján, egyéb online felületen is tegye közzé. A 
közösségi akció további szervezését a legaktívabb résztvevőkkel együttműködve koordinálja az 
intézmény. 
 
A kiválasztott közösségi akció megvalósításához is érdemes részletes forgatókönyvet kialakítani, mely 
tartalmazza az alábbiakat: 

 Az akció időpontja 

 Az akció helyszíne 

 Tárgyi, technikai feltételek és azok biztosítása 

 Részletes ütemterv 

 Az egyes feladatokhoz kapcsolódóan a felelősök megnevezése 

 A feladatok pontos leírása 
 
A közösségi akció lebonyolítását követően is érdemes beszámolni a szélesebb nyilvánosságnak, akár 
már az akcióba bevonva a sajtót is, az eredményekről és a tervezett folytatásról. 
 
 
Forrás: Czike Klára – Erősné Balogh Szilvia – Fodor-Gál Valéria – Fodorné Papp Ilona – Iván Éva – 
Kovács Zoltán, 2012 alapján összeállította Szabóné Ivánku Zsuzsanna 
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Kommunikációs munkacsoport kérdőív 
 

1. Kitöltés ideje: __________ év _________ hónap _________ nap 
 

2. Kitöltő munkaköre: ____________________________________ 
 

3. A munkahelyén milyen kommunikációs eszközöket milyen gyakran vesz igénybe? 
Jelölje soronként a válaszát bekarikázással! 

 

Eszköz Gyakoriság (1 – soha, 5 – naponta) 

Személyes 
beszélgetés 

1 2 3 4 5 

Telefon 1 2 3 4 5 

Email 1 2 3 4 5 

Írásbeli 
utasítás/tájékozta
tás 

1 2 3 4 5 

Hirdetőtábla/faliúj
ság 

1 2 3 4 5 

Intranet 1 2 3 4 5 

Skype vagy 
egyéb VOIP 
rendszer (pl. 
Viber, 
Messenger, 
Google 
Hangouts, stb.) 

1 2 3 4 5 

Honlap 1 2 3 4 5 

Facebook vagy 
egyéb közösségi 
média oldal, 
blog, fórum 

1 2 3 4 5 

Egyéb, éspedig: 
 

1 2 3 4 5 

 
4. Értékelje, hogy munkahelyén mennyire igazak az alábbi állítások! Jelölje soronként a 

válaszát bekarikázással! 

Állítás Értékelés (1 – egyáltalán nem igaz, 5 – teljes 
mértékben igaz) 

Mindenről értesülök az intézménnyel 
kapcsolatban. 

1 2 3 4 5 

Mindenről értesülök a munkámmal kapcsolatban. 1 2 3 4 5 

Időben hozzájutok minden információhoz az 
intézménnyel kapcsolatban. 

1 2 3 4 5 

Időben hozzájutok minden információhoz a 
munkámmal kapcsolatban. 

1 2 3 4 5 

Időben tájékoztatom a munkámról az érintetteket. 1 2 3 4 5 

Hivatalos úton (feletteseimtől vagy velem 
egyenrangú középvezetőktől) jutnak el hozzám az 
információk. 

1 2 3 4 5 

Túl sok információt kapok. 1 2 3 4 5 

Mindig elérem azt a személyt, akit szeretnék. 1 2 3 4 5 

DOKUMENTUMTÁR 
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Állítás Értékelés (1 – egyáltalán nem igaz, 5 – teljes 
mértékben igaz) 

Tájékozott vagyok munkahelyi ügyekben. 1 2 3 4 5 

Egyértelmű, hogy kivel, mikor, hogyan kell 
kommunikálnom a munkahelyemen. 

1 2 3 4 5 

Megfelelő segítséget és útmutatást kapok a 
munkahelyi kommunikációhoz.  

1 2 3 4 5 

 
5. Ön milyen témában kitől kap tájékoztatást? Jelölje soronként a válaszát x-szel! 

Miről? 

Kitől? 

Vezetők Kollégák Titkárság/ 
Adminiszt-

rációs 
munka-
társak 

Pénzügy Infor-
matika 

Más 
forrás 

Nem 
kapok 

informá-
ciót 

Vezető 
értekezleten 
elhangzottak 

       

Saját 
részleg, 
munka-
csoport 
értekezletén 
elhangzottak 

       

Feladatok        

Intézmény 
céljai, 
jövőbeli 
tervei 

       

Intézményt 
érintő 
változások 

       

Személyzeti 
ügyek, 
változások 

       

Rendezvény
ek 

       

Tovább-
képzések 

       

Fejlesztések        

Az 
intézmény 
környezeté-
vel 
kapcsolatos 
fontos 
információk 

       

 
 

6. Ön miről és kit tájékoztat? Jelölje soronként a válaszát x-szel! 

Miről? 

Kinek? 

Vezetők Kollégák 

Titkárság/ 
Adminiszt-

rációs 
munka-
társak 

Pénzügy 
Infor-

matika 
Más 

forrás 

Nem adok 
informá-

ciót 

Feldatok 
végrehajtása 
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Miről? 

Kinek? 

Vezetők Kollégák 

Titkárság/ 
Adminiszt-

rációs 
munka-
társak 

Pénzügy 
Infor-

matika 
Más 

forrás 

Nem adok 
informá-

ciót 

Szakmai 
információk 

       

Az ön 
véleménye 

       

Az ön 
kérései 

       

Miről? 

Kinek? 

Vezetők Kollégák 

Titkárság/ 
Adminiszt-

rációs 
munka-
társak 

Pénzügy 
Infor-

matika 
Más 

forrás 

Nem adok 
informá-

ciót 

Feldatok 
végrehajtása 

       

Szakmai 
információk 

       

Az ön 
véleménye 

       

Az ön 
kérései 

       

 
7. Értékelje, hogy munkahelyén milyen a belső kommunikáció! Soronként osztályozza 

bekarikázással a szempontokat! 

Szempont Értékelés (1 – nem megfelelő, 5 – kiváló) 

Az intézményen belüli kommunikációs utak 
kiépültsége 

1 2 3 4 5 

Az intézményen belüli kommunikáció módja 1 2 3 4 5 

Az intézményen belüli kommunikáció tárgyi, 
technikai feltételei 

1 2 3 4 5 

Az intézményen belüli kommunikáció 
hatékonysága 

1 2 3 4 5 

A vezetőség és a munkatársak közötti személyes 
kapcsolatok 

1 2 3 4 5 

A részlegek/munkacsoportok közötti személyes 
kapcsolatok 

1 2 3 4 5 

A munkahelyi légkör 1 2 3 4 5 

A vezetőség és a munkatársak közötti bizalom 1 2 3 4 5 

A részlegek/munkacsoportok közötti bizalom 1 2 3 4 5 

A vezetőség és a munkatársak fentről lefelé 
irányuló kommunikációja 

1 2 3 4 5 

A munkatársak és vezetőség lentről felfelé 
irányuló kommunikációja 

1 2 3 4 5 

Részlegek/munkacsoportok közötti kommunikáció 1 2 3 4 5 

Az intézmény környezetével kapcsolatos fontos 
információk összegyűjtése, munkatársaknak való 
továbbadása 

1 2 3 4 5 
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8. Véleménye szerint mi gátolja az intézményen belüli kommunikációt? Soronként 

osztályozza bekarikázással a szempontokat! 

Szempont Értékelés (1 – egyáltalán nem jellemző, 5 – 
teljes mértékben jellemző) 

Fenntartóval való kommunikáció hiánya 1 2 3 4 5 

Személyes kapcsolatok hiánya 1 2 3 4 5 

Konfliktusok a vezetőség között 1 2 3 4 5 

Konfliktusok a vezetőség és a munkatársak között 1 2 3 4 5 

Konfliktusok a részlegek/munkacsoportok között 1 2 3 4 5 

Konfliktusok a munkatársak között 1 2 3 4 5 

Nem megfelelő tárgyi, technikai feltételek 1 2 3 4 5 

Kommunikáció felelőseinek hiánya 1 2 3 4 5 

Felelősségi körök tisztázatlansága 1 2 3 4 5 

Nagy térbeli távolság 1 2 3 4 5 

Torzulnak az információk 1 2 3 4 5 

Információkat tartanak vissza 1 2 3 4 5 

Érdektelenség, motiváció hiánya 1 2 3 4 5 

Együttműködés, csapatmunka hiánya 1 2 3 4 5 

A tájékoztatás nem megfelelő időben történik 1 2 3 4 5 

A tájékoztatás nem megfelelő tartalmú 1 2 3 4 5 

Nem tervezett és rendszeres a kommunikáció 1 2 3 4 5 

Nincs lehetőség a személyes vélemények 
kommunikálására 

1 2 3 4 5 

A vezetőség nem megfelelően reagál a felvetett 
problémákra 

1 2 3 4 5 

 
9. Értékelje, hogy milyen az intézmény külső kommunikációja! Soronként osztályozza 

bekarikázással a szempontokat! 

Szempontok Értékelés (1 – egyáltalán nem, 5 – teljes 
mértékben) 

Az intézmény olyan környezetben található, 
amihez a nyilvánosság pozitív elképzelései 
kapcsolódnak. 

1 2 3 4 5 

Az intézmény külső kialakítása esztétikus. 1 2 3 4 5 

Az intézmény belső kialakítása esztétikus, 
komfortos. 

1 2 3 4 5 

Az intézmény külső kommunikációja tervszerű. 1 2 3 4 5 

Az intézmény külső kommunikációjára vonatkozó 
útmutatások egyértelműek a munkatársak 
számára. 

1 2 3 4 5 

Az intézmény külső kommunikációja 
professzionális. 

1 2 3 4 5 

Az intézmény arculata (név, logó, névjegykártya, 
stb.) egyedi, sokan ismerik/felismerik. 

1 2 3 4 5 

Az intézmény megfelelő módon (kommunikációs 
csatornák) kommunikál külső környezetével. 

1 2 3 4 5 

Az intézmény megfelelő stílusban (pl. közérthető, 
udvarias, stb.) kommunikál külső környezetével. 

1 2 3 4 5 

Az intézmény társadalmi szerepe, 
tevékenységének fontossága a környezet 
számára is világos, egyértelmű. 

1 2 3 4 5 

Az intézmény tevékenysége a környezetben 
elismert, pozitív megítélésű.  

1 2 3 4 5 

Az intézmény rendszeresen tájékoztatja 
környezetét tevékenységéről, a szervezetet érintő 
változásokról. 

1 2 3 4 5 
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Szempontok Értékelés (1 – egyáltalán nem, 5 – teljes 
mértékben) 

Az intézmény nyitott a környezet számára, 
rendszeresen vannak olyan rendezvények, amin 
külső személyek is részt vesznek. 

1 2 3 4 5 

Az intézmény megfelelő módon (kommunikációs 
csatornák) kommunikál lakóival. 

1 2 3 4 5 

Az intézmény megfelelő stílusban (pl. közérthető, 
udvarias, stb.) kommunikál lakóival. 

1 2 3 4 5 

Az intézmény rendszeresen tájékoztatja a lakókat 
tevékenységéről, a szervezetet érintő 
változásokról. 

1 2 3 4 5 

Az intézmény bevonja a lakókat a külső 
környezetével való kommunikációba 
(kommunikáció tervezése, előkészítése, konkrét 
tevékenységek pl. rendezvényeken való 
részvétel, fotózás, cikkírás, stb.) 

1 2 3 4 5 

Az intézmény lakói elégedettek az intézmény 
szolgáltatásaival. 

1 2 3 4 5 

Az intézmény lakóit támogató személyek (pl. 
hozzátartozók, gondnokok, stb.) elégedett az 
intézmény szolgáltatásaival. 

1 2 3 4 5 

Az intézménynek kiterjedt szakmai kapcsolatai 
vannak. 

1 2 3 4 5 

Az intézmény weboldala esztétikus. 1 2 3 4 5 

Az intézmény weboldala informatív. 1 2 3 4 5 

Az intézmény weboldala rendszeresen frissül. 1 2 3 4 5 

Az intézmény jelen van a közösségi médiában 
(Facebook, blog, stb.). 

1 2 3 4 5 

 
10. Véleménye szerint mivel lehetne javítani, elősegíteni az intézmény külső 

kommunikációját? Soronként osztályozza bekarikázással a szempontokat! 

Szempontok Értékelés (1 – egyáltalán nem, 5 – teljes 
mértékben) 

A külső kommunikáció tudatosabb tervezésével 1 2 3 4 5 

A külső kommunikáció felelőseinek egyértelműbb 
kijelölésével 

1 2 3 4 5 

A külső kommunikáció felelőseinek képzésével 1 2 3 4 5 

A munkatársak kommunikációs készségeinek 
fejlesztésével, képzéssel 

1 2 3 4 5 

Szakemberek, tanácsadók alkalmazásával 1 2 3 4 5 

A környezet számára több információ közlésével 1 2 3 4 5 

Gyakoribb, rendszeresebb információközléssel 1 2 3 4 5 

Több, a helyi közösség számára nyitott 
rendezvénnyel 

1 2 3 4 5 

Több szakmai rendezvénnyel 1 2 3 4 5 

Tárgyi, technikai feltételek javításával 1 2 3 4 5 

Az elektronikus kommunikáció fejlesztésével 
(intranet, weboldal, hírlevél, Facebook, stb.) 

1 2 3 4 5 

Egyéb, éspedig: 1 2 3 4 5 
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Kommunikációs terv 
 
Készítette: 
 
Jóváhagyta: 
 
Dátum: 
 
I. Bevezetés 

II. Helyzetelemzés 

1. Projekt bemutatása 

2. Felmérések, elemzések (pl. PEST, SWOT stb.) eredményeinek bemutatása 

III. Kommunikációs célok 

IV. Célcsoportok 

V. Üzenetek célcsoportok szerint 

VI. Kommunikációs stratégia 

VII. Arculat 

VIII. Ütemezés 

IX. Költségek 

X. Mérés-értékelés, felülvizsgálat 
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Adatbázis Adatbázis alatt a módszertani fejlesztés során előre megtervezett és 
előkészített adatgyűjtő űrlapok segítségével feltölthető Excel táblázatokat 
értünk, melyek célja, hogy az egyes felmérésekben kapott eredményeket 
rögzítése, illetve a tervezés egészét tekintve egységes és/vagy egymással 
összevethető, összekapcsolható tervezési adatokat tároljon. Az 
adatbázisokat a fenntartó és az intézmény igényeit is figyelembe véve 
alakítjuk ki, mert azok alkalmassá tehetők a hosszú távú adatgyűjtésre, 
adatelemzésre, tervezésre; részben betölthetik az IFKT folyamat 
nyomonkövetésének, monitorozásának szerepét is. 

Aktív korúak 
ellátása 

2015. március 1-jétől az aktív korúak ellátását a járási hivatal állapítja meg. 
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú 
személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az aktív korúak ellátására 
jogosultak pénzbeli ellátásának két típusa van: a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás biztosítható a munkavégzésre alkalmas személyek 
részére, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás biztosítható a munkavégzésre valamilyen okból nem alkalmas 
személyek részére. 

Árvaellátás A megváltozott munkaképességű személyeket az árvaellátás életkorra 
tekintet nélkül megilleti.

25
 

Átláthatóság 
(transzparencia) 

A szervezet jogállására, felhatalmazására, stratégiájára, tevékenységére, 
gazdálkodására, működésére és teljesítményére vonatkozó, időben történő, 
megbízható, egyértelmű és tárgyhoz tartozó információk nyilvánosságra 
hozása, megismerhetősége. Az információk közzététele lehetővé teszi, hogy 
a társadalom számára a működés számon kérhető legyen. Gyakran 
kapcsolódik az átláthatóság fogalomhoz az elszámoltathatóság is, mely 
nemcsak a gazdálkodásra, annak szabályszerűségére és hatékonyságára, 
hanem a jogszabályi kötelezettségek betartására, a teljesítményre is 
vonatkozik, illetve magába foglalja, hogy a vezetők felelősségre vonhatók. 

Attitűdskála Az attitűd közvetlen mérésére szolgáló skála, melyet kérdőíves módszer 
során alkalmaznak. Az ilyen skálák mindig valamely attitűdtárggyal 
kapcsolatos értékelő (pozitív és negatív) állításokat tartalmaznak. A 
válaszoló az egyetértés különböző fokozataiban fejezi ki a viszonyulását. 
Attitűd: Hozzáállás, viszonyulás valamihez, vagy valakihez 

Autizmus 
spektrum zavar 

Az autizmus fejlődésneurológiai zavar, amely a központi idegrendszer stabil, 
stacioner sérült állapotának az eredménye, illetve a következményes, a 
viselkedés és fejlődés sajátosságai alapján meghatározható komplex 
viselkedéses szindróma. Az alapsérülés jelen tudásunk szerint végleges, 
kezeléssel nem gyógyítható. A spektrumba tartozó összes állapotot, a (1) 
szociális kommunikációt, (2) kölcsönösséget igénylő szociális 
interakciókat, valamint (3) rugalmas gondolkodást és viselkedés-szervezést 
megalapozó kognitív készségek fejlődési zavara és késése jellemzi 
(autisztikus triász). Az „autisztikus zavar” (DSM-IV) és a „gyermekkori 
autizmus” (BNO-10), illetve a „pervaziv fejlődési zavar - PDD” (BNO-10 és 
DSM-IV), az Asperger-szindróma (BNO-10) és a legkorszerűbb „autizmus 
spektrum zavar” fogalmak hasonló tartalmúak, és kevés eltéréssel 
egymásnak megfeleltethetők. Ezért minden fenti diagnózist ebbe a 
kategóriába sorolunk. 
(Pszichiátriai Szakmai Kollégium, Autizmus Alapítvány, 2007)  

Beépítésre nem A település közigazgatási területének a zöldterületi, a közlekedési, a 

                                      
25

 Az 1997. évi LXXXI. törvény 54-56. §-a valamint a 168/1997 (X.6) Korm. rendelet 
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szánt terület mezőgazdasági, az erdőművelési, illetőleg az egyéb célra szolgáló része. 

Beépítésre szánt 
terület 

a település közigazgatási területének a beépített, illetve a további beépítés 
céljára szolgáló területrésze (lehet a település külterületén is) [1997. évi 
LXXVIII. tv. 2. § 2-3. pont]. 

Belterület A település közigazgatási területének – jellemzően a település történetileg 
kialakult, összefüggő, beépített, vagy beépítésre szánt területeket tartalmazó 
– a helyi építési szabályzatban kijelölt része [321/2012. (XI. 16.) Korm. rend. 
1. § 1. pont]. 

Beszéd-
fogyatékosság 

Olyan – ép fizikai hallással bíró – személyek, akiknél a beszédfejlődés 
(verbális és grafikus) menete nem indul meg, kórosan késik, vagy valamely 
területen hibásan működik. A beszédfogyatékosság igen változatos 
megjelenése, súlyossága következtében egyes típusai csak potenciális 
hátrányt jelentenek, amíg mások alapjaiban zavarják meg az emberi 
kapcsolatrendszert, a társadalomba történő beilleszkedést és az 
ismeretszerzést.  

1. Artikulációs-és hangképzési zavar. Ide tartozik: pöszeség, diszlália, 
diszfónia, orrhangzós beszéd 

2. Beszédfolyamatosság zavara. Ide tartozik hadarás, dadogás. 
3. Nyelvi zavar. Ide tartozik: expresszív/receptív nyelvi zavarok; 

beszédértés és beszédészlelés zavara; diszartria; afázia; diszlexia-
diszgráfia; diszfázia; specifikus nyelvi zavar 

4. Mutizmus. A mutizmus a szocializáció jellegzetesen gyermek- vagy 
serdülőkorban kezdődő zavarainak csoportjába tartozik. Markáns, 
emocionálisan meghatározott szelektivitás a beszédben.  

Életminőség Az egyén észlelete az életben elfoglalt helyzetéről, ahogyan azt életterének 
kultúrája, érték-rendszerei, valamint saját céljai, elvárásai, mintái és 
kapcsolatai befolyásolják. Szélesen értelmezett fogalom, amely bonyolult 
módon magába foglalja az egyén fizikai egészségét, pszichés állapotát, 
függetlenségének fokát, társadalmi kapcsolatait, személyes hitét, valamint a 
környezet lényeges jelenségeihez fűződő viszonyát. Az életminőség egy 
multidimenzionális jelenség, nem pedig egy individuális vonás vagy egyszerű 
állapot (WHO). 
Az életminőség, amelynek javítása és a társadalomban szokásos módon 
tartása központi eleme a támogatott lakhatásnak: „Amennyiben a személyes 
mutatók az alapvető szükségletek kielégülésének élményével, és a teljesség 
élményének megélésével találkoznak, akkor jó vagy magas életminőségről 
beszélhetünk. A szükségletek kielégítése, a döntéshozatal és felelősség, a 
sikeresség és a közösségi élmény a közösségbe ágyazott szolgáltatásokkal 
párosulva magas életminőség megélésének lehetőségét hordozza 
magában.” (Schalock, 1990). 

Emelt összegű 
családi pótlék 

Az a tizennyolc évesnél idősebb személy jogosult az ellátásra, aki a 
tizennyolcadik életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-
ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, 
vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a 
tizennyolcadik életévének a betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os 
mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag 
legalább egy évig fennáll. 

Építés bejelentése Új, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó 
lakóépületek építését engedélyező eljárás, mely 456/2015. (XII. 29.) Korm. 
rendelet szerint zajlik. 

Építési engedély Az illetékes Építési hatóság által a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján 
lefolytatott eljárása alapján kiadott engedély, mely alapján egy épület 
felépíthető amennyiben további jogszabályi feltételek is azt lehetővé teszi.  

Építési hely az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai által 
körülhatárolt beépíthető területrésze, amelyen – a védőtávolságok és más 
jogszabályi előírások megtartásával, vagy azon belül a szabályozási terven 
jelölt beépíthető területrészen – az övezeti előírások szerinti 
telekbeépítettség mértékéig az épület (épületek) elhelyezhető 
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(elhelyezhetők). 

Építési telek: Az a telek,  
a) amely beépítésre szánt területen fekszik, 
b) az építési szabályoknak megfelelően kialakított, 
c) a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott 
közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi 
számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, 
illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és 
d) amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 300 
m [253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklet 30. §] - az építési telek 
fogalmának változásait lásd itt. 

Építmény Építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési 
helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, 
készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez 
kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, 
illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az 
építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma) [1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 8. 
pont] 

Épület Jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely 
szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek 
együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével 
összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás 
céljából [1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 10. pont] 

Épület-
üzemeltetés 

A létesítménygazdálkodás egy szervezeten belül a munkahely és a 
munkavégzés szükségleteihez kapcsolódó belső szolgáltatások iránti 
kereslet és kínálat menedzselése a szervezet stratégiájának figyelembe 
vételével. Ezen a tevékenységen belül az épület egyes berendezéseinek, 
szerkezeteinek jó állapotáért felelős tevékenység az épület üzemeltetése, 
mely magában foglalja azt, hogy azok helyes és költséghatékony 
működéséről, karbantartásáról is gondoskodnia kell (pl. gépészeti rendszerek 
beszabályozása és tervszerű felülvizsgálata, tisztítása, stb. is a feladata) 

Értelmi 
fogyatékosság 

A hazai gyakorlatban az értelmi fogyatékosság fogalmához három kritérium 
köthető: 70 alatti IQ, a korai életkorban, de legalább 18 éves kor alatt történő 
kialakulás és a szociális alkalmazkodás oly mértékű akadályozottsága, amely 
az önálló életvitelt erőteljesen akadályozza 

Esetfelelős Az esetfelelős az ellátást igénybevevő egyéni szolgáltatási tervében 
meghatározott célokért és tevékenységekért felelős. Az esetfelelős 
kompetenciájának ki kell terjednie az igénybevevő: 

 képességeiről, nehézségeiről, mindennapi életéről, az általa 
ténylegesen igényelt segítségről szóló szolgáltatási terv 
elkészítésére; 

 az egyéni esetkezelésre; 

 a döntéseinek támogatására; 

 a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására. 

ÉTDR Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus 
dokumentációs rendszer. Egy olyan, interneten elérhető központi 
szolgáltatás, amely az építésügyi hatósági engedélyezési folyamat 
valamennyi résztvevője számára támogatja az engedélyezési dokumentáció 
(a rajzi mellékleteket is beleértve) elektronikus kezelését, azaz tárolását, 
továbbítását, véleményezését, megjelenítését és megőrzését. Az ETDR 
hasonlít egy felhőalapú tárhelyhez, de oda csak előírt tartalmú és formájú 
dokumentumok tölthetők fel, A tárhelyre feltöltött terveket látja az építési 
hatóság és egyes szakhatóságok is és a tárhelyre ők feltöltik a tervvel 
kapcsolatos közlendőjüket a tervező és az engedélyt kérő számára is 
elérhető módon. 

Fogyatékossági 
támogatás 

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére havi 
rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. Ennek a jövedelemtől független 
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támogatásnak a célja, hogy az arra jogosultnak anyagilag segítséget 
nyújtson a súlyosan fogyatékos állapotából eredő társadalmi hátrányok 
mérséklésében, és ezzel az esélyegyenlőség elősegítésében. 

Fókuszcsoportos 
interjú 

Kutatás módszerként az interjú egy kétszemélyes interakciót jelent a kutató 
és az interjúalany között, a fókuszcsoportos interjú pedig több személy 
interaktív kommunikációja. Homogén vagy heterogén, 5-12 fős csoport 
megkérdezésére szolgál. Homogén csoport kialakításához szűrő kérdőívet 
kell alkalmazni. A kérdések egy központi téma (fókusz) köré épülnek fel. A 
fókuszcsoport alkalmas a kvantitatív adatgyűjtésre: folyamatok, jelenségek 
feltárására, megértésére, vagy felállított hipotézisek (olyan feltételezések, 
melyeket a rendelkezésre álló információk alapján állapítottunk meg) 
ellenőrzésére. 

Hallássérülés A hallószerv valamely részének (középfül, belső fül, hallóidegpálya) 
veleszületett vagy szerzett sérülése. Súlyosság szerint a hallássérültek két fő 
csoportja a nagyothallók és a siketek. 
Nagyothallás:30-60 dB közötti hallásveszteség  
Súlyos nagyothallás, siketség: 60 dB-nél nagyobb hallásveszteség 

Használatbavételi 
engedély 

Az az írat, mely bizonyítja, hogy az épület használatra alkalmas és 
földhivatali nyilvántartásba bevezethető a léte. 

Ingatlan-
nyilvántartás 

Az ingatlan-nyilvántartás olyan közhiteles nyilvántartás, amely 
településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának a 
törvényben meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és 
más, jogi szempontból lényeges (releváns) tényeket. Tartalmazza továbbá az 
oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges, a törvényben 
meghatározott személyazonosító- és lakcímadatait is. 

Ingatlan-
nyilvántartási 
térkép 

Olyan rajzi alapú nyilvántartás, melyet jogosult állami szerv (korábbi nevén 
Földhivatal jelenleg település Kormányhivatala Földhivatali Főosztály) vezet, 
mely egy térképen biztosítja az (ábrázolt) ingatlanok térbeli 
elhelyezkedésének bemutatását. Az ún. nyilvántartási térkép a földmérési 
alaptérkép másolata, melyen a földhivatal az időközi változásokat vezeti az 
ingatlantulajdonos által beadatott adatszolgáltatás alapján. Kötelező tartalmát 
jogszabály és szakmai szabályzatok tételesen előírják.  

Inklúzió Jelentése belefoglalás; befogadás. Először társadalompolitikai fogalomként 
jelent meg, majd átvette a (gyógy)pedagógiai is (inkluzív oktatás, nevelés). 
Az integrációtól abban különbözik, hogy nem különböző csoportok közötti 
kapcsolatokat feltételez, hanem a társadalom egészére egy heterogén 
csoportként tekint. Az inklúzió célja, hogy a különféle csoportok (szegények, 
nemi, etnikai, fogyatékossági, szexuális, életkori stb. csoportok) tagjai 
számára megteremtse az egyenlőséget. A befogadás fogalma és 
koncepciója még sokkal kevésbé kidolgozott, mint az integrációé. 

Integráció A szó beolvasztást, becsatolást, összevonást, egységesülést, összefonódást 
jelent. Többféle és többszintű integrációt lehet megkülönböztetni. Szélesebb 
értelemben a társadalmi integráció azt jelenti, hogy minden ember számára 
egyenlő jogok és lehetőségek biztosítottak. Szorosabb értelemben a 
társadalmi integráció növekvő szolidaritást és kölcsönös identifikációt 
(azonosulást), illetve az ennek érdekében tett erőfeszítéseket jelenti. Fő 
törekvése az elkülönül csoportok összeillesztése, ellentéte a kirekesztés, 
szegregáció. 

Intézet Minden olyan bentlakásos gondozási központ, ahol a lakók el vannak zárva 
a szélesebb közösségtől és/vagy kénytelenek együtt élni. Az ilyen 
intézményekben élőknek nincs kellő kontrolljuk saját életük, illetve az őket 
érintő döntések fölött, és magának a szervezetnek a követelményei 
jellemzően elsőbbséget élveznek a bentlakók egyéni igényeivel szemben. 
(Közös európai útmutató, 2012) 
Intézetnek tekintünk egy fogyatékos személyek számára kijelölt lakóhelyet 
akkor, ha az alábbi feltételeknek megfelel: 
1. Fogyatékos személyek nagyobb számú homogén csoportja számára ad 
lakhatást életük egy részében vagy egészében. 
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2. Az intézeti világ kulturálisan elkülönül a hétköznapi társadalomtól, és 
sajátos szabályaival, rituáléival, akár gyakorlati jogrendszerével egy 
elkülönített életvilágot alkot. Az intézetben más szabályok vonatkoznak az 
emberi kapcsolatokra, a munkára vagy az egyéni igények kielégítésének 
módjaira.  
3. Az intézetek fizikailag, esztétikailag elkülönülnek a lakókörnyezettől. 
4. Az intézetekben egy az intézmény érdekeinek és szervezeti igényeinek 
megfelelő napirend és rutin működik, amelynek alárendelik az ott élő 
emberek egyéni igényeit és szükségleteit. Az intézet vezetősége dönti el, ki 
mikor kel és fekszik, mikor van étkezés, milyen munkatevékenységet kell 
végezni, hogyan alakíthatók az emberi kapcsolatok.  
5. Az intézetben hierarchikus kapcsolatrendszerek a meghatározók. A 
fogyatékos személyek e hierarchia alján helyezkednek el. (Kopasz et al., 
2016) 

Intézettelenítés 
(deinstitutionalisa
tion - DI) 

(1) Szakmapolitikai lépéssorozat (Bugarszki, 2011), melynek célja az 
intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére való áttérés. 
Gyakran pusztán az intézmények bezárásaként értelmezik, azonban az 
„intézményi ellátások kiváltása” kifejezés a megelőzést is magában foglaló, 
közösségen belüli széleskörű szolgáltatások fejlesztésének, kiterjesztésének 
az intézeti ellátás szükségességének megszüntetése céljából folytatott 
tevékenységet jelöli (Közös európai útmutató, 2012).  
(2) Az ellátórendszer átalakítása, mely az egyéni szükségleteket, igényeket 
helyezi a középpontba, és az azok kielégítésére célzottan képes 
szolgáltatásokra épülő rugalmas rendszert vezet be (Andráczi-Tóth et al., 
2011).  
(3) A Közös európai útmutatón alapuló kisebb létszámú, lakókörnyezetbe 
integrált, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az önálló életvitelhez 
szükséges képességekre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer 
irányába történő átalakulás. 

Intézmény A társadalomtudományokban használt sokféle, sokrétű és sokértelmű 
fogalom. Az egymástól nagyon különböző felfogások megegyeznek abból a 
szempontból, hogy az intézmény az egyének cselekvéseinek, és az egyének 
közötti kölcsönhatásoknak a rendszerességére, megfigyelhető 
szabályszerűségeire vonatkozik. Az intézmény fogalmának viszonylag széles 
körben elfogadott különböző értelmezései szerint az intézmény jelentheti (1) 
elvárások, illetve szabályok sajátos rendszerét, (2) a viselkedés 
megfigyelhető szabályszerűségét, a kölcsönhatások rendszerességét, (3) 
beállítottságok, értelmezési hajlandóságok valószínűségét. Az intézmény 
jelenthet továbbá (4) valamilyen csoportot vagy szervezetet, végül jelent-heti 
(5) a társadalom valamely szféráját vagy alrendszerét (Farkas, 2007).  
Az IFKT módszertan az intézmény utóbbi két meghatározást tekinti 
relevánsnak és az intézmény fogalmát megkülönbözteti az intézet fogalmától. 

Intézményi 
férőhely kiváltás 

Az a folyamat, melyben a nagy létszámú bentlakásos intézményeket 
fokozatosan kis létszámú szolgáltatásokkal váltják fel. 
Az IFKT módszertan megkülönbözteti az intézet és intézmény fogalmát, 
valamint összhangban a Közös európai útmutatóval, javasolja és preferálja a 
„intézményi ellátások kiváltása”; „kiváltás”; „nagylétszámú bentlakásos 
intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére való 
áttérés” kifejezések használatát az „intézménytelenítés”, illetve a „kitagolás” 
helyett. 

Közfeladat A jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az 
arra kötelezett közérdekből, jogszabályban meghatározott követelményeknek 
és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal 
való ellátását. (Feik 2014: 52) 

Közösségi (alapú) 
szolgáltatás 

Olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik az egyén számára a 
közösségi életvitelt, a gyerekek esetében pedig azt, hogy ne intézményben, 
hanem családi környezetben nőjenek fel. A közösség egészét segítő 
szolgáltatások, amelyeknek mindenki számára hozzáférhetőnek kellene 
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lenniük, fogyatékosságuk jellegétől vagy a támogatás szükséges mértékétől 
függetlenül. Ez továbbá speciális szolgáltatásokat is jelöl, például a 
fogyatékossággal élő személyeknek biztosított támogatási szolgáltatásokat, 
hozzátartozókat tehermentesítő gondozást és egyéb szolgáltatásokat. 
Ezenfelül, ide tartozik a családi alapú és a családi jellegű gyerekellátás, 
többek között a helyettesítő családi ellátás, valamint a korai beavatkozásra 
és a családtámogatásra irányuló megelőző intézkedések (Közös európai 
útmutató, 2012). 

Közösségi 
lakhatás 

Közösségi lakhatás alatt olyan szolgáltatások összességét értjük, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fogyatékos személyek ugyanolyan körülmények 
között éljenek, mint a nem fogyatékos állampolgárok az adott társadalmi-
gazdasági feltételek között. 
Közösségi lakhatásról akkor beszélünk, ha az alábbi feltételek teljesülnek:  
1. A lakhatást nyújtó szolgáltatást a többségi társadalom lakóhelyén, átlagos 
lakóingatlanokban nyújtják. A lakóingatlanok belterületen, lakott 
környezetben helyezkednek el, és átlagos minőségűek. Nem szükséges, 
hogy az ingatlanok jobbak, újabbak legyenek, mint a helyi lakosság által 
használt átlagos házak vagy lakások.  
2. A közösségi lakhatásnak minden fogyatékos személy számára 
hozzáférhetőnek kell lennie. A fogyatékosság típusa és súlyossága nem 
lehet indoka annak, hogy bárkitől megtagadják a közösségi lakhatásban való 
részvételt. A súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek éppen úgy 
célcsoportja a közösségi lakhatásnak, mint az enyhe fokban fogyatékos 
személyek vagy a pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek.  
3. A lakhatási szolgáltatások akadálymentesek és hozzáférhetők, és 
megfelelnek a felhasználó személyek egyéni igényeinek.  
4. A felhasználók maguk döntenek arról, hol és kivel kívánnak lakni. 
Döntéseiket nem pusztán figyelembe veszik, hanem ténylegesen ők 
rendelkeznek a döntések meghozatalához szükséges jogi kompetenciával, 
vagyis a polgári jog szerinti cselekvőképességgel. Ha döntéshozatalukban 
támogatásra van szükségük, ez a támogatás rendelkezésre áll (támogatott 
döntéshozatal).  
5. A felhasználók bármilyen segítséget megkapnak ahhoz, hogy részt 
vegyenek a helyi közösség életében. Ez azt jelenti, hogy hozzáférnek 
foglalkoztatással, közlekedéssel és személyes ügyeik intézéséhez 
szükséges támogatáshoz, asszisztenciához (Kopasz et al., 2016) 

Közszolgáltatás A közszolgáltatás olyan szolgáltatás, amelynek megszervezéséért végső 
fokon az állam vagy a helyi önkormányzat felel, és amely mindenki számára 
azonos feltételek mellett vehető igénybe.  
Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról értelmező rendelkezései alapján: minden 
közhatalmi tevékenység - ideértve a hatósági, kormányzati és minden egyéb 
közigazgatási, valamint igazságszolgáltatási tevékenységet -, továbbá az 
Országgyűlés, az Országgyűlésnek beszámolással tartozó szervek, az 
Alkotmánybíróság, az alapvető jogok biztosa, az ügyészség, valamint a 
honvédelmi és rendvédelmi szervek által hatáskörük gyakorlása során 
kifejtett tevékenység. 

 az állam által fenntartott intézmény által nyújtott közszolgálati 
médiaszolgáltatás, továbbá oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, 
kulturális, tudományos, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 
egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási, közlekedési szolgáltatás, 
ellátás, illetve tevékenység, 

 a helyi és nemzetiségi önkormányzat hatásköre gyakorlása során kifejtett 
minden tevékenység - ideértve különösen a hatósági és egyéb 
közigazgatási tevékenységet -, valamint a helyi önkormányzat, a 
nemzetiségi önkormányzat, a nem állami, helyi önkormányzati vagy 
nemzetiségi önkormányzati fenntartó és az egyházi jogi személy által 
fenntartott, közfinanszírozásban részesülő intézmény által 
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nyújtott szolgáltatás, ellátás, tevékenység 

 minden ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltató 
tevékenység, továbbá 

 minden olyan hatósági engedély vagy hatósági kötelezettség alapján 
végzett nyilvános szolgáltató tevékenység, amely település vagy 
településrész közellátását szolgálja, használata nem korlátozott, illetve 
nem korlátozható. 

Külterület a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, 
elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, vízgazdálkodási, vagy 
különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló, vagy művelés 
alatt nem álló természetközeli része [321/2012. (XI. 16.) Korm. rend. 1. § 6. 
pont]. 

Lakás 253/1997 Kor rendelet 105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára 
szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, 
étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit 
(fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, 
előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, 
gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok 
együttesen tegyék lehetővé 
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, 
b) a főzést, mosogatást és az étkezést, 
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, 
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program 
szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás 
céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, 
egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése). (2) A lakószoba 
a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, 
fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos 
alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja 
szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló 
munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését. 
(3)345 A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy 
lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe 
és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a 
főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos 
alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös. 
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a 
rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani 
kell. 

Látássérülés A látószerv valamely részének organikus vagy funkcionális sérülése. 
Súlyosság szerint a vízus alapján lehet vakság, aliglátás és gyengénlátás. 
(V=0,1-0,3 és/vagy látótérszűkület); aliglátás (V<0,1 és/vagy látótérszűkület); 
vakság V=0 

Mozgássérülés A mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy 
funkciózavara, a mozgászavarok gyűjtőfogalma. A mozgássérült emberek 
esetében a struktúrák károsodásából adódóan sérülnek a funkciók, amelyek 
a képességre és a teljesítményre vannak hatással. Az önálló életvitelt ezek a 
tényezők erősen befolyásolhatják. 
A kategorizáció igen nehéz, mivel a megnyilvánulási formák és az önálló 
életvitelhez szükséges készségek szintje igen nagy egyéni variációkat mutat.  
Az idegrendszeri eredetű mozgászavar jellege szerint lehet plégia (bénulás), 
amikor mozgásképtelenség lép fel, paresis (hűdés), amikor a 
mozgásképesség csökkent, és hypermotilitás (túlmozgás).  
Kiterjedése szerint lehet monoplégia, illetve monoparesis (egy végtagra 
terjed ki), hemiplégia, illetve hemiparesis (a test fél oldalára terjed ki), 
paraplégia, ill. paraparesis (a két alsó végtagra terjed ki), di-, vagy 
tetraplégia, illetve di-, vagy tetraparesis (négy végtagra terjed ki). 
Megjegyezzük, hogy a valóságban a legváltozatosabb átmeneti formák is 
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lehetségesek, így ez a beosztás tájékoztató jellegű séma. 
Az izomtónus állapota szerint lehet spasticus (görcsös) és atóniás (petyhüdt). 
A sérülés helye szerint lehet centrális (agyi) és perifériás (gerincvelői). 
A módszertanban használt felosztás: 

 Veleszületett vagy gyermekkorban szerzett 4 végtagot érintő súlyos 
mozgáskorlátozottság 

 Veleszületett vagy gyermekkorban szerzett 2 végtagot érintő súlyos 
mozgáskorlátozottság: 
 alsó végtag sérült 
 felső végtag sérült 

 Veleszületett vagy gyermekkorban szerzett enyhe vagy középsúlyos fokú 
mozgássérülés 

 Későbbi életkorban baleset vagy betegség miatt szerzett 4 végtagot 
érintő súlyos mozgáskorlátozottság 

 Későbbi életkorban baleset vagy betegség miatt szerzett 2 végtagot 
érintő súlyos mozgáskorlátozottság 
 alsó végtag sérült 
 felső végtag sérült 

 Későbbi életkorban baleset vagy betegség miatt szerzett enyhe vagy 
középsúlyos fokú mozgássérülés 

 Nagymértékben romló tendenciát mutató mozgásállapot (pl. DMP, SM, 
stb.) 

Munkajövedelem Minden munkaviszonyból származó jövedelem.  

Pszichoszociális 
fogyatékosság 

Pszichoszociális fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki 
hosszan tartó mentális károsodással él, amely számos egyéb akadállyal 
együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő 
társadalmi szerepvállalását. 
Mentális károsodás: a mentális működések és a viselkedés zavarai, amikkel 
az orvostudományon belül a pszichiátria foglalkozik. E zavarok 
klasszifikációja jelenleg a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO) F 
fejezete alapján történik a leggyakoribb diagnózisok: 
Szkizofrénia F 20 
Perzistáló deluzív zavarok F22 
Szkizoaffektív zavarok F25 
Nem organikus pszichózis F 29 
Hangulati élet zavarai (Affektív kórképek) F30- F39 
- Bipoláris I. zavar F 30 
- Bipoláris II. zavar F 31 
- Depressziós epizód F 32 
- Recurrens, ismétlődő depresszió F 33 
- Perzisztáló hangulati zavar F34 
- Egyéb hangulati affektív zavar F 38 
- K.m.n. hangulati (affektív) zavar F 39 

Rehabilitációs 
ellátás 

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira (rehabilitációs ellátás 
vagy rokkantsági ellátás) jogosult az, akinek az egészségi állapota a 
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy 
kisebb mértékű, és aki: a kérelem benyújtását megelőzően 5 éven belül 
legalább 1095 napon át a biztosított volt; keresőtevékenységet nem végez; 
és rendszeres pénzellátásban nem részesül. Amennyiben a szakértői 
bizottság az egészségi állapotot 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben 
véleményezi (ez korábban 40% vagy azt meghaladó egészségkárosodásnak 
felelt meg) és a foglalkoztathatóság tekintetében az igénylőt 
rehabilitálhatónak minősíti, úgy az igénylő rehabilitációs ellátásra szerezhet 
jogosultságot. A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a rehabilitációs 
hatósággal együttműködésre köteles, amelynek keretében teljesítenie kell a 
rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeket. 
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Rokkantsági 
ellátás 

Amennyiben a foglalkoztathatóság szempontjából a szakértői bizottság az 
egészségi állapotot 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi és 
a rehabilitációt, nem javasolja, úgy az igénylő rokkantsági ellátásra lehet 
jogosult. 
Rokkantsági ellátást kell megállapítani, annak is, akinek az egészségi 
állapota 31-60% közötti és a kérelem benyújtásának időpontjában az 
öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem 
haladja meg. 

Rokkantsági 
járadék 

Az új rendelkezések szerint rokkantsági járadékra az a személy jogosult, 
akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 
70 %-os mértékű (korábban ennek mértéke 80% volt), és nyugellátásban, 
baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásában nem részesül. Az új rendelkezések együttfolyósítási tilalmat 
vezetnek be a rokkantsági ellátás, ill. rehabilitációs ellátás, valamint a 
rokkantsági járadék tekintetében. A rokkantsági járadék megállapítását a 
nyugellátások és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 
egyaránt kizárják. Ez a korlátozás azonban csak a 2015. december 31-ét 
követően benyújtásra kerülő igények esetén érvényesül, a korábban 
megállapított ellátásokban való egyidejű részesülés nem zárja ki a 
rokkantsági járadékra való jogosultságot. 

Segítő 
technológiák 

Az akadályozottság kompenzálására olyan segítő eszközökre, 
technológiákra van szükségük a fogyatékos személyeknek, amelyek 
biztosíthatják az önállóbb életvitelt, csökkenthetik a külső segítség 
igénybevételét, életminőségük javítását szolgálva. A „segítő technológiák” 
kifejezés olyan termékekre és szolgáltatásokra utal, amelyek lehetővé teszik 
vagy megkönnyítik adott feladatok végrehajtását az igénybevevők számára, 
illetve növelik a személyek biztonságát. Ilyen technológiák többek között a 
következők: alternatív-augmentatív kommunikációs eszközök, figyelmeztető 
rendszerek, beszédfelismerő szoftverek és egyéni vészhelyzeti beavatkozási 
rendszerek.  

Szenvedély-
betegség 

Szenvedélybetegségnek vagy addikciónak azokat a viselkedési formákat 
nevezzük, amelyek fölött a személy képtelen kontrollt gyakorolni, azokat 
kényszeresen újra és újra végrehajtja, illetve amelyek a személyre – és 
többnyire környezetére – káros következményekkel járnak. Kémiai addikciók 
pl. alkohol, nikotin, gyógyszer, drog; viselkedési addikciók pl. 
játékszenvedély, bulímia, pirománia, stb. 
Diagnózisok:  
Alkohol okozta mentális és viselkedészavarok F 10 
Ópiátok használata okozta mentális és viselkedészavarok F11 
Cannabis és származékai által okozott mentális és viselkedés zavarok F 12 
Nyugtató és altató használata által okozott mentális és viselkedészavarok F 
13 
Kokain használata által okozott mentális és viselkedészavarok F14 
Egyéb stimulánsok által okozott mentális és viselkedészavarok F15 
Hallucinogének által okozott mentális és viselkedészavarok F 16 
Illékony oldószer okozta mentális és viselkedészavarok F18 
Többféle drog/egyéb pszichoaktív anyag használata által okozott 
mentális és viselkedés zavarok F19 
Kóros szokások és impulzus-kontroll zavarok F63 (ide sorolandó 
játékszenvedély is) 

Szolgáltatási 
elem

26
 

Szolgáltatási elem: a szakmai programban a szolgáltatás részeként 
megjelenő alábbi tevékenységek összessége: 

- tanácsadás: az igénybevevő bevonásával történő, jogait, 
lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, 

                                      
26

 Forrás: Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló tervezet, 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2016. december 15. 
http://www.kormany.hu/download/5/89/e0000/min_r_csomag-honlapra.docx#!DocumentBrowse> 

http://www.kormany.hu/download/5/89/e0000/min_r_csomag-honlapra.docx#!DocumentBrowse
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szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat; a 
megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális 
felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, 
magatartásra ösztönöz, vagy nem kívánatos cselekvés, magatartás 
elkerülésére irányul, 

- esetkezelés: az igénybe vevő/k szükségleteinek kielégítésére 
(problémájának megoldására és/vagy céljai elérésére) irányuló, 
megállapodáson és/vagy együttműködésen alapuló, tervszerű segítő 
kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybevevő/k 
saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a 
szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, 
újabb problémák megelőzésébe, 

- pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, 
andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, 
folyamat, amely olyan viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek és 
képességek átadásának közvetlen és közvetett módját teszi lehetővé, 
gyakoroltatja, aminek eredményeként az igénybevevő lehetőséget kap 
képességei kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére, 

- gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen 
alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, 
amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan 
rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely 
elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a 
családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését, 

- étkeztetés: gondoskodás hideg és/vagy meleg ételről 
alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, 
szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen, 

- gyógypedagógiai segítségnyújtás: a megismerésben és 
tanulásban akadályozottak pedagógiai szaksegítsége képességeik 
legteljesebb kibontakoztatásában, autonómiájuk megerősítésében; az 
akadályozottat gondozó, nevelő családtag részére speciális készségek 
átadása a rászoruló speciális fejlesztésének elsajátítása érdekében, 

- felügyelet: az igénybevevő lakó- vagy tartózkodási helyén, 
illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát 
szolgáló, személyes vagy technikai eszköz(ök)zel biztosított kontroll, 

- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe 
vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben 
tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes 
szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök 
biztosítása, amennyiben ezt saját háztartásában vagy annak hiányában 
nem tudja megoldani, 

- szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe 
vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, 
szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok 
helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem 
oldhatóak meg, 

- készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi 
beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas 
készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák 
kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására, 

- lakhatás: az életkorhoz, egészségi állapothoz, családi 
állapothoz vagy helyzethez igazított, rövid vagy hosszú távú lakhatási 
lehetőség, amely elősegíti a személyes biztonságot és az emberi 
méltóság megőrzését, a tanulásban, a foglalkoztatásban és a közösségi 
életben való részvételt és/vagy a családtagok közötti kapcsolat 
fenntartását, 

- megkeresés: szociális problémák által érintett vagy 
veszélyeztetett azon egyének közvetlen, illetve közvetett módon történő 
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elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás 
céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt 
bármilyen okból elérni nem tudják, 

- közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség 
lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító-ösztönző, informáló, 
kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra 
vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, 
közösségi együttműködéseket valósít meg. 

Szóbeli prompt Akkor használjuk, amikor valamilyen feladatot adunk, és ha a feladatot végző 
személy elakad, akkor úgymond „súgunk”, szóbeli utasításokat adunk, ezáltal 
segítve a feladat önálló megoldását 

Támogatott 
lakhatás 

A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek - ide 
nem értve a demens személyeket - és a szenvedélybetegek részére 
biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási 
képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve 
elősegítése érdekében biztosítja 

a) a lakhatási szolgáltatást, 
b) az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiénés, 

szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával 
végzett esetvitelt, 

c) a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más 
szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást, 

d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény 
esetén 
da) a felügyeletet, 
db) az étkeztetést, 
dc) a gondozást, 
dd) a készségfejlesztést, 

de) a tanácsadást, 
df) a pedagógiai segítségnyújtást, 
dg) a gyógypedagógiai segítségnyújtást, 
dh) a szállítást, 
di) a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást. 

A támogatott lakhatás  

 az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és 
professzionális támogatói hálózat létrehozásával és működtetésével 
támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását és 
fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül,  

 személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, 
programok nyújtásával, illetve a csoportos és a képviseleti 
megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát az egyén 
elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma 
megválasztásában, 

 az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi 
életvitel támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosít 
az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására. 

[1993.évi III. törvény 75. §-a, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/A. – 110/I. 

§-ai] 
Tanulószervezet A tanulószervezet jövőjének kialakítása érdekében folyamatosan növeli, 

erősíti alkotókedvét és tehetségét A tanulószervezet a tudásmenedzsment 
egyik vívmánya, mely segít a megfelelő jövőkép kialakításában és annak 
elérésében, miközben jelentős innovációs kapacitást bocsát a szervezet 
rendelkezésére. A tanulószervezet olyan közösség, ahol az egyének 
törekednek képességeik folyamatos kiterjesztésére, az új gondolatok 
támogatásban részesülnek, a kollektív elképzeléseknek tág teret 
biztosítanak, és az egyes személyek a közös tanulás képességének 
elsajátításában is motiváltak. (Stocker, 2004). Egy hatékonyan működő 



101 
 

 

FOGALOM LEÍRÁS 

tanulószervezet értékrendszerének alapköve a folyamatos tanulás, és az új 
információk beépítése, a változások facilitálása. A tanulószervezet 
kultúrájának fő karakterisztikuma az innováció, a folyamatos kutatás és 
fejlődés biztosítása, a konkrét célok felállítása; felépítésére az 
együttműködés, a tervszerűség és a felelősség megosztása jellemző 
(Schalock, et.al., 2008).  

Telek Egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület [1997. évi LXXVIII. tv. 2. 
§ 21. pont] (Az utcai is egy telek !) 

Telektömb olyan építési telkek összessége, melyeket minden oldalról utca vagy más 
közterület határol és nem egy másik telek. 

Településképi 
vélemény 

A véleményezési eljárás az engedélyezési eljárást megelőzően, a 
beruházás megvalósítása előtti jogosultsága a települési önkormányzat 
polgármesterének, amellyel a településképnek megfelelő épületek 
megvalósítása a cél. A véleményezési eljárás lefolytatásának számos 
előfeltétele van. Azt, hogy mire kell kérni Településképi Véleményt 
Önkormányzati rendelet írja elő. A rendelet neve általában HÉSZ (Helyi 
Építési Szabályzat) 

Tér-Informatika A térinformatika térbeli objektumok és jelenségek kapcsolatrendszerének 
feltárásával és elemzésével foglalkozó tudomány és módszer. A 
térinformatika magába foglalja a térbeli adatok gyűjtésének, adatok digitális 
előállításnak, integrálásának és elemzésnek folyamatát, illetve az elemzések 
megjelenítését. Azon rendszereket, amelyek a Földről, mint közvetlen 
környezetünkről tárolt térbeli információkat dolgozzák fel, földrajzi információs 
vagy geoinformációs rendszereknek nevezzük, a rövidítésére legtöbbször az 
angol GIS - Geographical Information Systems elnevezést alkalmazzák. 
Legegyszerűbb példája a Google Maps, amin egyes térképi pontokhoz egy 
adatbázist rendelnek megmutatva azt, hogy milyen intézmény található ott, 
milyen fényképek készültek ott. 

Vakok személyi 
járadéka 

Kifutó ellátás, 2001 óta nincs újabb megállapítás 

Változás-
menedzsment 

A változásmenedzsment jelentős, nagyszabású, magát a szervezetet, mint 
rendszert érintő változások menedzselésének lehetősége. Szervezeti 
változásnak tekinthető minden olyan átalakulás, amelyik a szervezet 
lényeges jellemzőiben következik be. Ilyen szervezeti jellemző lehet a 
szervezet stratégiája, a szervezeti struktúra, az alkalmazott technológia vagy 
módszerek, a szervezetben tevékenykedő emberek vagy a szervezet 
ügyfelei, partnerei, illetve a szervezeti kultúra. A változásmenedzsment a 
szervezeti változásokra irányuló döntések és cselekvések összessége. 
Értelmezhető mindazoknak a modelleknek, módszereknek, eszközöknek, 
technikáknak, stb. összességeként is, melyek segítségével a szervezeti 
változások sikeresen végrehajthatók. 
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2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer, fejlesztéséről  
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kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról (Mmtv.) 
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2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról 

Magyarország Központi költségvetéséről szóló törvény 

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 

 
15/2015. (IV. 7.) OGY határozat az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015–2025.) 

 

Kormányrendeletek, kormányhatározatok 

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 
(Tr.) 

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a 
gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 
személyes adatokról 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, 
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 

226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 

92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs 
alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának 
felülvizsgálatáról 

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének 
engedélyezéséről és ellenőrzéséről 

327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 

392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (Sznyr.) 

321/2012. (XI. 16.) Korm. rend. a területszervezési eljárásról 

 

1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó 
szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos 
kormányzati feladatokról 

1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást 
nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú 
koncepcióról 

 

Miniszteri rendeletek: 

4/2000. (II. 25.) EüM rend. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci 
Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  

15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
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1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről (továbbiakban: Szakmai rendelet) 

9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről (továbbiakban: Ir.) 

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési 
nyilvántartásáról 

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és 
a szociális szakvizsgáról 

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló 
szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 

 

 

 


