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Bemutatkozás 
 

• Magyarországon évente kb. hatvan gyermek születik központi idegrendszeri (CP) sérüléssel.  

• Egyesületünk 2011-ben alakult, érintett szülők hozták létre 

 

• Az egyetlen civil szervezet vagyunk az országban, akik a központi idegrendszeri sérült gyermekeket és 
családjaik érdekérvényesítésével foglalkozik. 

 

• Adományt gyűjtünk rászoruló családoknak, támogatjuk gyermekek külföldi kezelését 

 

• Azon dolgozunk, hogy az országban megfelelő ellátórendszer alakuljon ki, a családok, gyermekek 
„akadálymentesen” élhessenek 

 

• Országos szülősegítő hálózatot építünk, családi programokat szervezünk 

 

• Tevékenységünkben kiemelt szerepet kap az érdekvédelem, a párbeszéd kialakítása, együttműködés a 
döntéshozókkal, más civil szervezetekkel 

 

Küldetésünk az országban élő, központi 
idegrendszeri sérült gyerekeket nevelő 

családok, támogatása. A sérült 
gyermekeket nevelő családok 

érdekképviselete.  



Amire büszkék vagyunk 

• Kb. kétezer családnak tudtunk eddig informálisan és 
ötnek adománygyűjtéssel is segítséget adni 
 

• A központi idegrendszeri sérülteket érintő, máshol nem 
hallható témákban szervezünk előadásokat, szülőklubokat 
 

• Összefogásunkkal az OEP kb. 200 000 000 Ft értékben 
támogatott gyermekeket egy amerikai műtétre 
 

• Sikerült elérnünk, hogy egy műtéti eljárás rekordidő alatt 
(SDR-10 hónap!) alatt bejöjjön Magyarországra 
 
 

• Tevékenységünkkel egyre többen ismerik fel, hogy közös 
összefogással a civilek is változást tudnak elérni 
 

• Közreműködésünkkel jött létre az első RehabCritical Mass 
• Megszerveztük az I-III. CP-s Napokat, mely szülőknek és 

szakembereknek tartott előadásokat a központi 
idegrendszeri sérülést érintő kérdésekben. 

• Elértük közösen, hogy 2019-től bruttó 100 Ft-ot kap 
minden otthonápoló gyermeke jogán 
 

 



Digitális esély pályázatunkkal nembeszélő, kezüket írásra 
használni nem tudó gyermekeket integráltunk az oktatásba 

szemvezérlő kommunikációs eszköz segítségével 



Súlyosan halmozottan sérültek ellátása 

 Problémák: 

 Nincsenek pontos számadatok (kb. 17 000 fő, aki gyermekét 

           ápolja  )→ nincs ellátási  protokoll 

 Családok nem kapnak megfelelő támogatást, segítséget →  

        intézményi elhelyezés, egyszülős családok, elszegényedés  

        /nem megfelelő ellátás, nem megfelelő fejlődés 

 Változó időben kerülnek a rendszerben →  nincs egységes ellátórendszer 

 Szakértői bizottságok felkészületlensége → pontatlan vizsgálati 
eredmények 

 Minden szinten emelt szintű ellátást kellene kapniuk, de az intézmények 
nem tudják vállalni → kiszorulnak az oktatásból, aki képes lenne sem tud 
megfelelő intézményben tanulni (30% van a rendszerben, magántanulók) 

 Együtt működő, felkészült szakemberek hiánya (országosan, anyagi 
megbecsülés hiánya) → elbutult, vegetáló halmozottan sérült emberek 

 Szakemberek, döntéshozók, érintettek között nincs együttműködés →  

 Speciális tudás megléte minden intézményben - ahol tanulhatnának - 
hiányzik → lemaradás (pl. kommunikációfejlesztés pici kortól) 

 Szegregáció jelenléte mindenütt → nincs, nem lehet elfogadás, befogadás  

 Akadálymentesség hiánya → nem tudnak eljutni sehova  

 

 

 

 

 



Pozitív fejlemények 

 Érdekképviselet megjelenése → jobb minőségű ellátás, 
lehetőségek növekedése 

 Pozitív példák → másképp is lehet 

 Kötelezettségek → jogszabályok betartatása, jogorvoslati 
lehetőségek növekedése 

 Új speciáis szakok, irányok → Bárczi –drámapedagógia, aak 
képzés, MAGYE  

 Egyéni, magán kezdeményezések → átvehetik rendszerszinten 



Egyenlő hozzáférés a kommunikációhoz 

 integrációs iskolai program-kísérletek  2018-2019 



Egyenlő hozzáférés az oktatáshoz 

• hozzáférést biztosítani a halmozottan, súlyosan halmozottan sérültek 
számára is, megfelelő szakmai támogatással az oktatáshoz, az élethez 

• lehetőséget biztosítani országosan egy új, kisebb (3-6 fő) családi 
intézménytípusra (CSAFNA, családi fejlesztő napközi) – jelenlegi modell 
VÖLGYZUGOLYHÁZ Alapítvány) 

• lehetőséget teremteni országosan a szociális integrációra (sima iskola 
benne egy elkülönített csoport/osztály indul 2018. szeptemberétől, VENI 
VIDI VICI Alapítvány) 

• A jelenlegi Nappali ellátók megreformálására van szükség 
(szükségletekhez igazodva alakuljanak át igazi humánus életet támogató 
nappali intézményekké – KACIFÁNTOS GYERMEKEINK MOSOLYÁÉRT 
Alapítvány, GEMMA, BLISS Alapítvány) 

• inkluzív iskolai modell-program kidolgozása (A HOLNAP ISKOLÁJA 
tanulócsoport elindítása 2018. szeptembertől, 2019-től a Holnap iskolája 
indulása – LÉPJÜNK, HOGY LÉPHESSENEK! KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) 
 



 

• II. Közös Ügyeink konferencia –  
„Lakhatás” nov. 23. Premier Kultcafe 
          

• December 3. 9.00. a Fogyatékkal élők világnapja alkalmából 
SZAKMAI NAP Premier Kultcafe 

 
 

Köszönöm a figyelmet! 
Csordás Anett csanett@lepjunkhogylephessenek.hu 
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