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SHF „DEFINÍCIÓK” 

• KORAI: Súlyosan halmozottan sérültek azok, akiknél 
jelentős értelmi akadályozottság mellett érzékszervi, 
mozgásos sérülés, vagy ezen területek jelentős 
elmaradása társul. 

 

• IME: Súlyos fogyatékosok azok az emberek, akik úgy 
a testi, mint a szellemi funkcióikban olyan módos 
sérültek, hogy a mindennapi életbe átfogó 
megsegítésre szorulnak. 

 

• DR. LÁNYINÉ: súlyosan halmozottan sérülteknél 
súlyos agyi eredetű mozgáskorlátozottság és a 
motoros beszédzavar kombinálódik, de súlyos 
értelmi fogyatékosság is előfordulhat. 

 



SHF „DEFINÍCIÓK” 

FSZK-TÁMOP-5.4.5 projekt során  

• Halmozott fogyatékosság: Olyan állapot, amely egy 
vagy több azonos, vagy egymástól független időben 
fellépő biológiai sérülés / károsodás következményeként 
jön létre, és több funkcióterületre kiterjedő 
fogyatékossággal jár. (Lányiné E. Á. Gyógypedagógiai 
Lexikon) 

• A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet 
során fennálló állapot, amelyre jellemző, hogy a testi 
struktúrák károsodása következtében a speciálisan 
humán funkciók - mint a kommunikáció, a beszéd, a 
mozgás, az értelem és az érzékelés-észlelés - 
minimálisan két területén súlyos vagy legsúlyosabb 
mértékű zavar mutatható ki. 

 



SHF „DEFINÍCIÓK” 

• Fejlődésükben súlyosan akadályozottak:  

A súlyosan halmozottan sérült személyek csoportján 
belül azok, akik egész életen keresztül, a mindennapi 
tevékenységeikben folyamatos, komplex és speciális 
megsegítésre szorulnak. A súlyos akadályozottság 
leggyakrabban a központi idegrendszer komplex 
károsodása következtében kialakult állapot, melynek 
folytán érzékszervi, és/vagy mozgásos sérülés, illetve 
ezeken a területeken jelentős elmaradás tapasztalható, 
ezek a sérülések különféle kombinációkban és 
súlyossági fokozatokban jelenhetnek meg, de közös 
tünetként az értelmi akadályozottság súlyos és 
legsúlyosabb foka tekinthető. 

 



KIKET GONDOLNAK AZ 
INTÉZMÉNYEK SHF 

SZEMÉLYEKNEK 

• Legalább két fogyatékossággal rendelkezik, és ezek közül az egyik 
legsúlyosabb minősítésű (n=11) 

• A súlyos mértékű értelmi fogyatékosság mellett társul még mozgás-és vagy 
érzékszervi fogyatékosság vagy akadályozottság kommunikációjában 
jelentősen akadályozott  és magas támogatási szükséglettel él. (n=4) 

• Több fogyatékossága van (n=1) 

• A magas támogatási szükségletű személyek (n=1) 

• Aki önmaga ellátására nem képes, tartósan, véglegesen érzékszervi, 
kommunikációs, pszicho szociális károsodással él (n=1) 

• A speciálisan humán funkciók közül ( beszéd, mozgás, érzékelés észlelés, 
értelem, kommunikáció ) a testi struktúra károsodása következtében 
legalább két területen súlyos vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható 
ki. (n=1) 

•  1998. évi XXVI. törvény 23§ (1)  f.) az a)-e) és h) pontban meghatározott 
súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van 
(halmozottan fogyatékos) (n=1) 

 



A MAGAS TÁMOGATÁSI 
SZÜKSÉGLETŰEK CSOPORTJÁN 

BELÜL SHF DEFINÍCIÓ 
 

Súlyosan halmozottan fogyatékos személyek akik 

• súlyos mértékű értelmi fogyatékosság mellett  

•  társuló mozgás-és/vagy érzékszervi fogyatékosság 
vagy akadályozottság tapasztalható, ami miatt  

• kommunikációjában jelentősen akadályozott (nem 
beszélő, AAK-t igénylő emberek) és  

• magas támogatási szükségletű a mindennapos 
életvezetés során  

• gyakran társuló viselkedészavar tapasztalható náluk 
(ez utóbbi megléte nem alapvető minden SHF 
személynél).  

 



TÁRS PROJEKT, AVAGY AZ INTÉZMÉNYI 
FÉRŐHELY KIVÁLTÁS TÁMOGATÁSÁNAK 

FOLYAMATA 

 

 

SHF tanácsadóink:  
• Dr. Hegedűs-Beleznai Csilla 

• Győri Zsófia 

• Kováriné Bujdosó Lilla 

• Péntek Imréné 

• Stummer Mara 

• Zahoránszky Mária 



SHF MODELLPROGRAM 
CÉLJA 

•  a kiváltásban résztvevő szociális intézménnyel 
együttműködve, az intézmény súlyosan, halmozottan 
fogyatékos kliensei számára támogatott lakhatást és 
kapcsolódó szolgáltatási gyűrű kialakítását segítse elő, s 
ennek során kidolgozásra kerüljön az SHF személyek 
támogatott lakhatásának és kapcsolódó szolgáltatásainak 
modellje 

• szakmai háttértámogatást nyújtson olyan 
intézményeknek, szervezeteknek, melyek bentlakásos 
szolgáltatásokat igénybe vevő súlyosan, halmozottan 
fogyatékos klienseik számára támogatott lakhatás 
szolgáltatást kívánnak létrehozni. A modellprogramhoz 
szorosan kapcsolódik egy 50 órás szakmai képzés 
kidolgozása és lebonyolítása, valamint egy folyamkövető 
film elkészítése 



SHF MODELLPROGRAM 

• SHF 
Tanácsadók 

SHF 
Modellprogram 



TÁRS PROJEKT, AVAGY AZ INTÉZMÉNYI 
FÉRŐHELY KIVÁLTÁS TÁMOGATÁSÁNAK 

FOLYAMATA 

Jelenlegi SHF tanácsadásban résztvevők: 

 

• Az SHF tanácsadást 14 intézmény összesen 1584 óra keretében 
igényelte.  

• 2018. augusztusáig 5 fő SHF tanácsadó volt jelen összesen 13 
(Andornaktálya, Boldogkőváralja, Tokaj, Derecske, Szerep-Hosszúhát, 
Kéthely, Pásztori, Peresznye,  Polgárdi, Segesd, Vésztő, 
Derekegyháza, Magyarbánhegyes,) intézményben.  

• 2018. szeptemberétől +1 intézmény kért még SHF óraszámot (Tordas), 
illetve bevonásra került pluszban 1 SHF tanácsadó 

 



SHF TEAM FELÁLLÍTÁSA AZ 
INTÉZMÉNYEKBEN 

TEAM tagok kiválasztásának elsődleges szempontja: 

• a személlyel kapcsolatban volt/van – a mindennapi életében részt     vett/vesz 

• SHF személyek felmérése, a közös gondolkozás mentén 

• Életút feltárása, a lakó életének főbb eseményei 

• Személyisége, jellemzése, benyomások, tapasztalatok 1-1 team tag részéről 

• Milyen egy napja? Napirendi elemek 

• Milyen a közvetlen élettere/környezete?  

• Akadálymentesítési szükségletek? 

• Diagnózisok feltárása, egészségügyi történések végigjárása és lehetséges  

    hiányosságok kiszűrése 

• Kapcsolati ernyő… lakótárs kérdése… 

• Egyéni kiváltási terv adaptációja – tervezett szolgáltatások és felkészülés  

    TL –ra lehetséges  célkitűzései a lakó részére  

 

Forrás: Zahoránszky Mária  



SHF KIVÁLTÁSI GYAKORLATOK SZERINT 4 
MODELLT KÜLÖNBÖZTETHETÜNK MEG 

1. csoportba tartozók: Támogatott lakhatás - lakópark szerű elrendezés: 

                                       a szolgáltatási központ köré építenek  TL házak/ plusz közeli  

                                       településeken találhatóak házak 

  

2. csoportba tartozók  Városon kívül szolgáltatási központ, városban elhelyezve gócokban a 

                                        TL házak.  

                                       Nagy távolság (5-10 km) a szolgáltatási központ és a TL házak között. 

 

3. csoportba tartozók  Ebben az esetben csak az adott települések érintettek a kiváltásban.  

                                       A szolgáltatási központ és a TL házak is itt helyezkednek el.  

                                        Ezen településk esetében vannak olyan TL-ek, amelyek egymáshoz közel 

                                       helyezkednek el, a többi ház szétszórva a településen. 

 

4. Csoportba tartozók  A következő modell annyiban közös, hogy a szolgáltatási központok az  

                                        adott településen helyezkednek el, a környező településekre pedig 1-1 TL ház               

                                        elszórva, vagy a szolgáltatási központ a településen helyezkedik el, a házak 

                                        pedig láncszerű elrendezésben ezt követő településeken. 1-2 TL van csak a 

                                        szolgáltató központ közelében.  

 



 
 
 

Közbeszerzés sikertelensége miatt 2018 első 
felében újraterveztünk: 

1.) SHF tanácsadók bevonása a modellprogramba 2018. 
júliusától  

3 előkészítés alatt álló szakmai anyag: 

• Életvitelt segítő és AAK eszközök SHF személyek részére 

• SHF team munka- jó gyakorlat 

• Pozícionálás   

 

 

SHF MODELLPROGRAM ELSŐ 
LÉPÉSEI 



SHF MODELLPROGRAM ELSŐ 
LÉPÉSEI 

 

2.) Intézmények AAK megsegítése  

• SHF tanácsadók által tudás bővítés 

• MEOSZ által lefordított Kommunikációs útlevél 
eljuttatása az intézményekbe 

• Gyakorlati példák különböző alap kommunikációs 
helyzetekre és igényekre (gesztus jelek, tárgyjelek, 
PCS grafikák) 

 

Ezen feladatokat szorosan az FSZK MONTÁZS 
Projekt munkatársaival látjuk el 

 

 



SHF MODELLPROGRAM ELSŐ 
LÉPÉSEI 

3.) Kutatás elem, amely a magas támogatási 
szükségletű személyekre koncentrál (2018. 
szeptember-2019. február) 

• Hazai jó gyakorlatok tanulmányok 

• Egyenlő Esélyekért Alapítvány! 

• Tovább Élni Egyesület 

• Mohács-Kölked Társegyházközség Pándy Kálmán Otthona 

• Európai jó gyakorlat (dán, cseh gyakorlat) 

• Hazai helyzetfeltárás és javaslatcsomag 

 



SHF MODELLPROGRAM TERVEK  
2020. DECEMBERIG 

• Célcsoport alaposabb megismerése, SHF személyek 
fókuszba helyezése 

• Tudásátadás rendezvények által 

• Életminőségfelmérő eszköz adaptálása 

• Finanszírozás diferenciálása 

• Intézmények szakmai támogatása 
• Életvitelt segítő és AAK eszközökkel való megtámogatás 

• Terápiás munkatársakkal 

• Saját kiadvány készítése 

• Képzés 

• Filmkészítés 



HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSI 
PONTOK SHF TÉMATERÜLETEN 

FSZK Szolgáltatásfejlesztési 
munkacsoport 

SHF Modellprogram 

FSZK SHF munkacsoport 

TÁRS+MONTÁZS 

SHF  

Szakmai Műhely 

Cél: 

- Közös tudások létrehozása (fejlesztési előzmények, 
célcsoporttal kapcsolatos előzetes tudások, tapasztalatok) 

- Partnerintézményi kör bővítése  

- Közös kapcsolati háló kialakítása 

- Fejlesztések összehangolása 

- Hiányterületek feltárása, távlati és projekten túlmutató 
javaslatok kialakítása 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
 
ELÉRHETŐSÉG: 
URBANOVSZKY.ZSUZSA@FSZK.HU 
LUTHAR.BARBARA@FSZK.HU 
KIVALTAS.SZOLGALTATASFEJLESZTES@FSZK.HU 
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