
Tovább Élni Egyesület 



A Tovább Élni Egyesület 

rövid története 

https://youtu.be/CwusXwMR_x8 

https://youtu.be/CwusXwMR_x8
https://youtu.be/CwusXwMR_x8


Az Egyesület alapvetései 

Minden ember, aki lélegzik, aki 

létezik, jó, hogy él. Függetlenül 

képességeitől, lehetőségeitől, 

adottságaitól. 

 

 

Minden embernek a lelki és testi 

egészségét megőrző, fejlődését 

segítő közegben kell növekednie, 

élnie. Kis közösségben, 

családban. 

 

 

→ személyes 

odafordulás, egyéni 

szükségletek, igények 

lehetőséghez mért 

kielégítése, figyelembe 
vétele 

 

→Környezet alakítása 

(lakókörnyezet, közös tér, 

napirend, létszám, 

csoport homo vagy 

heterogenitása 

 

 



Célcsoport 

Különböző mértékű és típusú 

fogyatékos emberek 

 
Súlyosan és 

halmozottan 

sérült 

emberek 

→ az egyéniségükre, képességeikre és   

fogyatékosságukból fakadó sajátosságaikra 

épülő ellátás 

→ SHS: erősen korlátozottak a kommunikációs 

csatornák, kapcsolat teremtési lehetőségek, a 

kül.-ő érzékszervekre támaszkodó 

tapasztalatszerzési lehetőségek; az 

önrendelkezés, önellátás lehetőségei 

→ az ő életükben minél gyakrabban ismétlődő, 

egyértelmű helyzetekre kell alapozni a kül.-ő 

fejlesztések, kapcsolat teremtés megkezdését 

(étkezés, gondozási feladatok → kommunikáció 

(döntések) 



Kommunikáció 
- Valós kommunikációs helyzetek (tényleg választhat, tényleg 

érdekel, „csak” kapcsolatba szeretnék kerülni veled) 

- Beszélni tudó lakók (beszédértés, kifejezés, megsegítésük) 

- Nem beszélő lakók: alternatív kommunikációs utak: 

gesztusok, mimika, hangadás, kézjelek, mozdulatok, AAK-s 

eszközök (vizuális alapú, taktilis, hangalapú megsegítés...) 

 - Munkatársak felé:  

 belső „képzések”, egyértelmű elvárások: mivel segíthet 

egy-egy helyzetet érthetővé tenni, milyen közlés esetén 

várhat a helyzetnek megfelelő reakciót 

 Lakókról időről-időre frissített dokumentáció a 

kommunikációs jelzésekről, eszközökről („dobozolás” 

veszélye)- félreértések, félremagyarázások elkerülése 

 

 

 

 



Étkezés 

Az étkezési szituációk, mint közösségi 

együttlétek és gazdag kommunikációs, 

fejlesztési lehetőséget hordozó helyzetek (LO-

AP) 

Közösségi együttlét: lehetőség a 

munkatársak, lakók személyes találkozására, 

kötetlen együttlétére, a családiasság 

megélésére 

Kommunikáció, fejlesztés: SHS emberek 

fejlesztésének alapelvei (bazális-totális, 

etetésterápia, valós döntéshelyzet) → napirend, 

mobilizálás 

 



Heti- és napirend 
  Tájékozódást, struktúrát, működést segíti (nem az emberek 

vannak a keretekért...) 

  A lakók igényeihez, szükségleteihez igazodik elsősorban 

(munkaerő hiány, mobilizálás) 

→Nap ritmusa és az egyéni ritmus 

→Foglalkoztatás 

 

 



Az Egyesület szolgáltatásai 

 Lakhatás 

 Foglalkoztatás 

 Gyógypedagógiai ellátás, az önálló 

életvitel segítése 

 Szabadidős tevékenységek programok 

 Egészségügyi ellátás megszervezése 



Az alapvetések „következményei” 

Lakókörnyezet 

 

 Lakószobák (1-4 fő, hálószoba, személyes 

tárgyak) 

 Közös terek: elférjen az adott 

„lakóegység”, heterogén csoport igényeit 

kielégítse  

 Akadálymentesítés 

 



Együttműködés 

 Kezdetekben: hollandok, németek 

 A falu római katolikus papja: hittan 

 Falubéli és környéki jóakarók: adományok 

 BME Középülettervezési Tanszék- Kemes 

Balázs: Építő táborok:  

2017 nyár: https://youtu.be/EtxgPqBwT8k 
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Realitás 

- Munkatársak terheltsége és a 

szakmai színvonal kapcsolata 

- Reflexió, megújulás, folyamatok 

értékelése 
 

 

 

 



KÖSZÖNJÜK A 

FIGYELMET! 


