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Doktori tanulmányaim és a hosszú évek óta folyó szakmai 
munkám, és kutatásaim során arra kerestem a választ, hogy a 
felnőtt korú, értelmileg- és halmozottan sérült személyeknek 
milyen lehetőségekkel, és esetlegesen milyen akadályokkal kell 
szembenézniük a felnőtté válás és az ezzel szoros 
összefüggésben lévő önállósodási folyamat során. A felnőtt 
ember életében az önrendelkezés, az önálló életvitel, önálló 
döntések meghozatala fontos a lehető legautonómabb 
életminőség szempontjából. 

Az elmúlt évek során folytatott kutatásomban ezeknek a 
folyamatoknak a hátterét és végeredményét vizsgáltam, 
családban - és intézményi környezetben élő felnőttek körében. 
A vizsgálatom kiterjedt egy kelet- magyarországi nagyváros 
összes bentlakást biztosító intézményi ellátására, továbbá a 
családban élő fiatalok esetében a nappali szolgáltatást 
igénybevevők véleményének elemzésére. Az elemzés 
rávilágított a különböző lakhatási formákban élő felnőtt 
személyek élethelyzetének feltárására, életminőségbeli 
különbségek feltérképezésére, amelyeket összekapcsoltam a 
lakhatási formák jellegzetességeivel, - nagy létszámú ápoló- 
gondozó intézmény, kis létszámú lakóotthon, támogatott 
lakhatási életforma- továbbá az eltérő fenntartásban működő 
szervezetek – egyházi, civil, önkormányzati, állami- 
összehasonlításával. A kutatásom kvalitatív módszeren alapult, 
mely kiterjedt a szolgáltatásokat, intézményi ellátásokat 
igénybevevők körére, továbbá az ellátásokban szakmai 
feladatot ellátó segítő szakemberek személyes véleményének, 
és tapasztalatainak elemzésére is. A fogyatékossággal élő 
személyek esetében elsősorban fókuszcsoportos 
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interjútechnikát alkalmazva került elemzésre a döntési 
szabadsághoz, választási lehetőséghez, önrendelkezéshez 
kapcsolódó mindennapi tevékenységek megismerése. A 
szakemberek tapasztalatai, és a fogyatékos személyek által 
megfogalmazott vélemények kerültek összehasonlító elemzés 
alá, továbbá ezeket a személyes vélekedéseket, benyomásokat, 
érzéseket kiegészítettem a megfigyelés módszerét alkalmazva 
a saját benyomásaimmal, tapasztalataimmal. A megfigyelés 
,mint módszer segített a szociális ellátórendszerben fennálló 
mindennapi működésmódok, mechanizmusok részletes 
megismerésében. 

Az eredményekből levont következtetéseket összevetve a 
tudományág elméleti elgondolásaival kívánom javaslataimat 
megtenni az intézményben élő fiatalok életminőség 
javításának, és minél magasabb fokú önrendelkezés elérésének 
érdekében. 

 
Helyi sajátosságok a vizsgált város kutatásainak 
tükrében 
 
Jelen tanulmány keretein belül rövid iránymutatást kívánok 
nyújtani a vizsgált település sajátosságait tekintve. Amikor a 
fogyatékos személyekről beszélünk, általában elkülönítjük a 
gyermekeket és a felnőtteket, hiszen a hozzájuk kapcsolódó 
ellátás nagymértékben különbözik egymástól. Ebben a Kelet- 
Magyarországi városban azonban fontos a város vezetői 
számára, hogy a generációk közötti együttműködés a 
fogyatékos emberek életében is megjelenjen. A városban 
hálózatszerű együttműködés tapasztalható, az ellátások 
széleskörűek. Ahhoz, hogy láthassuk az esetleges 
hasonlóságokat, vagy éppen eltéréseket az országos 
felméréseket figyelembe véve, röviden szeretném bemutatni 
egy 2008-2010 között készült életminőség vizsgálat statisztikai 
adatait, mely foglalkozott a fogyatékos emberek helyzetével is, 
települési és térségi szinten, mely összességében 36 környező 
települést foglalt magába 339 fő megkérdezése révén. 

A kutatók alapfelvetése szerint a társadalom, amely tagjainak 
jelentős részét kirekeszti, elszegényedett társadalom, és azzal, 
hogy a fogyatékos emberek számára is megteremtjük a segítő 
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feltételek kialakítását egy rugalmas világot tudunk kialakítani. A 
kutatás célkitűzése a helyi egészségügyi és szociális rendszer 
feltérképezése, továbbá az intézményi és családi ellátások 
felmérése (Fogalomtár, 2009). A módszert tekintve kvantitatív 
felméréssel gyűjtöttek adatokat, saját összeállítású kérdőívvel, 
34 kérdéssel, mely 6 részből állt: válaszadó személye, családja, 
háztartása, fogyatékos gyermekével kapcsolatos információk, 
kapott és igényelt szolgáltatásokkal, szabadidő felhasználásával 
és a jövőbeni tervekkel összefüggő kérdések. A vizsgálatban 
olyan szülők vettek részt, akiknek van fogyatékos gyermekük, 
vagy saját háztartásukban, vagy pedig intézményi körülmények 
között. 

Már az előzetes eredmények is rávilágítottak, hogy a családok 
életében a legnagyobb problémát és egyben kihívást jelenti a 
közlekedés megoldása. Mivel a kutatásba a környező 
kistelepülések is be lettek vonva így a kis létszámú, a 
nagyvárostól távolabb eső településeken okozza a 
legkomolyabb problémát a közlekedés megoldása. A válaszadók 
életkori megoszlását tekintve a legnagyobb arányban a 45 év 
körüliek voltak, illetve a másik legnagyobb csoportot a 35 
évesek alkották, a legidősebb válaszadó 80 éves volt. A családi 
állapotot vizsgálva a legnagyobb arányban a házasságban élők 
jelennek meg 70,5%, azonban jelentős a gyerekét egyedül 
nevelők száma is, arányukat tekintve 21,8%. 

Amennyiben figyelembe vesszük a normalizált körülményeket 
akkor ebbe a kategóriába mindenképpen beletartozik, hogy az 
egyénnek legyen lehetősége utazni, távol lenni a 
lakókörnyezetétől hosszabb-rövidebb időre (Nirje, Perrin 1998). 
Azonban ebben a kutatásban is azt találták a vizsgálatot végző 
kutatók, hogy a gyermekek 85,8 % - a nem volt életében még 
soha táborban. Ez nemcsak a családban élőkre, de az 
intézményi lakókra is vonatkozik. A gyermekek összesen 
14,2%-a jutott el valamilyen táborba eddigi élete során. A 
valójában tábor kategóriába tartozó távollétet –mely ez esetben 
1 hetes tábort jelent- összesen 6,8%-uknak volt lehetősége 
megismerni. Ugyanakkor fontos adatnak tekinthető még az az 
arányszám is, mely szerint a vizsgált célcsoport megközelítőleg 
80%-a még egy éjszakát sem töltött a lakókörnyezetén kívül. 
Sok esetben ez a nevelő félelmén és tartózkodásán múlik, 
azonban jellemző a kapcsolatok beszűkülése is, mely a 
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feltételeket nem teremti meg arra, hogy a szülő fogyatékos 
gyermekét akár csak egy éjszakára is másnál helyezze el. 

Amennyiben egy gyermek vagy akár egy felnőtt fogyatékos 
személy intézményben él a hozzátartozóival való 
kapcsolattartás módja, milyensége és gyakorisága is 
nagymértékben befolyásolja az életminőségét. Ezt 
mindenképpen befolyásolja az a távolság, amely az intézmény 
és a szülői ház között található. Jelen felmérés rámutat, hogy a 
vizsgált körben ez a távolság az 1-2 kilómétertől akár a 400 
kilóméterig is terjedhet, mely alapvetően ellentmond a 
normalizáció elvének, mely szerint a gyermek nevelkedése a 
családjához legközelebb kell, hogy történjen. Bizonyos 
távolságokat tekintve a fizikai kapcsolattartás szinte 
lehetetlenné válik, mert a szülők nem képesek ezeket a 
távolságokat rendszeresen áthidalni anyagi nehézségek, utazás 
hossza, minősége miatt . Sajnos az ellátórendszer hiányosságai 
és túltelítettségéből is adódik, hogy bizonyos esetekben egy-
egy ellátottat akár az ország másik végében tudnak elhelyezni, 
mert helyi szinten nincs rá kapacitás, vagy pedig hosszú a 
várólista, amelyet a szülők nem tudnak kivárni helyzetükből 
adódóan. 

Alapvetően fontos tényként kell kezelnünk egy fogyatékos 
személy életében, hogy fogyatékossága szerzett, vagy éppen 
veleszületett állapot. Azoknál a személyeknél, akiknél 
veleszületett állapotról beszélünk azonban még egy nagyon 
lényeges tényező is felmerül, mely szerint nem mindegy, hogy 
mikor állapították meg a fogyatékosság tényét (Kálmán, 
Könczei, 2002). A kutatás erre a kérdésre is kereste a választ a 
megkérdezett szülők körében. A korai fejlesztés meghatározó 
ezen gyermek életében és életminőségük fejlesztésében, 
azonban ez korai felismerés nélkül nem működhet. A korai 
felismerés esetében nem feltétlenül szakemberek bevonásáról 
beszélünk, hanem arról a laikus környezetről, akik jelzést 
tehetnek annak érdekében, hogy egy kisgyermek mássága 
miatt minél hamarabb szakértői kezekbe kerüljön. Ez a laikus 
lehet családtag, szomszéd, a helyi közösség tagja, de akár az 
alapellátás szakembere is. De itt fontos ismételten 
megemlítenünk, hogy ezek a gyermekek csak akkor válnak 
láthatóvá, ha van lehetőségük kimozdulni otthonukból, tehát 
képesek közlekedni. A fogyatékosság megállapítása nem 
egyszerű folyamat, hiszen hátterében lehet genetikai, 
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nőgyógyászati, szülészeti ok is. Születés után komplex 
vizsgálatokkal, szakértők állapítják meg a fogyatékosság tényét 
és típusát. A vizsgálat ebben az esetben azt állapította meg, 
hogy a válaszadók 74%-nál szakember állapította meg a 
fogyatékosság tényét. 26%-ban viszont nem szakemberek, 
hanem rokonok, szomszédok, tehát a közvetlen környezet 
figyelt fel az eltérő fejlődésmenetre. A diagnosztizálást 
befolyásolja, hogy vannak olyan fogyatékossági csoportok, 
amelyek jóval hamarabb felismerhetőek, de a későbbi diagnózis 
hátráltatja a korai fejlesztést. Magyarországi viszonylatban az 
látható, hogy 0-5 év közé tehető a korai fejlesztés és korai 
felismerés időszaka. A vizsgált populációnál is jelentős azok 
száma, akik csak 6 éves koruk után lettek diagnosztizálva. 
Amely jelentősen befolyásolja későbbi életminőségüket, 
beilleszkedésüket a kortárscsoportokba. 

Jelen kutatás egyik fő célja a fogyatékos személyt nevelő 
családok problémájának feltérképezése volt, amelyeket a 
következőkben összesítve mutatok be: 

 közlekedéssel összefüggő problémák: nem tudnak autót 
fenntartani, messze van az iskola a lakóhelytől, messze 
vannak a fejlesztő programok, 

 családok túlterheltsége:24 órás ápolás nehézsége, a szülő 
egy bezárt világban érzi magát 

 pénzzel kapcsolatos problémák: nehézkes megélhetés, 
alacsony bér, a fejlesztéseket nem engedhetik meg 
maguknak, állandó munka hiánya 

 szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárások: 16 óráig el kell 
hozni a gyermeket az iskolából, nehéz a szüneteket 
megoldani, nincs nappali intézmény, nappali 
intézményben több éves várólista van, 1-2 napra sem 
tud gyermeke mellől elmenni, pszichológus hiánya 

 családi kapcsolatok: fontos, hogy a gyermek megtanuljon 
akkor is boldogulni, ha ő már nem lesz, a többi 
családtag, rokonok távolságtartás, szocializáció, 
kommunikáció problémás. 

 
A szolgáltatások tekintetében minél nagyobb egy település 

annál több lehetőség áll rendelkezésre, a vizsgált nagyvárosban 
pénzbeni és természetbeni ellátások mellett rendelkezésre 
állnak a szociális szolgáltatások is, melyek minden szinten – 
alap- és szakosított ellátás- és minden fenntartásban –
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önkormányzati, civil és egyházi- megtalálhatóak. Fontos 
továbbá, hogy a legnagyobb problémát okozó közlekedés 
megoldására is van releváns ellátási típus, hiszen számos 
támogató szolgáltatás működik nemcsak a vizsgált településen, 
de az azt környező bokortanyákban, agglomerációban is. 
Továbbá jelentős könnyebbség, hogy a nappali ellátásban, 
illetve a szakosított ellátást nyújtó intézményekben is van 
lehetőség szociális foglalkoztatás körében saját jogon 
jövedelemhez jutni a sérült felnőtt személyeknek. 

A kutatás összefoglalásaként elmondható hogy a 
normalizációt alapul véve nagyon lényeges szempont, hogy 
akár családban, akár bentlakásos intézményben él egy 
fogyatékos személy az életkörülményei azonos színvonalúak 
legyenek. Előre vetítve saját kutatásom eredményét az már 
ebben a vizsgálatban is jól látható, hogy ehhez a jelenlegi 
intézmények átalakítására, átszervezésére, tartalmi 
gazdagítására lesz szükség. 

Lényeges lenne továbbá a korai felismerés valóban korai 
életszakaszban történő alkalmazása, melyben alapvető 
jelentőségű a prevenció eszköztárának alkalmazása, illetve a 
genetikai tanácsadás minél szélesebb körű hozzáférése. A 
hálózat fejlesztés szempontjából be kell vonni és fel kell 
készíteni mind az oktatási, egészségügyi és szociális rendszert, 
továbbá lényeges a szülői szervezetek bevonása is. 

A normalizációt és megfelelő életszínvonalat alapul véve 
nagyon meghatározó, hogy hogyan viselkedünk a fogyatékos 
személlyel, hangsúlyos tehát, hogy életkori sajátosságának 
megfelelően bánjunk vele. Továbbá szintén normalizációs 
elvárás, hogy a fogyatékos személynek is szüksége van 
lakószobára, privát szférára, amelynek barátságosnak és inger 
gazdagnak kell lennie, akárcsak egy egészséges gyermek 
esetében. A vizsgálat rámutatott arra a hiányosságra is, hogy a 
normalizációs elvárások ellenére a fogyatékos személy nehezen 
tud kiszakadni környezetéből, nincs lehetősége szabadságra 
menni, akárcsak egy rövid időre is eltávolodni a családjától, 
kiránduláson, táborozáson részt venni. 

Szintén óriási eltérést mutat az egészséges gyermekek 
életviszonyait tekintve, hogy egy szocializált gyermek ismeri a 
szokásos közlekedési eszközök mindegyikét. Tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a fogyatékos gyermekek többségének erről 
nincsenek ismereteik. Alapvetően ezeknek a gyermekeknek a 
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kommunikációja is beszűkült, hiszen csak a szűk családi körre, 
vagy éppen az intézmény szakembereire korlátozódik (Könczei, 
2009). 

Számos szolgáltatás is hiányzik ezen emberek életéből,mint 
például a korai fejlesztő szolgáltatás, logopédiai, gyógytornászi, 
gyógypedagógusi, masszőri, védőnői és sok esetben szociális 
szolgáltatások is. A teljes élet érdekében szükséges a személyi 
segítő szolgáltatások hozzáférhetősége. A vizsgálat eredménye 
szerint a legnagyobb hiányosság az autista személyek ellátása 
tekintetében található, amely a diagnosztikai háttér biztosításán 
keresztül a korai felismerést és fejlesztést, továbbá a komplex 
szolgáltatást is érinti. 

A fejlődés egyik fő eleme lehet a családok és intézmények 
együttműködésének fejlesztése, a családokkal való kapcsolat 
erősítése, illetve az árjárhatóság és a rugalmasság biztosítása. 
Lényeges minden ágazat együttműködése, egészségügy, 
közoktatás, szakképzés, foglalkoztatás, hatósági területek. 
Alapvető a team munka, a kliens életútjának követése, 
továbbképzések szervezése, esetmegbeszélések tartása, 
összehangoltság megteremtése ( Horváth- Krizsai, 2012). 

 
A szociális intézmények jellemzői 
 
Magyarországon napjainkban is számos megválaszolatlan 
kérdés merül fel a fogyatékossággal élő személyek oktatásával, 
foglalkoztatásával és intézményi életével kapcsolatosan. Az 
oktatási intézményrendszert a fiatal felnőttek 23 éves korukig 
vehetik igénybe, a kérdés azonban felmerül hogyan tovább? Ezt 
követően a lehetőségek meglehetősen leredukálódnak, szinte 
két végpont között mozognak, melyek a családi 
felelősségvállalást vagy a totális intézményi ellátást jelenti. A 
kettő között elhelyezkedő alternatívák férőhelyek és területi 
megoszlások tekintetében is igen szűkösek. A finanszírozási 
rendszerek is a leginkább hátrányos helyzetben lévőket sújtják. 
A 2011-es népszámlálási adatokat tekintve több mint 40 ezer 
ember él értelmi fogyatékossággal, akik többsége érintettek az 
intézményrendszer felhasználásában – jelenleg, vagy a 
jövőben- . Az élethosszig tartó gondozás minden család 
számára az egyik legsúlyosabb döntés. A fiatalkor és az időskor 
között tehát láthatóan egy űr tátong, ahol a családok igényeit 
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csak részben, hiányosan tudják csak kielégíteni. A férőhelyek 
többsége is a totális intézményekre koncentrálódik, míg a kis 
létszámú intézmények, illetve a támogatott lakhatás lehetősége 
háttérbe szorul. 

Jellemzően a szakértők megállapításai szerint a támogatott 
lakhatást, mint önálló életformát az enyhébb sérültek esetében 
tudják elképzelni, míg a 24 órás gondozást igénylő személyek 
esetében inkább az ápoló-gondozó intézményi ellátást részesítik 
előnyben. 

Alapvető fontosságú a kutatásom szempontjából a vizsgálat 
helyszínéül szolgáló intézménytípusok néhány jellemzőjének és 
feladatuk megismerése, valamint a jogszabályi háttér gyakorlati 
megvalósulásának megvizsgálása. 

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális 
helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások 
keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak 
és helyzetüknek megfelelő, szakosított ellátási formában kell 
gondozni. A szakosított ellátási formákat igénybe vevő 
személyek ellátásáról, az állapotuk változásáról, valamint a 
részükre biztosított gondozási, terápiás, valamint ápolási, 
illetve egyéb szolgáltatások tartalmáról gondozási tervet kell 
készíteni. Érdekes eredményekre bukkanhatunk ezen gondozási 
tervek elemzése révén is, mely az előírásoknak megfelelően fő 
célként a már sokszor említett önállósodási tevékenységeket 
helyezi előtérbe, azonban jellemzően „csak” adminisztratív 
dokumentumként jelenik meg a legtöbb intézményben 
(Demeter, 1998). 

 
Előzetes eredmények 
 
Alapvetően az egyik legérdekesebb tapasztalatom szerint az 
intézményekbe való bejutás és együttműködés is nehézségekbe 
ütközött az állami fentartásban lévő intézmények esetében, míg 
a civil és egyházi intézmények nyitottak és kifejezetten 
pozitívan fogadják az érdeklődést. 

Vizsgálatomat olyan fiatalokkal kezdtem, aki jelenleg 
családban élnek, és csak az alapszolgáltatási körbe tartozó 
nappali ellátást veszik igénybe, mely feltételezi a részleges 
önállóságot. További interjúimat a városban található civilek 
által működtetett lakóotthonban végeztem el. Alapvetően ezen 
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interjúk elemzése során az eredmények nem igazán térnek el 
egymástól. Néhány észrevétel az intézményi ellátást igénybe 
vevő fiatalokról: 

 komoly függőségi viszony a szülő és gyermek között 
 erős kontroll az intézmények részéről 
 teljes mértékű felügyelet az élet minden területén 
 a fiatalok nem is igénylik az önellátás ennél nagyobb 

mértékét 
 alapjában véve elégedettek jelenlegi helyzetükkel 
 nincs igényük a változtatásra 
 kényelmesnek érzik ezt az állapotot 
 a szülő ragaszkodik a folyamatos kontrollhoz, a leválás 

megrémíti őket 
 megjelennek tabutémák, amiről senki sem beszél: a 

gondnokság és a párkapcsolatok tekintetében. 
 

A szakemberekkel készített interjúk során hasonló 
tapasztalataim születtek, mely szerint a felnőtt lét nem 
változtat a szülői attitűdön és igen szoros kapcsolat igényén. Az 
intézmény vezetőinek és szakgondozóinak véleménye alapján a 
kölcsönös függőség jellemzi a szülők és sérült gyermekeik 
kapcsolatát. Mindkét félnek ez előnyös és fontos, a 
mindennapok rutinja viszi őket előre, a jövőn nem 
gondolkodnak, nem is lehet velük erről beszélni. 

Az előzetes tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a szülők és 
családok a kezdetektől arra rendezkedtek be, hogy a 
fogyatékos gyermek körül forogjon az életük, úgy ahogyan azt 
ők akarják, ebbe senkinek sincs beleszólása –például a 
szakemberek sem tehetnek javaslatot-. Valószinűsíthető, bár 
nem bizonyított, hogy a szülők nem tudták feldolgozni azt a 
tragédiát, melytől minden gyermeket vállaló szülő retteg, mikor 
eldönti, hogy gyermeket szeretne. 
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