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1. FOGALMAK
• Re-/habilitáció: vissza-/beillesztés, azaz a korábban

meglévő funkciók lehetőségek szerinti újra elsajátítása azzal
a céllal, hogy az egyén a lehető legjobb eredményt érje el a
függetlenség és a társadalomba való beilleszkedés terén;
alanya mind az egyén, mind a környezet, mind a kettejük
kapcsolata;

• Esélyegyenlőség: lehetőséget adni a normális életre:
formális és informális szolgáltatások, eszközök,
technológiák

• Fogyatékosság: morális, orvosi, szociális vagy emberi jogi
modellekben való gondolkodás, ezek együttes megléte a
mindennapokban, s igény egy un. ellen-narratívára (Könczei
György)



Fogyatékos emberek a teljes népesség %Fogyatékos emberek a teljes népesség %--ábanában
Magyarország 5,8
Kanada 13,2
Egyesült Királyság 11,6
Hollandia 13,6
USA 14,1
Japán 2
Finnország 10
Norvégia 18
volt Szovjetunió
Dánia

1-2
??? nincs hivatalos adat, csak a 
segédeszköz-használók száma



2. A rehabilitációról általában2. A rehabilitációról általában
RésztvevőkRésztvevők

• Orvosok
• Személyi segítők
• Terápiás szakemberek
• Szociális munkások
• A támogató technológiákhoz értő szakemberek
• Család, környezet
• Az ügyfél



REHABILITÁCIÓS ALAPELVEK

• Egyéni és egyedi folyamat
• Partneri, mellérendelt viszony
• Ráerőltetés helyett motiválás
• A másik személyének elfogadása
• A döntés mindig a kliensé!
• Kompetenciahatárok betartása
• Célok, eszközök, visszacsatolás
• Komplex megközelítés: orvosi, pedagógiai, jogi, szociális, 

foglalkozási elemek és a támogató technológiák együttes 
használata



A REHABILITÁCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE
• általános társadalmi, politikai és gazdasági elvárás
• Nemzetközi elvárások, pl. A fogyatékos emberek jogairól 

szóló ENSZ Egyezmény:  pl. 4. rész (támogató 
szolgáltatások): „az államoknak biztosítaniuk kell a 
fogyatékos emberek szükségleteinek megfelelő 
segédeszközökkel, személyi gondozókkal és a közvetítő 
szolgáltatásokkal való ellátást az esélyegyenlőség elérése 
érdekében.” 

• Az ügyfél saját elvárása



A komplex rehabilitáció lehetőségei 
Magyarországon

• Kiváló kezdeményezések, szakemberek és rehabilitációs módszerek, 
egyre több szereplő, bizonyos területek (pl. korai fejlesztés) aránylag 
kiépültek

• Nem tiszta jogi szabályozás, ágazatok közti tisztázatlan kompetenciák
• Bizonytalan és következetlen finanszírozás
• Kevés és egymásra nem épülő szolgáltató/intézmény
• Nincs koordináció, hiányzik az esetmenedzser, nincs meghatározott 

„ügyfél útja”, 
• nincs rehabilitációs szolgáltatási csomag, csak egyedi szolgáltatások, 

tevékenységek
• A hangsúly inkább a rehabilitációs tevékenységen, mintsem a 

problémamegoldáson van
• Nincs eredményesség-mérés, minőségbiztosítás



Rehabilitációs szemléletünk és gyakorlatunk 
a MEREK-ben

• Komplex megközelítés, csapat/team munka
• Egyéni fejlesztési tervek és értékelésük
• Kapcsolódás más szolgáltatókhoz
• Folyamatos innováció: új szolgáltatások
• Szakmai érdekérvényesítés: rehabilitáció, támogató 

technológiák, helyi szolgáltatásnyújtás
• Tudásfelhalmozás, szakmai tudás terjesztése
• A fogyatékosság újfajta, szociális modellje alkalmazása, 

hangsúly a környezeten és a támogató technológiákon, 
törekvés az un. ellen-narratíva alkalmazására a 
mindennapokban



Az ellen-narratíva néhány ismérve
• mivel a fogyatékosságot sztereotípiák, előítéletek,

elnyomó rendszerek, a társadalomra kényszerített
hatalmi viszonyok hálózzák be, az előítéletes és elnyomó
kollektív kulturális narratívák radikális kritikával kezelése;

• a fogyatékossággal élő emberek tapasztalata, tudása
elsődlegességének hangsúlyozása;

• az épség és a normalitás fogalmának újradefiniálása;
• a többszörös különbözőség és a Másság pozitív

tartalmának erősítése;
• törekvés olyan megbeszélő (tkp. narratív) terek

megfogalmazására, amelyekben a fogyatékossággal élő
emberek ágensként határozhatják meg saját társadalmi
helyüket.



3. Támogató technológiák (AT) 
Az AT biztosításának hazai rendszere

• Kizárólag orvosi megközelítésű
• A változó egyéni szükségleteket nem követő, de a

költségvetési és forgalmazói szempontokat nagyon is
figyelembe vevő rendszer

• Sok elemi szolgáltatás hiányzik: adaptáció, egyedi
beállítás, kipróbálás, használat betanítása, javítás, stb.

• A tb-által (ár)támogatott eszközök köre nagyon szűk,
hiányoznak pl. az ápolást segítő, az otthoni
akadálymentesítést támogató, a rehabilitációs-, vagy épp a
gyermekek által használt eszközök, kommunikációs ~, stb.



A támogató technológiák és benne az 
akadálymentesítés fontossága

• Önállóságot, önrendelkezést, méltóságot biztosít
• Lehetővé teszi az integrált, normalizált, otthoni életet, az 

egyéni képességek kiteljesedését
• Feleslegessé teheti a drága és szegregáló bentlakásos 

szolgáltatást
• Nem csupán a fogyatékos emberek, hanem mások 

számára is hasznosak lehetnek
• Költség helyett manapság már inkább befektetésként 

tekinthetünk rá, hiszen megéri akadálymentesíteni



Otthoni akadálymentesítés – 12 olasz példa



SCAI elemzés 
eredményei



Esettanulmány

• Név: V. Z.

• CP, felnőtt

• Dinamikus életvitel (távmunkás, filmkészítő, önkéntes szervezetek tagja)

• Korábban a szüleivel élt, napi 13 óra segítségre volt szüksége (formális és 
informális gondozás)

• 2006. januárjában jelzi, hogy szeretne függetlenebb lenni

• Többféle felmérés:
– Centre for the Adaptation of the Home Environment (CAAD), Bologna, Italy
– Emilia Romagna’s Regional Centre for Assistive Technology (CRA), Italy 
– Centre for Technological Aids (CAT), Bologna, Italy



TERATERASZSZ

FÜRDŐFÜRDŐ

NAPPALINAPPALI

KONYHAKONYHA

VERANDAVERANDA

KIJÁRÁS A KIJÁRÁS A 
KERTBEKERTBE MUNKAHELYMUNKAHELYHÁLÓHÁLÓ

A rehabilitációs helyiségből otthon



Javasolt megoldások

• Beavatkozás fajtája:
– Teljes felújítás

• Tervezett építészeti szerkezet:
– Szabad tér

• Alapvető szükségletek:
– Maximális autonómia
– Esztétika
– Komfort

• Beavatkozási területek:
– Nyílászárók kezelése
– Akadálymentesség
– Biztonság
– Interfészek



Megvalósult megoldások

• Teljes “ Konnex” nyitási rendszer
• Hangvezérlés
• Szkennelés-vezérlés
• Minden ajtón speciális kulcsok
• Akadálymentes, távvezérlésű telefon
• Videós kapucsengő TV és telefonos 

megjelenítéssel
• Motorizált napellenzők, ablakok és ajtók



Bejáratok



• Elektromos ágy
• Motoros napellenző
• Érzékelős lámpák
• Jelzőcsengő
• Külön éjjeli és nappali 

épületüzemeltetés
• Hangvezérlés

Hálószoba



… nem csupán akadálymentesítés!



V. mára már teljesen önálló a napi 
teendői többségében.

Nincs szüksége segítőre éjszaka és a 
nappal nagy részében sem, teljesen 
önállóan és biztonságban tudja 
végezni tevékenységeit és fogadni 
látogatóit.

Jelenleg csupán napi 3 órai segítségre 
van szüksége.



• Eredmény: megnövekedett önállóság és magasabb életszínvonal (az egész család 
számára)

• Összehasonlítási alap:
– Elméleti nem-adaptált otthon (napi 13 órás segítség)
– Megvalósult átalakított otthon (napi 3 órás segítség)

• SCAI elemzés:

Időtáv:  5 év

Beavatkozás költsége: 136.682 €

A be nem avatkozás költsége: 427.050 €

A beavatkozás eredménye: -290.368 €

A beavatkozás költségei



4. TovábbGuruló

• Projekt folytatása: 2012-14
• Cél: kölcsönzési rendszer kialakítása, modellezé-

se az otthoni ápolás, akadálymentesítés és a 
gyermekek eszközei terén

• Lehetőség eszközbeszerzésre és további szakmai 
fejlesztésekre



Tevékenységeink

FNO állapotfelmérés

Akadálymentesség
helyszíni állapotfelmérése

Eszközök bemutatása

Tájékoztató anyagok és
eszközök kihelyezése

Eszközök fejlesztése

Egyedi megoldások
kidolgozása

Értékesítés, kereskedelemTB támogatással
kereskedelem

Szakmai képzések

Szakmai tájékoztatók

Telefonos
segítségnyújtás-tanácsadás

Segítségnyújtás
tanácsadás

külkereskedelemKölcsönzés

Gyártás Betanítás Rendelkezéstre állás

Személyhez rendelés

Felújítás

Szállítás

Karbantartás

Javítás

Testreszabás

Beszerzés

Üzembe helyezés

Fertőtlenítés

Visszavétel

Tisztítás

Örzés, tárolás

Megsemmisítés

Adminisztráció

Másodlagos Gurulo
kompetencia

Elsődleges Gurulo
kompetencia

Jelmagyarázat



5. Legyünk csak operatívak!
1. Akadálymentesítési tanácsadói hálózat megszervezése a 

jelenlegi Guruló műhelyekhez kapcsolódóan
2. Az ehhez szükséges szakemberi gárda összegyűjtése
3. Együttműködés mikéntjének kialakítása az itt jelen lévő 

szakemberek és a projekt/műhelyhálózat között: ki mit tud 
felajánlani?

4. Mire lenne még szükség az együttműködéshez, amit akár 
a Guruló Projekt még a jelenlegi futamidő alatt, a MEREK 
az átmenetben, majd a Guruló Projekt 2.0 biztosítani tud? 
Mire lenne ezen kívül szükség?

5. Feladatok kiosztása, határidők



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!


