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The Standard Rules  1993

A fogyatékosság és a hátrányos helyzet

 17. A "fogyatékosság" a világ tetszőleges 
országának bármely népességcsoportjában 
(populációjában) előforduló nagyszámú különböző 
funkcionális korlátozottság összefoglaló 
elnevezése. 

 A fogyatékosság okozója lehet fizikai, értelmi vagy 
érzékszervi károsodás, egészségi állapot vagy lelki 
betegség. Ezek a károsodások, ezen állapotok vagy 
betegségek lehetnek állandó vagy átmeneti 
természetűek.
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The Standard Rules  

 A fogyatékossággal élő emberek a társadalom tagjai, 
és joguk van helyi közösségük keretein belül 
maradni.

 Meg kell kapniuk a kellő támogatást az oktatás, az 
egészségügy, a foglalkoztatás és a szociális 
szolgáltatások hétköznapi struktúráiban.

 Az esélyegyenlőség biztosítása folyamatának 
részeként meg kell adni a kellő segítséget a 
fogyatékos embereknek, 
hogy vállalhassák a teljes körű felelősséget a 
társadalom tagjaiként.
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2007. évi XCII. törvény
a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ 
egyezmény 
Általános alapelvek

A jelen Egyezmény alapelvei a következők:
 a veleszületett méltóság, az egyéni autonómia 

tisztelete, beleértve a saját döntés meghozatalának 
szabadságát és a személyek függetlenségét;

 a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség;

 teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás;

 a fogyatékos emberek különbözőségének tisztelete 
és elfogadásuk az emberi sokszínűség, valamint az 
emberiség részeként;

 esélyegyenlőség;
 Hozzáférhetőség;
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2007. évi XCII. törvény
a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ 
egyezmény 
19. cikk
Önálló életvitel és a közösségbe való befogadás

 a fogyatékossággal élő személyeknek másokkal azonos 
alapon lehetőségük van lakóhelyüknek 
és annak megválasztására, hogy hol és kivel élnek 
együtt, 
és nem kötelezhetőek bizonyos megszabott 
körülmények között élni;

 a fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférési
lehetőséget biztosítanak többféle otthoni, intézményi 
és egyéb közösségi támogató szolgálathoz,

 beleértve azt a személyes segítséget, mely a 
közösségben éléshez és a közösségbe történő 
beilleszkedéshez, valamint a közösségtől való 
elszigetelődés és kirekesztődés megelőzése céljából 
szükséges;
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A projekt célja

 A projekt alapvető célja a mozgássérült 
emberek társadalmi és munkaerő-piaci 
integrációjának elősegítése 
országos segéd- és sporteszköz 
fejlesztő műhelyhálózat létrehozása 
által.

 A mozgássérült emberek társadalmi 
beilleszkedését és munkavállalási esélyeit 
alapvetően befolyásolja az általuk használt 
gyógyászati és egyéb segédeszközök 
minősége és használhatósága. 



A projekt célja

 A műhelyhálózat létrehozásának célja a segédeszköz 
javító és fejlesztő szolgáltatások helyi 
elérhetőségének biztosítása a mozgássérült emberek 
számára. 

 Régiónként egy segéd-és sporteszköz műhely 
létrehozását tervezzük, így lépcsőzetesen 2011-re 7 
új műhely fog működni országosan. 

 A projekt további célja egy olyan civil és állami 
szervezetekből álló együttműködési háló kialakítása, 
mely hatékonyan segíti a fogyatékos és 
megváltozott munkaképességű, különösen a 
mozgássérült emberek társadalmi és munkaerő-piaci 
integrációját. 
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A projekt célja

 A MEREK a projekt megvalósításával országos 
módszertani funkciót kíván betölteni  a mozgássérült 
emberek komplex rehabilitációja tekintetében.

 Ennek érdekében évek óta folytatjuk 
szolgáltatásfejlesztési tevékenységünket, a 
hagyományos rehabilitációs intézet keretén túllépve 
tevékenységünket kiterjesztjük többek között a 
nappali ellátási formára, valamint a foglalkoztatásra, 
és fejlesztő projektekre. 

Kogon Mihály előadása 9



A projekt célja

 Ennek a fejlesztő és módszertani központnak az 
infrastrukturális és humán alapjai jelenleg 
rendelkezésre állnak. 

 A projekt keretében megfogalmazott program 
megvalósítása, annak folyamatos monitorozása, 
majd a gazdasági elemzések és a döntéshozók 
számára elkészített elemzések, javaslatok 
lehetőséget biztosítanak a kormányzat számára, 
hogy egy önálló életvitelt elősegítő 
szolgáltatási (eszközellátási) rendszer, modell 
jöhessen létre (Assestive Thecnology) 

Mozgássérült Emberek 
Rehabilitációs Központja Kogon Mihály előadása 10



A projekt célja

 Amely sokkal hatékonyabbá formálhatja a jelenlegi 
pazarló számos diszfunkcionális elemet magán 
hordozó gyógyászati segédeszköz ellátó rendszert. 

 A mai rendszer hibája, fő fogyatékossága, hogy 
 a rehabilitációs célokat, 
 az önálló életvitelt, 
 a munkavállalás céljait 
 nem kezeli egységként, hatékonyan. 

 A mai forgalmazási rendszerbe, nem vonjuk be a 
felhasználókat, és az őket képviselő civil és helyi 
szervezeteket sem.

Mozgássérült Emberek 
Rehabilitációs Központja Kogon Mihály előadása 11
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A Fogyatékosság definíciói Európában 
Foglakoztatási és Szociális Ügyek
Szociális biztonság és Társadalmi integráció

 A Bizottság azt kérte, hogy készüljön elemző 
leírás

 a diszkrimináció ellenes törvények

 a foglalkozatási intézkedések 

 juttatási rendszerekben használatos 
fogyatékosságot meghatározó definíciókról
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A Fogyatékosság definíciói Európában 
Foglakoztatási és Szociális Ügyek
Szociális biztonság és Társadalmi integráció

Az elemzés alapján két modell létezik

I. Hagyományos modell:

a fogyatékosság személyes probléma

amelyet betegség,baleset vagy egészségügyi 
körülmény okozott

amely orvosi beavatkozással, rehabilitációval 
enyhíthető
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A Fogyatékosság definíciói Európában 
Foglakoztatási és Szociális Ügyek
Szociális biztonság és Társadalmi integráció

II. Társadalmi modell:

o a fogyatékosság nem  elválaszthatatlan  attribútuma a 
személynek

o olyan produktum, amelyet az ember társadalmi 
körülményei
o környezete, annak fizikai struktúrái
o a társadalom szerkezete
o a fogyatékos emberekkel szembeni 

diszkriminációhoz vezető hiedelmek
állítanak elő
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A Fogyatékosság definíciói Európában 
Társadalmi modell

A modell lényege,hogy felhívja
a politikacsinálók figyelmét 

a társadalom képesség növelő 
eszköztárainak lehetséges 

bővítésre
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A PROJEKT hatása, szolgáltatásai

 A projektben a szakemberek 
együttműködésének a regionális 
műhelyek adnak helyet, s 
lehetőséget a hatékony forgalmazási, 
juttatási elvek megvalósításának.

 Olyan szolgáltatásokat dolgozunk ki, 
amelyek a hatékony eszközjuttatást 
szolgálják. 
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A PROJEKT hatása, szolgáltatásai

a fogyatékos ember igényeink felmérésében 
az FNO módszert alkalmazzuk, 

Az FNO segít a további szolgáltatások 
meghatározásában

az eszközök kiválasztásban,
további terápia meghatározásban, 
továbbá az eszközök használatát is 
nagymértékben segíti
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A PROJEKT hatása, szolgáltatásai

 eszköz bázis létrehozását teszi lehetővé,

 szervizt, javítást és a javítás idejére kölcsön eszköz 
biztosítását tesszük lehetővé.

 alternatív kölcsönzési modellt tudunk kipróbálni, 
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A PROJEKT hatása, szolgáltatásai

 A projekt keretében több szolgáltatási 
csomag kidolgozására is lehetőség nyílik
 idős emberek rehabilitációját, 

mindennapi életét segítő eszközök 
elérhetővé tétele,

 Kölcsönzés, egészségügyi és szociális 
szolgáltatók számára



Mozgássérült Emberek 
Rehabilitációs Központja Kogon Mihály előadása

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

M E R E K


