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Történelemi visszatekintés ( 1945-2015 ) 
„A második világháború óta eltelt időszak legfontosabb változása az értelmi fogyatékossággal 

kapcsolatos szakpolitikában az, hogy a nagy létszámú bentlakásos intézményeket  fokozatosan kis 

létszámú szolgáltatásokkal váltják fel. Ez a változás lehetővé tett e, hogy az értelmi fogyatékos 

emberek helyi közösségben, jó színvonalon éljenek” (Mansell és Ericsson, 1996).  

„Ez az intézménytelenítésnek nevezett  folyamat előrehaladott  állapotban van Skandináviában, az 

Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Ausztráliában. Ezekben az országokban jórészt már 

lezárultak azok a szakpolitikai viták, amelyek arról szóltak, hogy az értelmi fogyatékos emberek 

számára intézeti vagy közösségi ellátásokat biztosítsanak-e. Jelenleg a szakmai viták a megvalósítás 

mikéntjéről szólnak, elsősorban arról, hogy a nagy létszámú intézetek kiváltásával létrehozott  

bentlakásos ellátások hordoznak-e intézeti jelleget, és emiatt  ezek is reformra szorulnak-e. Más 

országokban az intézeti és közösségi ellátások előnyeiről és hátrányairól szóló vita sosem volt igazán 

jelentős, mert az értelmi fogyatékos emberek túlnyomó része családjával él, az őket támogató 

szolgáltatások pedig viszonylag fejletlenek. Ezekben az országokban a közösségi ellátások fejlesztése 

anélkül is megtörténhet, hogy a rendszer átmenjen az intézeti ellátás szakaszán. Az országok egy 

harmadik csoportjában még mindig az intézet a leginkább jellemző ellátási forma, és továbbra is vita 

tárgyát képezi, hogy egyáltalán szükség van-e az intézetek kiváltására, és ha igen, milyen módon. 

Több kelet- és közép-európai ország ellátórendszerére is jellemző az alacsony színvonalú szolgáltatást 

nyújtó nagy létszámú intézetek dominanciája. Az intézetek felújítását, korszerűsítését és bővítését 

nemzetközi pénzügyi források felhasználásával tervezik végrehajtani, ahelyett , hogy megfontolnák az 

intézetek közösségi szolgáltatásokkal való kiváltását. A nemzetközi jog elismeri a fogyatékossággal élő 

személyek jogát a közösségi élethez. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló egyezménye (ENSZ, 2006), amely 2008 májusától hatályos5, 16. cikkében 

elismeri ezt a jogot, és a következőt mondja ki: [hozzáférési lehetőséget biztosítanak] „többféle ott 

honi, 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”. Az Egyezmény kötelezi a részes 

államokat, hogy fejlesszék azokat a közösségi szolgáltatásokat, amelyek „fokozatos bevezetése” majd 

az intézményi ellátások felváltásához vezethet. Ez azt kívánja meg az egyes államoktól, hogy az 

egyezményben foglalt jogok érdekében az összes forrásukat a fokozatos megvalósítás szolgálatába 

állítsák. Tehát a fogyatékos emberek jogainak elismerése irányába kell haladniuk, de ezt a haladást 

részben befolyásolhatja saját elérhető erőforrásaik nagysága. A hiteles és megalapozott  információ 

központi szerephez jut ebben a reform- és szolgáltatásfejlesztési folyamatban. A döntéshozók, akik a 

változások ütemezéséről és mértékéről, a létrehozandó szolgáltatások fajtáiról, megszervezésükről és 

irányításukról döntenek, gyakran nagyon határozott  véleményekkel találják szemben magukat a 

különböző szolgáltatási formákat támogatók részéről.”1 
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Magyarországi helyzet (1945-2015): 
Magyarországon a fogyatékkal élő emberek mind nagy bentlakásos intézményben éltek a II. 

világháborútól kezdődően. A  90-es évek folyamán a civil szerveztek elkezdték létrehozni a  kis 

létszámú lakóotthonokat, de az ellátottak számának csak 2-3 %-át érintették, a 97 % továbbra is nagy 

intézményekben élt. Az 1998-as esélyegyenlőségi törvényben megfogalmazódott a fogyatékkal élő 

emberek nagyintézeteinek lebontási szükségessége és az ott élők kitagolása kis létszámú 

otthonokban az európai irányelvek szerint. 

Ez az arány lassan növekedett, ahogy a civil szervezetek újabb és újabb otthonokat hoztak létre és 

idővel az önkormányzati intézmények elindultak ennek irányában kísérleti jelleggel többségében 

Soros Alapítvány támogatásával.  Mára 10 % körül van az arány. „Az önkormányzat által létrehozott 

lakóotthonok száma , a létrejött  lakóotthonok közel fele a totális intézmények területén, a totális 

intézményeket oly gyakorta körülvevő falakon belül helyezkedik el, a nagy intézetek struktúráival 

továbbra is konfrontálva az ott élő személyeket .”(Verdes 2009) 

Részletesen az alábbi táblázat mutatja be:  

Fogyatékkal élő emberek létszámának megoszlása Magyarországon 2000-2008 között  

2 

A fogyatékkal élő emberek 90 %-a 2010-ben még mindig nagy intézetekben, a 10 % él a normalizációs 

elveknek és a gyógypedagógiai törekvéseknek megfelelő emberhez méltóbb körülmények között.  

Az 1998-as esélyegyenlőségi törvényben megfogalmazott kitagolás határideje 2010. január 1-én 

lejárt. A kitagolás nem történt meg. 2010 után a magyar kormány újra napirendre tűzte a kitagolás 

kérdését. Elképzeléseit a 1257/2011. (VII.21.) kormányhatározatban és annak mellékletében tette 

közzé. Ez a Kiváltási Stratégia.  

Kiváltási stratégia Magyarországon ( 2011 )  
A kiváltás célcsoportját tekintve életkortól függetlenül az értelmi fogyatékos személyek és a súlyosan, 

halmozottan fogyatékos személyek mellett a látás-, hallássérült, mozgáskorlátozott, 

kommunikációban számottevően korlátozott és autizmussal élő emberek, illetve a pszichiátriai 

betegséggel vagy a függőséggel küzdő személyek. 
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A dokumentum az 50 főnél nagyobb intézetek kiváltásáról rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az 50 fős, 

illetve 50 fő alatti intézetek nem kerülhetnek kiváltásra. Az első ütemben (2013.12.31-éig) 1500 

személy kiváltását célozza meg a tervezet, az elbírált sikeres pályázatok megközelítőleg e létszám 

felét érik csak el. A létrehozandó ellátási formákról is rendelkezik a dokumentum az alábbiak szerint: 

„Az egyéni szükségletekre épülő szociális szolgáltatással együtt nyújtott lakhatási szolgáltatásnak 

három formáját támogatja a stratégia: 

1. lakás: társadalmi- és lakókörnyezetbe integráltan elhelyezkedő, maximum 6 fő részére lakhatást 

nyújtó önálló lakás, amely nem képezi az ellátott tulajdonát, 

2 lakóotthon: társadalmi- és lakókörnyezetbe integráltan elhelyezkedő, maximum 12 fő részére 

lakhatást nyújtó ház, nagyobb lakás, 

3. lakócentrum: integrált lakókörnyezetben elhelyezkedő, maximum 50 fő ellátására alkalmas 

lakóépület/épületek együttese. Ebben az esetben is biztosítva az alapelvet, miszerint a lakhatás és a 

napközbeni tartózkodás terei szétválnak.” 

Így az intézményi formák meghatározásakor a dokumentum ellentmond az alapelvek során 

megfogalmazottaknak, amikor engedélyezi továbbra is a maximum 50 fős lakócentrumok 

létrehozását. Ezt elsősorban a lakók változásokhoz kapcsolt szorongásával, illetve bizonyos esetekben 

az ellátás intenzitásával látja indokoltnak. A kitagolás pályázati anyagaiból jól kitűnik, hogy a 

súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek ellátása továbbra is lakócentrumokban történik majd. 

Számukra az intézeti keretek továbbra is a mindennapok része lesz (Bugarszki/Eszik/Kondor 2013). Az 

elhelyezés alapvetően a szükségletek felmérésén alapul, melyet évenként felülvizsgálnak, és szükség 

esetén módosítanak. 3 Az első országos intézménytelenítési, kitagolási program elindult 2013-2014- 

ben. Összesen hat intézmény pályázatát fogadta el az IFKKOT. 

A kiváltási stratégia minden szakmai előnye és probléma megoldó fontosságának vitatása nélkül 

sajnos a legfontosabb szempontot figyelmen kívül hagyta: a közösség alapú szolgáltatás tartalmában 

és lényegében sokkal több mint a fizikai lakhatási környezet, itt a személy önrendelkezési joga, a 

döntésekhez való jogai lehetőségének és érvényesülésének kellene középpontban állnia.  

A közösségi szolgáltatás – „ a fogyatékos személyek társadalmi integrációját támogató több eszköz is 

ismeretes, és számos országban alkalmazzák azokat. Ezek az eszközök a fogyatékos személyes 

önrendelkezési jogát kívánják javítani. A magyar joggyakorlatban markánsan megjelenő gondnokság, 

a támogatott döntéshozatal, vagy a személyre szabott költségvetés bevezetését nehézkessé teszik. 

Az érintettek és a szakemberek olyan jogi, szociálpolitikai, és rendszerszintű kérdésekkel találják 

magukat szemben, melyek ma hazánkban még nehezen áttörhető akadályokként tornyosulnak 

elénk.” 4 
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Civil szerveztek által létrehozott lakóotthonok ( 1995-2015)  
A 1995-től a Soros Alapítvány négy éven keresztül kiemelt területként támogatta a fogyatékosságügyi 

területeket. Az Egészségügyi Rendszerfejlesztési Program keretén belül több program is e célt 

szolgálja: 

- Önálló életvitel központok országos hálózatának kialakítása 

-  Kitagolás: fogyatékos személyek kiemelése tömegintézményekből kiscsoportos 

lakóotthonokba 

- Cochlea implantációt követő folyamatos egyéni hallás- és beszédrehabilitáció 

-  Afázia program (Kedl 1998). 

Jelen projekt szempontjából a „Kitagolás” program érdemel említést: 

A Kitagolás Programban elnyerhető támogatási összegek széles körben támogatták a kitagolás 

előremozdítását. Helyzetfelmérő tanulmányokat, konferenciákat,  szakmai programokat és 

mintaintézmények létrehozását finanszírozta a Soros Alapítvány. Az egyik jelentős összeggel 

támogatott program a Kézenfogva Alapítvány Fészek Programja volt. 

A Fészek Program három főbb területet fed el.  

- A kiscsoportos lakóotthonok létrehozása és működtetése,  

- a magyarországi jogszabályi háttér kialakításának támogatása és  

- a szakemberek képzése (Éliás 1998). 

A lakóotthonok létrehozása mellett a jogszabályok 2000-re követék a rendszer modernizációját. 

(1/2000 SzCsM Rend.) 

A szociális ápoló-gondozó képzés a 90-es években már jelen van Magyarországon, azonban ez a 

képzés szemléletében nem idomul a lakóotthoni ellátás igényeihez. A Fészek Program keretén belül 

megvalósuló szakemberképzés az első képzések egyike volt, mely a szemléletváltozásokra reagálva 

állította össze képzési anyagát. A képzés kialakítása holland és osztrák kollégák tapasztalatainak 

bevonásával történt. 1997-től a későbbi oktatók képzése zajlik, majd 1998-ban elindul a lakóotthoni 

segítők kurzusa. A képzés tartalmát tekintve gyakorlatorientált képzés volt elméleti keretekbe 

foglalva. Alapvető célként a szemléletváltás átadását tűzték ki (Pordán 2001).5 

 A szakemberek képzése egy átalakuló rendszerben alapvető feltétel. A tárgyi feltételek (lakóotthon) 

megléte nem garanciája egy jobb életminőségnek.  A Kézenfogva Alapítvány törekvése a kitagolási 

kísérletek e korai szakaszában a rendszer egy fontos szegmensére reagált. A KFA képzései a 90-es 

évek óta folyamatosan bővülnek és ma széleskörű képzési portfóliót működtet. Módszertani 

intézményként sok éven át segítette a szemlélet átalakítását. A Fészek Programnak köszönhetően a  

civil szerveztek 2002 végére  40  lakóotthont hoztak létre. A Kézenfogva Alapítvány a Soros 
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Alapítványon kívül más támogatást adó külföldi szervezeteket  is bevont, és azokkal együttesen tudta 

ezt a volument elérni.  A jogszabályi hátteret is sikerült kialakítani, normatív működési támogatást 

kaptak a civil szerveztek által létrehozott lakóotthonok.  Ezek többségét az érintett szülők által 

létrehozott alapítványok és egyesületek hívták életre, mivel gyermeküknek, családtagjaiknak olyan 

otthont szerettek volna biztosítani, ahol szeretnek élni.  

2000-2012 között már a magyar kormány  és EU pályázatai támogatásával a 12 év alatt további közel  

29 lakóotthon létrehozását segítették a civil szervezeteknek.  2012-re 69 kis létszámú civil lakóotthon 

jött létre összességében. Ez mellett megjelentek civil bentlakásos intézmények is,  amelyek tárgyi 

feltételei és felszereltsége messze meghaladják az állami nagy intézményeket és méreteiben 50 fő 

alattiak. Két kivételtől eltekintve.    A lakóotthonok létrehozását első időben a Szociális és Családügyi 

Minisztérium pályázatai, majd az Európai Uniós pályázatai finanszírozták, valamint a civil szervezetek 

maguk is sok pénzt,  energiát és önkéntes munkát tettek bele.   

A civil lakóotthonok  és civil bentlakásos intézmények szakmai meghatározása a skandináv 

országokból induló normalizációs elvre épült.  A normalizációs elv alapjaiban változtatta meg a 

fogyatékos emberek mindennapjait, illetve a felnőtt értelmileg akadályozott személyek intézményi 

ellátásának kereteit. A normalizációs elv nyomán elinduló folyamatok új lehetőségeket teremtenek a 

felnőtt értelmi fogyatékos személyek lakhatását tekintve, újabb és újabb alternatív lakhatási formák 

alakultak és alakulnak még napjainkban is. A normalizációs elv mint fogalom az 50-es években jelent 

meg Dániában, rendszerének kidolgozása azonban jóval később kerül sor, melyet Bengt Nirje 

dolgozott ki és 1969-ben publikál először (Biewer 2010). Nirje rendszerében a normalizációs elv nyolc 

nagyobb területet ölel fel (Nirje/Perrin 1995). Lényege, hogy mindenkinek meg kell teremteni azt a 

lehetőséget, meg kell adni azokat a szükséges segítségeket, melyekkel a társadalom többi tagjához 

hasonló életet élhet akadályozottsága ellenére. 

Összetevői:  

1. szabályos, rendszeres napirend az egészséges emberekkel  azonos módon  

 2. szabályos, rendszeres hetirend 

 3. szabályos, rendszeres éves tevékenységek 

 4. az életciklus normális tapasztalatainak biztosítása 

 5. a megfelelő tisztelet 

 6. a kétnemű világban való élet feltételei 

7. megfelelő életszínvonal 

 8. megfelelő környezeti feltételek 

A Kézenfogva Alapítvány segítői képzései a normalizációs elvek gyakorlatban való átültetést 

jelentettek.  A civil szervezetek működésének alapjait jelentik ezek az elvek. Ezekre alapozva jöttek 

létre és működnek mai napig.  

 



Ugyanakkor felmerült itt is egy nagy kérdés: a lakóotthon, még ha formájában és minőségében is 

sokkal előrébb haladott, mint a nagy intézményi ellátás, jelen jogszabályi és működési szabályozás és 

szakmai előírások tekintetében az intézményi típusú ellátás formáját örökíti át. A jelenlegi magyar 

jogszabályozás a lakóotthonok működését a bentlakásos intézményi struktúra keretei között tartja és 

csak az épület méretében és ellátottak számára ad jelentős különbséget, de egyéb működési 

feltételekben nem vár többet, mint a nagy intézményi ellátásban. Nem adja meg lakóinak, hogy az  ő 

életük ne az lakóotthoni intézmény falai között zajlódjon a nap 24 órájában és semelyik fenntartót 

nem kötelezi,hogy napközben az adott település életében bekapcsolódjanak, az intézményi épületből 

kilépve az ottani lakosság, közösség szolgáltatását igénybe vevőkkel azonos módon élhessenek. 

A magyar jogszabályozás alkotói ezen dilemmát látva a Kiváltási stratégia által meghatározott 

lakhatási formákat elvetve  hozták meg a döntést, hogy 2013-tól már csak támogatott lakhatású 

otthonokat lehet létrehozni.  

 

  



A Civil Érdekvédelmi Hálózathoz tartozó civil szervezetek helyzete 
A kutatás a hálózat összes tagjára kiterjedt és minden szervezet megjelenik névvel és  címmel benne.  

A kutatás célja, a jelenben  működő  fogyatékkal élő embereknek szolgáltatást nyújtó civil 

szervezetek helyzetét megismerjük, bemutassuk és viszonyulásuk a közösségi szolgáltatások 

elvárásaihoz elemezni tudjuk.  A hálózati tagoknak kiküldött kérdőíves kutatás olyan információk 

megszerzésére irányult, amiből a közösségi szolgáltatások meglétének, illetve hiányának, valamint a 

kiépítés lehetőségeinek megismerését tűzte ki célul. 

Fontos a lakhatás elhelyezkedése, a településen biztosítottak-e a közösségi élethez szükséges 

szolgáltatások. Milyen a település mérete, az országban hol helyezkedik el.  

Fontos cél volt azt is megismerni, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak a szervezetek. A közösségi 

szolgáltatások a napközbeni szolgáltatásokra épülnek. Mennyi azon szerveztek száma akik 

napközbeni szolgáltatásokat nyújtanak.  

Valamint az otthont nyújtó szolgáltatások között a nagy intézmények milyen arányban vannak.  

Annak megismerése,hogy a fogyatékkal élő ellátottak foglalkoztatása, részükre munkahelyek 

létrehozása, azok kiépítettsége és aránya milyen a civil szervezeteknél.  

Fontos és sokat jelentő információ, hogy az ellátottak orvosi ellátását hogyan szervezi meg az 

intézmény. A fogyatékkal élő ember számára van-e lehetőség saját orvos választásra, van- e 

lehetőség arra, hogy orvosával őszintén meg tudja beszélni gondjait, esetleg  a nem megfelelő 

gyógyszerezést, vagy ápolást, gondozást, aminek sajnos a lehetősége már igen kicsi, ha az az orvos az 

intézmény belső orvosa, alkalmazottja, ahol senkinek nem érdeke kivizsgálni ügyét.  

 

Tagszervezetek nevei és címei és vezetői 

szervezet irszám város cím vezető neve 

"Fogjunk össze Közhasznú Egyesület" 5650  Mezőberény  Luther u. 7. Miklósik Béláné 

"Híd a Jövőbe" Értelmi Sérülteket Segítő 
Alapítvány 9082 Nyúl 

Táncsics Mihály 
út 174. 

dr. Fekete Gábor 
András 

"Jót s Jól" a Szatmári Kistérségben 
Egyesület 4754 Géberjén József A. út 4-6. Kovács Sándor 

Angyalliget Közhasznú Alapítvány az 
autisták lakóotthonáért 4024 Debrecen 

Blaháné u. 5. 
1/1. Koós Anikó 

Autista Sérültekért Zalában Alapítvány 8900 Zalagerszeg 
Apáczai Csere J. 
tér 5/a Jakab Károlyné 

AUT-PONT Autista Gyermekekért és 
Fiatalokért Alapítvány 5600 Békéscsaba 

Kereki sikátor 
11. Szántó Tamás 

Bárka Alapítvány 2330  Dunaharaszti 
Mindszenthy u. 
3. 

Jeney-Tauzer 
Katalin 

Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu 
Kossuth u. 
42/A. Németh Márta 

Civil Érték Egyesület 2225  Üllő Pesti út 124,  Skultéti Ildikó 

Civil Szolgáltató Nonprofit Kft 2225 Üllő Pesti út 124. Vécsey Adrienne 

Civitan Club Budapest Help Egyesület 1025  Budapest  Görgényi út Nagy Tiborné 



16. 

Egyenlő Esélyekért Alapítvány 2141 Csömör  Ibolya u. 13-19. 
Terbócsné Hajdú 
Barbara  

Együtt Veled Alapítvány 4400 Nyíregyháza  Közép u. 17. Eisert Lászlóné 
Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló 
Magyar Down Alapítvány 1145 Budapest Amerikai út 14. Gruiz Katalin 

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete 2181 Iklad 
Szabadság út 
75. Turba Attila 

Esőemberekért Egyesület 2890 Tata Fürdő utca 24. Schenk Lászlóné 

Esőemberke Alapítvány a Vas megyei 
autistákért 9700 Szombathely 

Dózsa György 
u. 6. 

Nádorné Vörös 
Ibolya 

Fény Felé Alapítvány 4225 Debrecen 
Függyetlenség 
u. 4.   

Fogadj El Alapítvány 7753 Szajk  Petőfi S.u.47. 
Dr. Schleich 
Mária 

Fogd a Kezem Alapítvány 7634 Pécs Kovács B. u. 10. 
dr. Iványi 
Szabolcs 

Gondoskodás Alapítvány 3400 Mezőkövesd Dohány út 8. Dr. Molnár Károly 

Gond-viselés KHT 1096 Budapest 

Thaly Kálmán 
u.40. 

dr. Telek 
Vilmosné 

Hajlék Alapítvány 1051 Budapest 
Október 6. u. 
22. Tóth Mártonné 

Irmák Közhasznú Nonprofit Kft 2730 Albertirsa 
Köztársaság u. 
115. Török Andrea 

Kalán Néni Kiskulcsa a Pihenőkerthez Erdei 
Iskola Alapítvány 5920 Csorvás Tanya 406. 

Herfert Krisztina 
Klára 

KézenFogva Alapítvány 1093 Budapest Lónyay u. 19. Pordán Ákos 

Küldetés Egyesület 1072 

Budapest, Klauzál 
tér 5.   

Hitzingerné 
Klemens Lilla 

Lámpás '92 Közhasznú Alapítvány 2114 Valkó 
Arany János u. 
15. Makrai Józsefné 

Lőrinci Gondozóház Szolgáltató Nonprofit 
Kft.  1183 Budapest 

Kiss János u. 
38. Zoltay András 

Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 5650 Mezőberény  Petőfi u. 54. 

Balázsné 
Nelhübel 
Henriette 

Miskolci Autista Alapítvány 3533 Miskolc 
Csermőkei  út 
2/a. 

Szalkainé 
Haraszti Krisztina 

Mit tehetnék Érted? Autista Otthon 
Alapítvány 9024 Győr 

Bartók Béla u. 
38. Szigeti Lászlóné 

Motiváció Alapítvány 1055 Budapest Honvéd u. 22,  Zalabai Péterné 

Nyírteleki Civil Centrum 4461 Nyírtelek  Puskin u. 43.b 
Venczelné Bartha 
Ildikó 

Otthon XVI. Alapítvány 1161 Budapest 
Érsekújvári u. 
7-13. 

Dr. Bisztricsány 
Andrea 

Önálló Másság Életminőség Fejlesztő 
Alapítvány 3526 Miskolc Váltó u. 45. Patkó Gabriella 

Összefogás az Egyenlő Esélyekért 
Nonprofit Kft. 2141 Csömör  Ibolya u. 13-19. Szekeres Tiborné 

Patrónus Egyesület 4400 Nyíregyháza Közép u. 19. Eisert Lászlóné 



Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány 8647 Balatonmáriafürdő  Rákóczi F. u.2. 
Vajna-Vormair 
Katalin 

Regionális Szociális Forrásközpont 
Nonprofit Kft. 9700 Szombathely 

11-es huszár út 
116. Füzessy Józsefné 

Sérültekért Alapítvány 2440 Százhalombatta Szent I. tér 5. 
Czuppon 
Gabriella 

Summa Vitae Alapítvány Értelmi Sérültek 
Lakóotthona 2081 Piliscsaba  

Szent István u. 
54. Antal Eszter 

Szent Lázár Alapítvány  5630 Békés Gorkij u. 2/2 Kovács Ildikó 

Szeretet Alapítvány "Csilla Bárónő" 
Szeretetotthon 3532 Miskolc 

Rácz Ádám u. 
35. 

Tóthné Molnár 
Katalin 

Szimbiózis Alapítvány 3527 Miskolc 
Augusztus 20. 
út 12. Jakubinyi László 

Tovább Élni Egyesület 1125 Budapest 
Sárospatak út. 
30/D Dr. Bartholy Judit 

Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület 5530 Vésztő Toldi u. 9/b Berke Istvánné 

Garai Ház Alapítvány 6500 Baja Ősz u. 15. dr Orha Istvánné 

 

 A tagszervezetek elhelyezkedése az országban 

 

A térkép alapján jól látható, hogy a szervezetek az ország teljes területén szétszórtan helyezkednek 

el.  



A tagszervezetek által szolgáltatásokat nyújtó települések méretei szerinti 

osztályozás 

Település méret 
Intézmények 

száma 

Intézmények 
számának aránya 
település nagyság 

szerint % 

Szolgáltatást 
igénybe vevők 

száma 

Szolgáltatást 
igénybe vevők 

aránya a 
települések 

nagysága 
szerint  

% 

a. 500 fő alatti 2 4,2 127 4,8 

b. 500 és 2000 fő közötti 5 10,4 207 7,9 

c. 2000-10.000 fő közötti  9 18,8 572 21,8 

d. 10000-25.0000 fő közötti 8 16,7 775 29,5 

e. 25000-100.000 fő közötti 4 8,3 82 3,1 

f. 100.000 főnél nagyobb 
település 

20 41,6 857 
32,7 

Összesen: 48 100 2620 100 

 

 

Intézmények számának aránya település nagyság szerint  

 

 

A kördiagramon látható, hogy a szolgáltatást nyújtó szervezetek 41, 6 %-a 100.000 lélekszám feletti 

településen, nagyvárosban található. Ugyanakkor másik beszédes arány, hogy a szolgáltatások fele a 

25 000 fő lakos alatti településeken van. És ezek közül is a legtöbb a 2000 és 10 000 fő közötti 

kisvárosokban, falvakban.  500 fő alatti településen csak 4,2 % van, két szervezet lakóotthona.  

szolgáltatásokat nyújtó települések méret 
szerinti megoszlása 

500 fő alatt

500 és 2000 fő között

2000 és 10000 fő között

10000 és 25000 fő között

25000 és 100000 fő között

100000 fő fölött



Az ellátottak száma ettől eltérő. A 100.000 fő feletti településen csak 32,7 %-a él és majd 65 % él a 

100 000 lélekszám alatti településen.  Az eltolódás oka, hogy a bentlakásos nagy intézmények egyike 

sincs 100 000  fő feletti településen.  A civil szerveztek által fenntartott nagy intézmények a 25 000 fő 

alatti településeken találhatók. 

Az otthonok mind a településen bent találhatók, busszal, vonattal, távolsági közlekedéssel jól 

megközelíthetők. Egyik sincs a településen kívül, elzárva. Az otthonok méreteikben és 

felszereltségükben megfelelőek.  

 

Tagszervezetek által biztosított szolgáltatások szolgáltatási formánként 

ellátottak száma szerint (fő ) 
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Létszám 482 771 194 163 357 73 529 51 2620 

 

 

 

A táblázatból látható, hogy a CÉHálózat Egyesület tagjai által segített fogyatékkal élő emberek száma 

2620 fő. Ebből  1 610 fő otthonában él és napközbeni  gondozását, étkeztetését vagy  ügyeinek 

vitelét segítik a szervezetek.   
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TAGSZERVEZETEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT 
SZOLGÁLTATÁSOK SZOLGÁLTATÁSI 
FORMÁNKÉNT ELLÁTOTTAK SZÁMA 

SZERINT (FŐ ) 



1010 fő él otthont nyújtó intézményben. Fele ápoló-gondozó bentlakásos intézményben él, és a 

másik fele kis létszámú lakóotthonban, támogatott lakhatásban.  A bentlakásos intézmények közül 

két szervezetnek van 100 fő feletti intézménye, a többi szervezet bentlakásos intézménye 50 fő alatti.   

 

Foglalkoztatást biztosító civil szerveztek ellátottak számára ( fő ) 
 

Megnevezés 
Szervezet 

db 
Akkreditált 

Fő 

Szociális 
foglalkoztatás 

fő 

Munka-
terápiás 

fő 

Nyílt 
fő 

Összesen 
fő 

Biztosít 
foglalkoztatást 

33 1017 591 27 35 1670 

Nem biztosít 
foglalkoztatást 

10 0 0 0 0 0 

Külső 
szervezet 
biztosítja a 
foglalkoztatást 

5 117 162 0 0 279 

Összesen  48 1134 753 27 35 1949 

 

 

Civil szervezetek által ellátottak száma és a civilek által foglalkoztatásba vont személyek 

száma arányának bemutatása  

 

A civil szervezetek számára jelentős a fogyatékkal élők foglalkoztatásának megszervezése.  A 48 

tagszervezet közül 38 szervezet biztosít, szervez foglalkoztatást a nála lévő fogyatékkal élőknek 

súlyosságtól függetlenül. Csak 10 szervezet akinél nincs foglalkoztatás.  Ami azt jelenti,hogy a 

szerveztek 80 %-a foglalkoztatást vállal, és csak 20 % ahol nem jelenik meg a foglalkoztatás egyik 

formája sem.  
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1. adatsor 



A másik fontos mutatószám, amit a két oszlop diagramm mutat, hogy az ellátottak 74 %-a 

foglalkoztatva van. A 2620 főből 1949 fő.  

 

Intézményeikben az orvosi ellátást megszervezésének módjai: 

Orvosi ellátás 
megszervezésének 

módja: 

Szervezetek 
száma (db) 

Szolgáltatás 
igénybe vevők 

száma (fő) 

Otthont 
nyújtó 

ellátások 
közül (fő) 

Otthont nyújtó 
ellátások közötti 

megoszlás 

az ellátottak a saját 
körzeti orvosuk látja el 
és a szakrendelésre 
kijárnak 

35 2013 403 40 % 

az ellátottak a saját 
körzeti  orvosuk látja el 
és bejár hozzájuk az 
intézménybe 

3 44 44 4 % 

az ellátottak 
vizsgálatát az 
intézménybe bejáró 
saját orvos látja el 

10 563 563 56% 

Összesen: 48 2620 1010 100% 

A bentlakásos otthont nyújtó ellátások közötti megoszlás 
 

 

 
Az orvosi ellátás megszervezése egy mutatószáma annak, hogy az otthonban élő mennyire élhet az 

orvos választás lehetőségével.  Az otthont nyújtó civil szervezetek 40, 4 %-a, 403 fő a településen élő, 

a település lakóival azonos lehetőségek közül saját körzeti orvost választhat, akihez kijár. 4, 4 %-a 

40; 40% 

4; 4% 

56; 56% 

Az ellátottakat saját körzeti orvosuk
látja el és a szakrendelésre kijárnak

az ellátottak a saját körzeti  orvosuk
látja el és bejár hozzájuk az
intézménybe

az ellátottak vizsgálatát az
intézménybe bejáró saját orvos látja
el



szintén választhat, de az ő esetükbe már nem élhetnek azzal, hogy ott vegyék igénybe a szolgáltatást, 

ahol a település többi lakója, hanem ő hozzájuk bejár az orvos. 56, 6 % esetében viszont az intézmény 

által alkalmazott orvos vizsgálja őket és ez 563 főt jelent, ami azt is mutatja,hogy a nagy 

intézményben ellátottak mellett a kis létszámú otthonoknál is pár otthonban  fenn áll ez  a helyzet.  

A településeken meglévő alapszolgáltatások meglétének felmérése 
 

A kimutatás jelenlegi intézmények általi településeken meglévő alapszolgáltatásokat mutatja be,  

lehetőségeit  az ott élő fogyatékkal élő embereknek a  napközbeni  támogatási segítséget jelentő 

alapellátások igénybevételére  

Alapellátás 
neve: 

Igen 
 

Százalékos 
arány  az 

összes 
szervezethez 
viszonyítva 

% 

Saját 
fenntartású a 
településen 

lévő 
alapellátsból 

Nem 
Százalékos 

arány 
% 

Támogató 
szolgálat 

36 75 12 12 25 

Fogy. nappali 
ellátása 

38 79 23 10 21 

Házi 
segítségnyújtás 

45 94 2 3 6 

Szociális 
étkeztetés 

32 66 3 14 34 

Közösségi 
ellátás 

12 25 2 36 75 

Átlag  32,6 67,8 8,4 15 32,2 

 

A táblázatból látszik,hogy a települések 67,8 %-a átlagba megvannak azok az alapellátások, 

amelyek szükségesek ahhoz,hogy a fogyatékkal élő ember a napközbeni ellátásokat elérje, 

amelyre szüksége van. A civil szervezetek által szolgáltatást nyújtó települések 32,2 %-a olyan 

település, ahol nincsenek kiépülve még az alapszolgáltatások. Jellemzően a közösségi ellátás. 

A fogyatékkal élőket jobban érintő alapszolgáltatások esetében, csak 25 %-a hiányzik.  

 

Összegzés  
A civil szervezetek helyzetének feltérképezésére és a közösségi életvitelt támogató szolgáltatások 

meglétében vagy hiányaiban való felmérésre kérdőíves kutatást végeztünk a CÉHálózat Egyesület 

tagjai között 2016 június-július hónapban. A kutatás eredményei összességében azt mutatják, hogy a 

civil szervezetek mindegyike a közösségi életvitelt támogató szolgáltatások több elemét is 

biztosítja. A lakhatás területén az elvárásoknak megfelelően, többnyire a többségi társadalom 

lakóhelyén, átlagos minőségű és nagyságú ingatlanban helyezkedik el a lakóegység, és a lakók 

számára biztosított, hogy életük minél több kérdésében maguk döntsenek, ( ezek különbözőképpen 

nyilvánulnak meg)  és a helyi közösség tagjaiként éljenek. ( ez sem egységes, hogy milyen formában 

van jelen). Megjelenik még a közösségi életben való részvétel lehetősége: a szervezetek többsége 



biztosítja a foglalkoztatás lehetőségét, kiemelkedő szinten, az otthonaikban  ellátottak 80 %  részére 

jövedelmet biztosító foglalkoztatást szerveznek.  Azonban ezek módja eltérő. Van, ahol a lakhatással 

megegyező ingatlanon, (ez elég nagy számban van jelen,) jelentős azonban azok száma, ahol más 

ingatlanon valósul meg a foglalkoztatás, ott a település más lakói is velük közösen dolgoznak. A 

településen lévő szolgáltatások elérése témában a saját körzeti orvos felmérését céloztuk meg és a 

szervezek 40 %-a biztosítja ezt. Azonban láthatók a hiányok, mind a gondolkodásban, mind a 

szemléletben.  

Az kirajzolódik  a felmérésből, hogy  több civil szervezetnél vegyes a struktúra,  van olyan 

szolgáltatása, amellyel teljesen át tudott térni a közösségi életvitel támogatására, és van, ahol ez csak 

részben van jelen. Ennek oka az alap- és közszolgáltatások hiánya, a módszerek és tárgyi feltételek 

hiánya.  

A jövő, a következő évek  feladata ezek egyéni, szervezetenkénti feltárása, és az adekvát segítő 

megoldások kidolgozása, hogy minden civil szervezet minőségi szolgáltatást nyújtson és teljesen 

közösségi szolgáltatási formában  és az intézményi struktúra már a múlté legyen. Ezzel irányt 

kívánunk mutatni mind azoknak, akik a fogyatékkal élő embereknek olyan szolgáltatásokat 

szeretnének nyújtani, amelyeket ők örömmel fogadnak és ahol SZERETNEK ÉLNI.  

Kelt: Budapest, 2016. július 30.  

       Balázsné Nelhübel Henriette  

       CÉHálózat Egyesület elnöke  


