
 

CÉHálózat Egyesület modellprogramja, javaslata  

a Kormánynak  „  A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális 

intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepció” és 

„Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó 

Intézkedési Tervéről szóló 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat” kiteljesítéséhez. 

 

Pár szóban a CÉHálózat Egyesületről: 

CÉHálózat (Civil Érdekvédelmi Hálózat) néven 2006 óta működik a Magyarországon lévő  - fogyatékos 

embereknek országszerte szociális szolgáltatást nyújtó-  civil szervezetek alulról szerveződő 

érdekvédelmi és szakmai összefogása. A már 66 szervezetet tömörítő, informális szövetségként is 

aktív lobbi- és érdekvédelmi munkát végző hálózat 2010 márciusától egyesületi formát öltött. A 

hálózat 29 tagja 2010. március 25-én megalapította a „Civil Érdekvédelmi Hálózat a Fogyatékos 

Embereknek Szolgáltatást Nyújtó Civil Szervezetekért Egyesület”-et (CÉHálózat Egyesület). Az 

egyesületet a Fővárosi Bíróság 13.972 sorszám alatt 2010. augusztus 17-i dátummal jogerősen 

nyilvántartásba vette. Ma 51 civil szervezeti bejegyzett  tagja van. 3000 fogyatékkal élő ember és 

családja életét képviseli közvetetten. További 15 szervezet támogatja munkáját. Ezen szervezetek 

elkötelezettek a fogyatékkal élő emberek életének segítésében és szeretnénk szolgálatunk, tudásunk 

kiterjeszteni minden fogyatékos gyermek és felnőtt életének segítésében, amit képességeink és 

lehetőségeink megengednek.  

 

A CÉHálózat javaslata lényege, hogy a nevelésbe vett, állami gondoskodásban lévő fogyatékos 

gyermekek  nagykorúvá válásuk során  azonnal hozzáférjenek a közösségi alapú szolgáltatásokhoz. 

Jelenleg ezek a fogyatékos gyermekek nagykorúvá válásuk után nagy intézménybe kerülnek,amelyek 

többségében településeken kívül vagy a külterületén vannak  és aztán majd hosszú évek múlva 

kerülhetnek az új típusú támogatott lakhatásba a férőhelykiváltás un. „kitagolás” révén. Ugyanakkor 

ezek a gyermekek 64 % nevelőszülőnél nevelkedik, a 35 % gyermekotthonban, és az ott  lévők 

jelentős része is kis létszámú lakásotthonokban.   

A Fogyatékosságügyi Program az alábbit mondja ki: 

„7.4. Az előző évek tapasztalataira alapozva felül kell vizsgálni a férőhelykiváltással és a támogatott 

lakhatással kapcsolatos jogszabályi környezetet a fogyatékos gyermekekre is figyelemmel.” 

A férőhelyek kiváltási koncepciója erre vonatkozóan az alábbit tartalmazza: 

„3.1. Fogyatékossággal élő gyermekek. A tartós bentlakásos intézmények lakói között 18 év alatti 

személy a statisztikák szerint megközelítőleg ezer fő. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 



igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény lehetővé teszi, hogy amennyiben azt a különleges ellátást 

igénylő vagy a kettős szükségletű gyermek állapota indokolja, akkor a gyermek nevelőszülők és 

gyermekotthonok mellett fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában is elhelyezhető. Egyéb 

esetben gyermeket intézményi keretek közé nem lehetséges elhelyezni. 2013-ban az összes 

szakellátásban részesülő gyermek 64 %-a élt nevelőszülőknél, 35 %-a gyermekotthonban, és alig 1,5 

%-a ápolást–gondozást nyújtó intézményben. Utóbbiak körében az értelmi fogyatékos gyermekek 

mellett a halmozottan fogyatékos és az autizmus spektrum zavarral élő gyerekek is megtalálhatóak. 

Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérésre vonatkozó közös európai útmutató című 

dokumentum önálló jogon célcsoportjának tekinti mind a gyermekeket, mind a fogyatékossággal élő 

személyeket. Lehetővé kell tenni, hogy a fogyatékos gyermekek is részt vegyenek a kiváltási 

folyamatban. „ 

 A fogyatékos embereknek szolgáltatást és karitatív segítséget nyújtó civil szervezetek szeretnének 

ebben a folyamatba belépni és részt vállalni.  

Célunk: Modellprogramként a jelenleg a férőhelykiváltási koncepcióban nem szereplő,  a nagykorúvá 

váló fogyatékos nevelésbe vett gyermekek  számára   közösségi alapú szolgáltatások (támogatott 

lakhatás)létrehozása  a stratégia, koncepció alapelvei mentén felvállalni.  A CÉHálózat egyesület 

szervezetei azért jöttek létre, hogy a hiányzó szolgáltatásokat, a speciális problémák megoldását a 

fogyatékos emberek életében segítsék, felvállalják. Ez a küldetésünk és szeretnének ennek 

szellemében cselekedni.  

A férőhely kiváltási koncepció adatait  és a várakozási férőhely nyilvántartás összevetésével 

körülbelül évente 60-70 fő nevelésbe vett fogyatékos gyermek  válik nagykorúvá és szükséges 

számára támogatott lakhatású otthon, ház létrehozása. Ez évente körülbelül 6 ház létrejöttét jelenti. 

Ez egy tervezhető és  kiszámítható létszám.   

A CÉHálózathoz tartozó szervezetek  a saját alapszolgáltatásaikra (mint például a nappali ellátás, 

támogató szolgáltatás, illetve fejlesztő foglalkoztatás) építve együttesen fel tudják vállalni ennek a 

feladatnak a lebonyolítását, megoldását.  Nagyon sok szervezetnél élnek jelenleg is nevelésbe vett 

fogyatékos gyermekek, vagy gyermekotthonból, nevelőszülőtől érkezett fiatal felnőttek.  Van 

rálátásuk és szakmai tudásuk.  Szervezeteink közül azok, amelyek ebben szerepet szeretnének vállalni 

mind kiépítették már a szükséges alapellátásokat és maguk is létrehoztak már közösségi alapú 

szolgáltatásként támogatott lakhatás nyújtó házakat. Több, mint 10 szervezetnek van tagjaink közül  

személyes tapasztalata nevelésbe vett fogyatékos gyermekek befogadására nagykorúságuk elérése 

után.  

A nagy intézmények lebontása kis létszámú otthonokra 20 éves stratégia.  Jelenleg  a most felnövő 

fogyatékos gyermekek továbbra is nagy létszámú otthonokba kerülnek, ahonnan majd, ha sorra 

kerülnek 10-15-20 év múlva, már középkorúan kikerülnek kis létszámú házakba. Addig pedig sok 

joguktól és lehetőségektől megfosztva élnek.   

Azonban többségükben, kis létszámú otthonokban, a városokban, községekben, közösségben  

nevelkednek nagyrészt fel ( nevelőszülő, lakásotthon ), vagyis fel vannak készítve az abba való élésre. 

Ezeket a képességeiket mind elveszítik, amikor egy zárt nagy intézetbe bekerülnek és sok pénzbe és 

felkészítésbe kerül őket évek múlva az önálló életvitelre, a támogatott lakhatásra felkészíteni.  

Lehetőséget akarunk adni, a támogatott döntéshozatal elvének érvényesítésével, hogy ne olyan 



helyre kerüljenek, ahol nincs lehetőség képzésre, és munkavállalásra, ahol nincs önálló élete.  Célunk 

annak biztosítása, hogy az érintettek közül, az állami gondoskodásból történő kikerülésüket követően 

azonnal olyan támogató környezetük legyen, amely messzemenően alkalmas az önálló életvitel 

támogatására.  

Arról nem beszélve, hogy ezzel nem pótolódna vissza a nagy intézményekbe az ellátottak, és az 

eredeti kiváltási stratégia valószínűsíthetően hamarabb megvalósulna, gyorsítaná azt.  

A CÉHálózat Egyesület a nevelésbe vett fogyatékos gyermekeknek szeretné azt a lehetőséget, 

támogatást megadni.  Módszert dolgozott ki arra, hogy a fogyatékos gyermekek rögtön támogatott 

lakhatású kis létszámú otthonokba kerüljenek a nevelőszülőtől, vagy a gyermekotthonból ( 

lakásotthonból ) való eljövetelkor.  A nevelőszülőknél élő illetve a lakásotthonokban lévő fogyatékos 

gyermekek szinte kivétel nélkül alkalmasak a támogatott lakhatású otthonokba való élésre. Akik nem 

alkalmasak súlyos állapotuk miatt, azok már most is bentlakásos ápoló-gondozó szociális 

otthonokban élnek. Programunk szerint a fogyatékos gyermekekkel a kapcsolatot már 15 éves 

korban felvennénk és egy éven át felkészítenénk őket a támogatott lakhatásba való élésre és 16-17 

évesen már ott folytatnák az életük. Így megkapnák már rögtön a képzési kötelezettség lejártával azt 

a fejlesztést és felkészítést a foglalkoztatásra, részszakma képzés, majd azt követbe  a belépést a 

munka világába, ami jelenleg nem történik meg. Most többségében az utógondozói ellátás végén 

kerülnek ki, és a tanulás évei után 3-4 éven át nem csinálnak semmit, szocializációjukból a 

foglalkoztatás, a munka kimarad és személyiségük 23-24 éves korban nehezen változtatható. 

Valamint a képzés során elsajátított képességeik is elveszítik, elfelejtik az utógondozói évek alatt. 

A modellprogram , a  módszer lényege röviden: 

1. Kapcsolat felépítése a TEGYESZ, az állami gyermekotthon,  lakásotthon, nevelőszülői 

tanácsadók, és a fogyatékos gyermekek sorsáról döntő szakbizottság valamint 

gyámhivatalok között.  A nevelésbe vett fogyatékos gyermekekről nyilvántartás 

kialakítása a kilépés tervezhetőségére. 

2. Fogyatékos fiatal felnőttek részére életpálya tervezése a TEGYESZ – el és az SZGYF- el 

közösen, osztrák fogyatékos életpálya modell adaptálásával.  

3. A fogyatékos gyermek felkészítése, hogy választani tudjon, hogy mit szeretne majd 

dolgozni, milyen szakma érdekli, mire van képessége és arra, hogy hol szeretne majd élni.  

4. A támogatott döntéshozatal és a napi döntések segítésére eszközöket és módszereket 

dolgozott ki és ezeket a szervezetek között elterjesztette, és terjeszti és alkalmazza a 

fogyatékos ellátottakkal való szakmai munkában. 

5. A segítő munkatársakat, szakembereket  a támogatott döntéshozatal, az önálló életvitel, 

a társadalomba való bekapcsolódásra felkészítette, készíti fel folyamatosan, valamint  a 

foglalkoztatásba való bekapcsolódás szakszerű segítésére. 

6. A fiatalok számára a szakma képzések és kompetencia képzések szervezése és 

megvalósításuk kidolgozása adott településeken, szervezeteknél.  

7. Kis létszámú otthonok létrehozása, épületek megvásárlása, átalakítása fogyatékosságtól 

függő akadálymentesítése, szakmai programjai kidolgozása, a támogatott lakhatású 

házak szakmai elvárása: 

 Olyan lakhatás, amely területileg a többségi társadalom lakóhelyén helyezkedik el, az egyén 

igényeinek megfelelő, és fogyatékosságtól függően  akadálymentes.  



 Az ingatlan jellege általánosan megfelel a tágabb társadalom által használt 

ingatlantípusoknak.   

 Egy és kétágyas szobák vannak és a házakban lakók létszáma maximum 10-12 fő. 

 Megengedi, hogy mindenki a lehető legnagyobb mértékben maga dönthessen arról, hogy 

hol, kikkel, és hogyan szeretne élni.  

 Bármilyen segítséget megad ahhoz, hogy az egyén a közösség életében részt vegyen, 

programokba bekapcsolódjon, képezze magát,  munkát vállaljon, dolgozzon.   

 A közösségi élet támogatását célzó intézkedések célja, hogy az értelmi fogyatékossággal élő 

egyént képessé tegyék a társadalom többsége számára átlagosnak tekintett  lakhatás, 

életvitel és életmód elérésére, hogy életminősége jó legyen, és teljes jogú polgárként részt 

vehessen közösségi, kulturális vagy gazdasági tevékenységekben, olyan mértékben, ahogyan 

azt maga az egyén megválasztja, és amennyire képes rá. 

  

 

Megoldási javaslat:  

Tervezhető létszám mennyi fogyatékos fiatal éri el a felnőtt kort, számukra ezeket a közösségeket és 

kis támogatott lakhatású otthonokat létrehozni,  kivitelezhető és minden lépés évekre menően 

tervezhető.   

A CÉHálózat Egyesület tagjai tudják vállalni évente 6 ház kialakítását,  beindítását.  A házak meglévő, 

a lakáspiacon lévő családi házak átalakításával kerülnének kialakításra. Mivel legalább 5 szobásnak 

kell lennie, ezért az ilyen nagyobb  átlagos vidéki városokban, településeken lévő  házak piaci értéke 

20-30 millió forint körül alakul, aminek felújítása, átalakítása körülbelül 10 millió forint.  Azaz 

házanként 40 millió forint szükséges egy-egy támogatott lakhatású otthon beindításához. 

240 millió forintból évente 6 ház létrehozása oldható meg a jelenlegi árak alapján.  

A szakmai képzések  a felnőtt fiataloknak és a kompetencia képzések, valamint a fogyatékos életpálya 

terv készítése, a szakemberek felkészítése körülbelül 2 millió forint gyermekenként.  

Forrás:   

A kitagolási programban  +15%-os tartalék ráta van, amit a várólistákon lévőknek tartalékolnak, 

élvezzen prioritást ez a célcsoport, a nevelésbe vett fogyatékos gyermekek elhelyezése civil 

támogatott lakhatású otthonokba. Egy külön koncepciót kialakítani, hogy a civileknél – akik nem a 

nagylétszámúak kiváltásának kedvezményezettjei – a TEGYESZ –nél lévő várólistásainak okán 

beléphessenek a pályázók körében. Ehhez a pályázati kiírást kellene ily módon változtatni és a 15 %-

ot erre átcsoportosítani.   

Az ezzel párhuzamosan futó EFOP 2.2.3-16 átmeneti otthonok korszerűsítése is forrása lehetne 

ennek a problémának a megoldása, ide is be lehet illeszteni. 

A támogatott lakhatású otthonokban a nevelésbe vett gyermekek kihelyezésére a partner és 

szerződő fél a CÉHálózat Egyesület lenne. Az egyesület  kötne megállapodást a kormánnyal, - ha 

elfogadják a javaslatunk - és aztán az egyesület  pályáztatná meg a hálózat tagjai között, hogy kik 



vállalnák a támogatott lakhatású otthonok létrehozását, kinél vannak meg az alapellátás feltételei. 

Kétévente pályáztatná meg 12 támogatott lakhatású otthon, ház létrehozását 24 hónap alatt  és 

követné nyomon és ellenőrizné a megvalósulását a működési engedély megszerzéséig. Ezt követően 

elszámolna a támogatás felhasználásával  a kormánynak.  Az egyesület egyeztetne  a TEGYESSZEL és a 

gyámhivatalokkal és készítené el a fiatalok életpálya tervét, személyenkénti megoldásokat dolgozna 

ki és  segítené kiválasztani a megfelelő helyet a fiatal számára.  

Munkánk az országban precedens értékű, szakmai tevékenységünk a fogyatékkal élők fejlesztésében, 

személyiség fejlesztéstől az önismeretig, a szakma tanulásig mindenre kiterjed.  

Kérjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, az SZGYF  

ezen területéhez tartozó szakállamtitkárságok és szakhatóságok, kormányzati szervek,  szakemberek 

támogatását és  segítségét, mind azokét,  akik ennek a fontosságát átlátják és érdemben tudnak 

segíteni, és tudják ezt támogatni, hogy a jelenleg nevelésben lévő fogyatékos gyermekek jövője 

biztos, magas szakmai színvonalon megvalósuló,  a lehető legjobb lehessen.   

Kelt: Budapest, 2017.február 20. 
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