
Tanulmányút, tapasztalatcsere

Stiftung Schürmatt (Svájc) -
Értelmi és halmozottan fogyatékos
gyermekek és felnőttek otthona
- Egy tanulmányút tapasztalatai -

A svájci  HEKS  (Hilfswerk  der  Evangelischen  Kirche  in  der  Schweiz)
közreműködésével 1990. október 15-től 1991. március 31-ig a Stiftung Schür-
matt intézetben dolgozhattam nevelőként, egy gyermekcsoportban. A több mint
öt hónap alatt részletesen megismerkedtem az intézet felépítésével, működésé-
vel, hétköznapi életével és az ott folyó szakmai munkával.

Az intézet rövid története

Az ötvenes évek végén egy egyszerű, svájci parasztcsaládban ikerpár szü-
letett. Mindkét gyermek súlyos fokban sérült értelmi fogyatékos volt. Akkori-
ban  Aargau  kantonban  még  nem volt  olyan  intézmény,  ahol  elhelyezhették
volna őket. A család a kantoni Református Egyházhoz fordult segítségért. 1960-
ban Walti és Schneider lelkészek javaslata alapján zsinati döntés született egy
alapítványi  intézmény  létrehozásáról.  A nyolc  hektáros  terület  megvásárlása
után,  1964-ben  elkezdődött  az  építkezés,  és  1965-ben  a  Stiftung  Schürmatt
megkezdte működését.

Az akkor még gyermekotthon lakói lassacskán felnőttek, így 1982-re sokuk
elérte  a  20  éves  kort.  A társadalombiztosítási  törvények  értelmében  ekkor
megszűnik  az  állami  támogatás.  A  gyermekek  jó  része  védőmunkahellyel
rendelkező intézetbe, vagy speciális továbbtanulást biztosító iskolába került. Az
idő  múlásával  azonban  egyre  több  súlyosan  sérült  gyermek  is  elhelyezést
nyerhetett itt, és őket - ha munkavégzésre nem voltak képezhetők - nem volt
hová  áthelyezni.  A gyermekotthonból  fokozatosan  „gyermekek  és  felnőttek
otthona” lett. Ma a gondozottak majdnem fele felnőttkorú, s ez szükségszerűen
az intézmény szerkezetét is folyamatosan változtatja, alakítja.

Az intézet felépítése és működése

A Stiftung Schürmatt egy igen jól szervezett, decentralizált intézmény, mely
folyamatosan  bővül,  fejlődik,  és  az  igényeknek,  elvárásoknak  megfelelően
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alakul (1. ábra).

1. ábra:  A Stiftung Schürmatt szerkezeti felépítése

A központi igazgatási-gazdasági részlegekről nem kívánok részletesen szól-
ni. Nézzük meg, mit foglalnak magukban az egyes egységek.

1. Tanácsadó-részleg: 1988-89-ben kezdte meg működését. Három fő tevé-
kenysége van:

a.)  korai  fejlesztés  és  tanácsadás (gyógypedagógiai  szolgálat):  ambuláns
gyógypedagógiai-pszichológiai  fejlesztést,  terápiát,  tanácsadást  végez,  az  aa-
raui Kantoni Kórházzal szorosan együttműködve.

b.) iskolai és nevelési tanácsadó szolgálat: hasonlóképpen működik, mint a
magyarországi nevelési tanácsadók, a kulmi járás 25000 iskoláskorú gyerme-
kének ellátása a feladatuk.  A Schürmattal  nem állnak szakmai kapcsolatban,
csak egyazon épületben dolgoznak.

c.) Gyógypedagógiai óvoda: három csoportba, összesen 17 gyermek jár. Ők
nem laknak a gyermekotthonban, minden nap az intézet kisbuszai hozzák-viszik
őket. A csoportok homogenizáltak, elsősorban az értelmi képességek alapján.
Két  csoportba  enyhébben sérült,  pszichotikus,  magatartási  zavarokkal  küzdő
gyermekek járnak. Ezek az úgynevezett lelassult, akadályozott fejlődésmenetű
gyermekek később általában „normál” általános iskolába integrálódnak, és ott
zökkenőmentesen helytállnak.

A harmadik csoportba 4 súlyosan, halmozottan sérült gyermek jár. A gyógy-
pedagógiai fejlesztés a bazális stimuláció, és a bazális kommunikáció alapelvei
szerint történik. A technikai eszközök (Bobath-labda, billenődeszka, golyófürdő
stb.)  árulkodnak  arról,  hogy  a  komplex  fejlesztéshez  a  Bobath-koncepció
mellett a sokoldalú ingerlést is felhasználják.
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2. Nevelés
a.) gyógypedagógiai iskola: az iskola két részből áll. Az emeleten 4 osztály

található, ide járnak a gyermekotthon lakói; egy nevelőotthoni csoport alkot egy
iskolai  (heterogén)  osztályt  (a  gyermekotthonról  a  későbbiekben  részletesen
lesz szó).

A földszinten található a  három - szintén heterogén -  bejárós osztály.  Az
osztályok létszáma: 4-5 fő, ebből legfeljebb 2 fő lehet súlyosan, halmozottan -
vagy ahogyan ők nevezik: intenzív - fogyatékos. Intenzív fogyatékos az, aki
teljeskörű  ápolásra,  gondozásra  szorul  (ágyban  fekvő,  pelenkázni  kell  stb.),
vagy az, aki súlyos magatartászavara, elmebetegsége, autizmusa miatt állandó
felügyeletet igényel.

Minden osztályban három pedagógus dolgozik: az osztálytanár, a pedagó-
giai  asszisztens  és  az  egyéni  fejlesztő  pedagógus.  Délelőtt  (8.30-12-ig)  az
osztálytanár a praktikusan képezhető (középsúlyos fokban sérült értelmi fogya-
tékos) gyermekekkel foglalkozik, ezalatt az egyéni fejlesztő az intenzív fogya-
tékosokat fejleszti, egyénileg. Délután (14-16-ig) minden gyermek az iskolában
van, és a pedagógiai asszisztens is közreműködik a fejlesztő munkában.

Minden  gyermeket  egyéni  fejlesztési  terv  alapján  foglalkoztatnak,  ebben
meghatározzák  a  szükséges  terápiákat  és  összeállítják  az  egyéni  órarendet,
illetve az iskolán kívüli időszakra különböző nevelési célokat tűznek ki. Ezzel
biztosítják  az  iskolai  és  iskolán  kívüli  nevelőhatások  következetességét  és
egységességét.

Terápiás  lehetőségek  az  iskolában:  fizioterápia,  ergo-(foglalkoztatás)-
terápia, ritmika és zeneterápia, barkácsolás és uszodai foglalkozás.

b.)  Gyermekotthon: négy,  pavilon-rendszerben  elhelyezett,  90  nm2-es
lakásban él a 20 bentlakó gyermek (csoportonként 4-5 fő).

Három hálószoba  áll  a  gyermekek rendelkezésére.  A nevelőknek egy kis
fürdőszoba, iroda, éjszakai  ügyeleti  szoba biztosított.  Ezen kívül fürdőszoba,
WC, konyha, és egy nappali-étkező tartozik a lakáshoz.

A napirend  kialakításánál  a  család-modell  a  fő  szempont.  A gyermekek
közösen étkeznek a nevelőkkel, az iskolán kívüli időt „otthon” töltik, mindig
ide térnek „haza”,  és  együtt  alakítják a  szabadidős tevékenységeket  is  (séta,
kirándulás, kézműves tevékenységek stb.).

Egy  csoportban  általában  5-6  nevelő  dolgozik,  egyszerre  2-3  van  jelen.
Minden héten megbeszélést tart a team a csoport életének aktuális problémáiról,
amellett az egyik héten pedagógiai tanácsadás (a pedagógiai vezetővel, az egyes
gyermekekkel  kapcsolatos  nevelési  és  egyéb  gondokat  lehet  elmondani  és
megbeszélni), a másik héten pedig pszichológiai tanácsadás van (a pszichológus
vezetésével, a nevelők közti konfliktusok oldása és a szülőkkel való kapcsolat-
tartás a fő téma).
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A gyermekeket általában kéthetente viszik el a szülők, hétvégére, ilyenkor
adódik alkalom a szülőkkel való személyes megbeszélésre.

A családias légkör kialakítását a különböző események (születésnap, kará-
csony stb.) közös megünneplése is segíti, ilyenkor mindenki aktívan részt vesz a
szervezésben, az előkészületekben és a lebonyolításban.

3. Felnőtt fogyatékosok otthona: 32 felnőttkorú, súlyosan sérült ember él 6
lakásban. A bővítés folyamatban van, két új lakást terveznek, és a férőhelyszá-
mot 40-re szeretnék emelni (8 lakás - 5 fő/lakás). Mivel a felnőtt részleg az
utóbbi tíz évben kezdett kialakulni, a fogyatékosok teljeskörű foglalkoztatása
még megoldatlan. Erre vannak kísérletek, aki pedig nem jár foglalkoztatásra,
annak a csoportban van lehetősége alkotó tevékenység végzésére. Különböző
terápiás eljárásokban csak akkor részesülhetnek, ha a szülő finanszírozza, mert
a társadalombiztosítás ebben az életkorban csak a gondozáshoz járul hozzá, a
fejlesztést nem fizeti.

Az úgynevezett  „gondozott lakásban” (ami egy közeli  lakótömbben lévő
lakás)  4  fogyatékos nő él,  akik védőmunkahelyen dolgoznak, és  egy nevelő
rendszeresen jár ki hozzájuk, segít ügyeik intézésében és a viszonylag önálló
életvezetés kialakításában.

4. Szociális szolgálat: az intézménynek két konzulens orvosa van (általános
orvos, ortopéd szakorvos), akik heti 1/2-1/2 napot töltenek itt el, és bejelentés
alapján vizsgálják a fogyatékosokat. Főállásban két ápolónő látja el az orvosi
szolgálat teendőit (gyógyszerellátás, -elosztás, vizsgálatra bejelentés, az orvos
utasításainak végrehajtása stb.).

A  fogyatékosok  jogi,  szociális  és  pénzügyeit  két  szakképzett  szociális
munkás intézi.

A tanácsadó pszichológus hetente két napot tölt az intézetben.

5. Üzemeltetés: ide tartoznak a különböző ellátó egységek: központi konyha,
mosoda, varroda, kertészet, anyagbeszerzés és -szállítás (az 5 mikrobusz napon-
ta kb. 500 km-t megy).

Érdemes  megemlíteni,  hogy az  intézetben  8  védett  munkahely  is  van,  a
„gondozott lakásban”, vagy a környéken élő fogyatékosok részére.

Egy kisregény-hosszúságú értekezés is kevés lenne mindazon ismeret, ta-
pasztalat és élmény leírásához, melyeket Schürmatton szereztem. Csak a „szá-
raz”  tényeket  adom  itt  közre,  sem  a  személyes  élményekre,  sem  pedig  a
szakmai munkáról szerzett tapasztalatokra nem tértem ki részletesen.
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Az intézet pedagógiai intézménynek tekinti magát, és minden szinten peda-
gógiai szempontok alapján közelítenek a fogyatékos emberekhez - ez egy olyan
lényeges alapelv, mely követendő példaként állhat előttünk a mostani „reform-
hangulatban”.

Akinek lehetősége adódik ilyenfajta tapasztalatszerzésre, ne szalassza el, és
dolgozzon is egy külföldi intézetben, mert igazán csak így, belülről szemlélve
lehet olyan ismereteket szerezni, melyeket a hazai gyógypedagógia szemlélet-
váltásában és színvonalának további emelésében hatékonyan felhasználhatunk.

2.  ábra:  A Stiftung  Schürmatt  dolgozóinak  és  gondozottjainak  létszáma
1990-ben

Dolgozók száma

korai tanácsadás, óvoda
gyermekotthon
iskola
felnőttotthon
foglalkoztatás
szoc. szolgálat
üzemeltetés

10 fő
25 fő
25 fő
47 fő

8 fő
6 fő

30 fő

Gondozottak száma:

óvoda
iskola bejárók
           bentlakók
felnőttek

17 fő
15 fő
20 fő
32 fő

Összesen: 151 fő Összesen: 84 fő

MÁRKUS ESZTER
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