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A szociális védelmi rendszerek nyújtotta szolgáltatásokhoz való hozzáférés
segít csökkenteni a társadalmi kirekesztést és bizonyos társadalmi csoportok
marginalizálódását. Ezeknek a személyre szabott szolgáltatásoknak mindenki
számára egyenlõ mértékben, területi különbségek nélkül kell elérhetõnek
lenniük. A dokumentum ugyanakkor arra biztatja a tagállamokat, hogy
igyekezzenek megtalálni az egészséges egyensúlyt a szociális védelem
passzív eszközei és a munkaerõpiac aktív szakmapolitikái között annak
érdekében, hogy az ellátásokat igénybe vevõ emberek minél inkább az aktív,
látható, önérvényesítõ szerep felé mozduljanak el. 

A tagállamok számára ezen túl a következõ speciális feladatokat határozzák meg:
– biztosítani kell, hogy a társadalmi befogadást elõsegítõ, valamint az elsze-

gényedést megakadályozó programok és rendszerek kialakításakor
figyelembe vegyék a fogyatékos emberek igényeit, és érdekvédelmi szer-
vezeteik véleményét;

– hozzáférhetõvé kell tenni mindenki számára azokat az információkat,
amelyek a különféle szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szólnak; 
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– biztosítani kell, hogy a kliensek jogosultságát az egyes ellátásokra,
szolgáltatásokra multidiszciplináris szakértõi team ítélje meg, valamint,
hogy legyen mód a döntés idõszakonkénti felülvizsgálatára;

– biztosítani kell, hogy az állami és privát szociális szolgáltatók együtt-
mûködjenek a szolgáltatások minõségének folyamatos javításán, valamint,
azon hogy ezek a szolgáltatások minél inkább személyre szabottak
legyenek. 

A fogyatékos emberek heterogén igényû csoportot alkotnak, ugyanakkor
mindannyiuknak joga - a társadalom bármely más tagjához hasonlóan-
gyakorolni a politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogokat. Ezeknek a
jogoknak a védelme a különféle anti-diszkriminációs szabályozási dokumen-
tumokon keresztül érhetõ el a leghatékonyabban. Az Akcióterv tizenegyedik
célterülete azt írja elõ a tagállamok számára, hogy hozzanak létre olyan jogi
keretdokumentumokat, amelyek a fogyatékosság alapján történõ diszkrimi-
nációt tiltják és megakadályozzák. 
A tagállamok számára ezen túl a következõ speciális feladatokat határozzák meg:
– az anti-diszkriminációs szabályozási környezet mellett létre kell hozni

azokat a testületeket és ellenõrzési mechanizmusokat, amelyek a fogya-
tékos emberek jogi védelmét támogatják; 

– emberi jogi és fogyatékosügyi képzéseket kell biztosítani a köztiszt-
viselõk, a jogi területen dolgozó szakemberek, különösen a bírák számára; 

– támogatni kell azoknak a nem kormányzati érdekérvényesítõ hálózatok-
nak a munkáját, amelyek a fogyatékos állampolgárok emberi jogait védik;

– biztosítani kell a fogyatékos emberek számára az egyenlõ hozzáférést a
jogi rendszerekhez, valamint az ezekhez kapcsolódó információkhoz és
kommunikációhoz;

– biztosítani kell a fogyatékos emberek számára a megfelelõ személyi segít-
séget (ha ez szükséges) annak érdekében, hogy jogaikat gyakorolni tudják;

– garantálni kell, hogy fogyatékos embereket akaratuk ellenére ne vethes-
senek alá orvosi vizsgálatnak. 

A fogyatékos emberek, különösen a fogyatékos nõk ellen elkövetett erõszak
bizonyos felmérések szerint nagyobb arányban fordul elõ, mint a társadalom
egyéb csoportjai esetében. Ez az erõszak megtörténhet intézményi környe-
zetben éppúgy, mint a családokban; magában foglalja a szóbeli vagy fizikai
bántalmazást, illetve az alapvetõ igények kielégítésének megtagadását is. A
tagállamoknak mindent el kell követniük annak érdekében, hogy ezeket az
erõszakos cselekményeket megelõzzék:



– meg kell alkotni, és be kell tartatni azokat a jogszabályokat, amelyek a
fogyatékos embereket is megvédik az erõszakos cselekményekkel szemben;

– képzéseket kell biztosítani a fogyatékos emberek számára arról, hogy
miképpen kerülhetõek el az erõszakos cselekményhez vezetõ helyzetek,
illetve, hogy mi a teendõ, ha mégis bekövetkeznek (bejelentés a rendõr-
ségen, látlelet felvétele stb.);

– biztosítani kell, hogy a fogyatékos áldozatok (beleértve a családban elkö-
vetett erõszak áldozatait) számára a megfelelõ segítõ szolgálatokhoz való
hozzáférést;

– képzéseket kell biztosítani a rendészeti hatóságok számára, hogy fel tudják
venni a kapcsolatot, és hatékonyan tudjanak kommunikálni fogyatékos
emberekkel (tanúvallomás felvétele; bejelentés tétel stb.). 

Európa szerte rendkívül kevés összehasonlítható és megbízható adat áll
rendelkezésre a fogyatékos emberek különféle élethelyzeteinek elemzésére, a
problémák feltárására és megalapozott szakmapolitikák kialakítására. Az
Akcióterv sürgeti azoknak a nemzetközi szinten összehangolt tudományos
kutatásoknak, felméréseknek a lefolytatását, amelyek ezt az adat és infor-
mációhiányt hivatottak pótolni, valamint alapot adnak a további fej-
lesztésekhez.

A tagállamok számára a következõ speciális feladatokat határozzák meg:
– biztosítani kell, hogy a mainstream kutatások, ahol szükséges, hozzá-já-

ruljanak a fogyatékos emberekre vonatkozó adatok, információk össze-
gyûjtéséhez az Akcióterv minden területét ideértve;

– dolgozni kell azon, hogy egységes fogyatékosügyi terminológia és foga-
lomrendszer jöjjön létre, hiszen a különféle adatok, csak így kezelhetõek
egységesen;

– bátorítani kell a nemzeti statisztikai hivatalokat, hogy mûködjenek együtt
tagállami partnereikkel a jó gyakorlatok és tapasztalatok cseréjében;

– támogatni kell azokat a kutatásokat, amelyek a sikeres rehabilitációs rend-
szereket és a társadalmi integráció összefüggéseit vizsgálják;

– támogatni kell azokat a termékfejlesztéseket, amelyek az Egyetemes
Tervezés elveit és gyakorlatát követik, hiszen ezek segítik elõ a fogyatékos
emberek önálló életvitelét.  

A fogyatékos emberek társadalmi befogadását sok esetben a környezet
elõítéletei, a közösség negatív hozzáállása és az információhiány hátráltatják
leginkább. Az Akcióterv támogat minden olyan tagállami kezdeményezést,
amely a fejekben lévõ akadályokat segít lebontani. Lehetnek ezek a társa-
dalmat érzékenyítõ média kampányok, különféle szakembereknek szóló
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képzések, tréningek vagy bármi más olyan tudatformáló program, amely a
jelenlegi negatív képet pozitív irányba változtatja meg. 

A tagállamok számára a következõ speciális feladatokat határozzák meg:
– támogatni kell a média szereplõit abban, hogy a fogyatékos embereket kö-

zösségeik aktív tagjaiként tudják bemutatni, ne pedig szerencsétlen eltar-
tottakként,

– segíteni kell a média szereplõit abban, hogy a fogyatékos emberek problémáit
többségi programokban mutassák be, ne pedig speciális rétegmûsorokban;

– támogatni kell azoknak a jó gyakorlatoknak a népszerûsítését, amelyek a
fogyatékos emberek társadalmi befogadását segítik az oktatás, a képzés és
a foglalkoztatás területén;

– segíteni kell a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteit abban, hogy
részt vegyenek a különféle médiatevékenységekben. 

Az Akcióterv 2006. áprilisában lépett életbe. A tagállamok, így Magyarország
felelõssége, hogy minél hamarabb felmérjék jelenlegi fogyatékosságügyi
szakmapolitikáik eredményeit, hatékonyságát és meghatározzák azokat a
területeket, ahol további intézkedések szükségesek. Az értékelések alapján
kell megalkotni azokat a kormányzati stratégiákat és nemzeti akcióterveket,
amelyek az Európa Tanács által elõirányzott integrációs célok megvalósítását
szolgálják. 

Az Európa Tanács felhívja a tagállami kormányok figyelmét arra is, hogy
csak olyan kezdeményezések lehetnek sikeresek, amelyek a fogyatékos-
ságügyi kérdéseket a többségi politikák integráns részeként kezelik.  

Áttekintésünk következõ részében azt mutatjuk be, hogy az Akciótervben
foglaltak milyen módon nyerhetnek teret egy tagállam törvénykezésében,
esetünkben a magyar szakpolitikákhoz kapcsolódó szabályozási környezetben.

III. Az Akcióterv hatása az Új Országos Fogyatékosügyi Programra

Az Új Országos Fogyatékosügyi Program, amely a 2007-2013. közötti idõ-
szakra fogalmaz meg célokat és szakmai elveket, az Akcióterv elfogadásával
egy idõben lépett életbe és híven tükrözi annak szellemiségét. A Program
alapelvei egybecsengenek az Európa Tanács által kidolgozott Akciótervvel. 

A Program az esélyek kiegyenlítésének elvére épül, kiemeli a prevenció
jelentõségét, s az egyéni szükségletek figyelembevételét, hangsúlyozza a
differenciálás, a jogvédelem, s az egyenlõ esélyû hozzáférés fontosságát, s
megjelenik benne a normalizáció, a rehabilitáció, az Egyetemes Tervezés és a
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„Semmit rólunk nélkülünk” elve. Mindezek mellett nemcsak a fogyatékos
személyek, hanem családjuk társadalmi integrációját is zászlajára tûzi.

Az alábbiakban a Program fõbb célkitûzéseit az Akciótervben megfogal-
mazott 15 célterülethez kapcsolódva tekintjük át, hogy még szembetûnõbbé
váljon a két dokumentum közötti összhang.

A Program felhívja a figyelmet arra, hogy a politikai és közéletben
történõ részvételt illetõen minden esetben szem elõtt kell tartani, hogy a
fogyatékos személyek nem jótékonykodás alanyai, hanem jogok birtokosai, s
így a „Semmit rólunk nélkülünk” elv érvényesülésének érdekében az
alábbiakat fogalmazza meg:
– biztosítani kell a gyakorlatban is az Országos Fogyatékosügyi Tanács nem

kormányzati oldalának a jogszabályok elõkészítésében való közremûkö-
désének lehetõségét, hogy ne kerülhessen elfogadásra olyan, a fogyatékos
személyek életét közvetlenül érintõ törvényjavaslat, kormány-, illetve mi-
niszteri rendelet, amelyet a Tanács nem tárgyalt meg; 

– a fogyatékos emberek érdekérvényesítõ szervezeteit intézményesített
formában be kell vonni a döntés-elõkészítés, illetve lehetõség szerint a
feladatok megvalósításának folyamatába;

– ki kell dolgozni a regionális, megyei, a fogyatékos személyek létszámának
függvényében a városi fogyatékosügyi tanácsok rendszerét;

– a fogyatékos személyek országos és helyi szintû érdekérvényesítési,
érdekvédelmi és érdek-képviseleti tevékenységének támogatására progra-
mot kell biztosítani;

– biztosítani kell a jogszabályi feltételeit annak, hogy az Országos Fogya-
tékosügyi Program alapján, annak megvalósítása érdekében, készüljenek
regionális, megyei és a fogyatékos személyek létszámának függvényében
városi fogyatékosügyi programok;

– meg kell teremteni a fogyatékos emberek érdekérvényesítõ szervezeteinek
biztonságos, feladatarányos mûködési feltételeit. 

A kulturális életben és a sportban történõ részvétel biztosításához elõször
ki kell alakítani a sport-, wellness-, és kulturális létesítmények és szol-
gáltatásaik hozzáférhetõségét a különbözõ fogyatékosságú személyek
számára. Ez a közkulturális intézmények fizikai és kommunikációs akadály-
mentesítését egyaránt jelenti:
– támogatást kell biztosítani az amatõr és a professzionális fogyatékos

mûvészeknek, mûvészeti egyesületeknek és társaságoknak, melynek célja
a társadalmi tudat formálása is; 
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– biztosítani szükséges a turisztikai vonzerõhelyszínek megközelíthetõsé-
gét, a turisztikai látogatóközpontok akadálymentesítését, a szolgáltatások
elérhetõvé tételét;

– olyan programok kerüljenek bevezetésre, amelyek támogatják a fogyaté-
kos emberek aktív szabadidõs, sport-, kulturális és rekreációs tevékenysé-
gét, különös tekintettel a hazai és nemzetközi sportesemények, kulturális
rendezvények szervezésére, az azokon való részvételre;

– a sportorvosi háttér kialakítása, illetve a jelenleg mûködõ sportegész-
ségügyi hálózatot alkalmassá tenni a fogyatékos személyek sportorvosi
ellátására;

– biztosítani kell a fogyatékos személyek aktív alkotó részvételét a közkul-
turális tevékenységekben. 

Az információhoz és kommunikációhoz történõ egyenlõ hozzáférés a
társadalmi életben való aktív részvétel feltétele, ezért elengedhetetlen e terület
akadálymentesítése, amire a Program kiemelt figyelmet fordít:
– a közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés érdekében

gondoskodni kell nemcsak a közlekedés, a közterületek és a közhasználatú
épületek több szempontú fizikai akadálymentesítésérõl, hanem az
információkhoz való hozzáférésben és az információk megértésében aka-
dályozott személyek szükségleteire figyelemmel a kommunikációs
akadálymentesítésrõl; 

– az egyenlõ esélyû hozzáférést akadályozó körülmények felszámolására
komplex programot kell kidolgozni, s ezt a legmodernebb információs és
kommunikációs technológiák alkalmazásával is segíteni kell;

– a fogyatékos személyeknek önálló életvezetésükhöz bizonyos esetekben
speciális információkra, illetve speciálisan megfogalmazott információkra
van szükségük. Támogatni kell olyan kiadványok elkészítését és terjesz-
tését, amelyek pl. a közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzá-
férésrõl adnak tájékoztatást; 

– bõvíteni szükséges mindazon információszolgáltató, tanácsadó, közvetítõ
szolgálatokat és tréningeket, amelyek révén a fogyatékos emberek tájé-
kozódhatnak az általuk igénybe vehetõ szolgáltatások körérõl, s amelyek
segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az igényeiket érvényesíthessék;

– támogatni kell az infokommunikációs akadálymentesítést, a fogyatékos
személyek digitális írástudatlanságának felszámolását, ami az infokom-
munikációs eszközök és megoldások alkalmazásával kínált közszol-
gáltatásokat teszi elérhetõvé. Ehhez biztosítani kell a szükséges személyi
és tárgyi feltételeket;



– ki kell dolgozni az alternatív kommunikációs csatornát használó emberek
és a speciális nevelési igényû tanulók részére a kommunikációt segítõ
eszközök támogathatóságának és kölcsönzésének lehetõségét;

– elõ kell segíteni olyan Információs Társadalom – mentorok alkalmazását,
akik megfelelõ szaktanácsadással segíthetik a fogyatékos személyeket az
elektronikus ügyintézés, az elektronikus információszerzés és joggya-
korlás, az elektronikus munkavégzés.

A többségi oktatás lehetõségeihez történõ hozzáféréshez nélkülözhetetlen,
hogy a pedagógusképzés integráns részévé váljon a fogyatékos gyermekek és
felnõttek oktatására való felkészítés. Az integrált oktatási formák elterjedése
érdekében a Program tervezete szerint ki kell dolgozni és folyamatossá kell
tenni azon speciális tantervfejlesztõ programokat, amelyek révén a peda-
gógusok jártasságra tehetnek szert a fogyatékos gyermekekkel való kommu-
nikációban, illetve amelyek felkészítik a pedagógusokat a fogyatékos gyer-
mekek magatartási és tanulási nehézségeinek áthidalására a többségi általános
iskolai feltételek között is. Továbbá a következõ javaslatok fogalmazódnak
meg benne:
– szükséges, hogy valamennyi képzési rendszerben folytatódjék az integrált

képzési formák elterjesztése, növekedjék a fogyatékos gyermekek és
felnõttek sajátos neveléséhez, oktatásához és képzéséhez szükséges felté-
telekkel rendelkezõ oktatási és képzési intézmények száma;

– célul kell kitûzni a szegregált és az integrált oktatási intézmények közötti
átjárhatóság erõsítését; 

– az egyenlõ esélyû hozzáférés biztosítása érdekében a többségi általános
iskolák pedagógiai programjait olyan speciális kiegészítésekkel kell
ellátni, amelyek lehetõség szerint az azonos kötelezettségek megköve-
telése mellett a fogyatékos tanulók iskolavégzését megkönnyítik; 

– meg kell erõsíteni a fogyatékos személyek felnõttképzéshez, illetve felsõ-
oktatáshoz való hozzáférését, mert ezzel javulnak a munkavállalás esélyei; 

– a közoktatási, a szociális és a gyermekvédelmi alapellátásoknak csak egy
része hozzáférhetõ fogyatékos gyermekek számára, ezért bõvíteni kell a
nappali ellátást nyújtó intézmények hálózatát, s elõ kell segíteni a
fogyatékos gyermekek integrált fogadásának lehetõségét;

– a szakképzésbe bekapcsolható fogyatékos fiatalok esetében meg kell
teremteni a képzés, a rehabilitáció és a foglalkoztatás összhangját;

– ki kell dolgozni azon eljárásokat, amelyek a fogyatékos tanulók oktatás
rendszeren kívüli támogatásának formáit harmonizálják a képzés
feltételrendszerével.
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A megfelelõ munka megszerzése és hosszútávú megtartása azért
különösen fontos, mert a társadalmi integráció és a társadalmi életben való
aktív részvétel elsõsorban a foglalkoztatottsággal érhetõ el. Ezért a Program
felhívja rá a figyelmet, hogy gondoskodni kell a fogyatékos személyek nyílt
munkapiaci munkavállalását támogató jogszabályi, szakmai, tárgyi körül-
mények kialakításáról, s a munkaadók és a fogyatékos munkavállalók érde-
keltségének megteremtésérõl: 
– a munkahelyi integráció elõsegítése érdekében szélesíteni kell azokat az

eszközöket, feltételeket, amelyek igénybevétele mellett több fogyatékos
ember dolgozhat az ép emberekkel együtt;

– készüljön foglalkoztatási terv a fogyatékos személyek munkába helye-
zésére; 

– támogatni kell az atipikus foglalkoztatási formákat, szolgáltatásokat és
kedvezményeket;

– megfelelõ szociális szolgáltatások biztosításával segíteni kell a fogyatékos
gyermekeket nevelõ családok foglalkoztatási integrációját, visszatérését a
munka világába;

– valamennyi megyében ki kell építeni a foglalkozási rehabilitációs infor-
mációkhoz, valamint a nyílt munkapiaci munkavállalást elõsegítõ foglal-
kozási rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

– biztosítani kell a fogyatékos emberek munkavállalását elõsegítõ képzé-
sekhez, át- és továbbképzésekhez való hozzáférés lehetõségét; 

– a munkaadókat arra kell ösztönözni, hogy a fogyatékos munkavállalóik
számára is biztosítsák a munkahelyi elõmenetel lehetõségét.

Az épített környezet akadálymentesítése a társadalmi részvétel egyik
jelentõs feltétele. A fogyatékos személyek bizonyos csoportjai csak speciális
módon kialakított, illetve felszerelt (akadálymentesített) lakásokban képesek
az önálló életvezetésre. 
– át kell tekinteni mindazon jogszabályokat és finanszírozási rendszereket,

amelyek a lakások építésére („egyetemes tervezés elve”), azok akadály-
mentesítésére, a lakások házi segítségnyújtást biztosító szervezetek felé
történõ jelzõrendszerrel való felszerelésére vonatkoznak;

– a társadalmi életben való aktív részvétel feltétele a közszolgáltatásokhoz
való egyenlõ esélyû hozzáférés, ezért gondoskodni kell a közlekedés, a
közterületek és a közhasználatú épületek több szempontú fizikai akadály-
mentesítésérõl, s az egyenlõ esélyû hozzáférést akadályozó körülmények
felszámolására komplex programot kell kidolgozni;

– az épített környezet akadálymentesítése érdekében folytatni kell az
érvényes építési jogszabályok és szabványok áttekintését, s annak fel-



mérését, hogy azok – közhasználatú építmények vonatkozásában -
mennyiben teljesülnek;

– prioritásként kell meghatározni a központi költségvetési szervek tulaj-
donában, kezelésében és vagyonkezelésében lévõ épületek akadálymen-
tesítését; 

– minden induló, új, állami forrásból, illetve EU forrásból történõ beruházás
esetén a támogatás odaítélésénél kötelezõvé kell tenni azt, hogy a léte-
sítendõ épület, építmény, tömegközlekedési vagy egyéb közhasználatú
eszköz megfeleljen az akadálymentes környezet elvárásainak.

Ugyanígy elengedhetetlen a közlekedési hálózatok átfogó akadálymen-
tesítése, hiszen ez az egyenlõ esélyû hozzáférés és a társadalmi részvétel
egyik elkerülhetetlen eleme.
– tovább kell fejleszteni a közlekedési támogatás rendszerét és a szállítást

végzõ szolgáltatásokat.
– szükséges a tömegközlekedési eszközök és az utasforgalmi létesítmények

fizikai hozzáférhetõségéhez központi támogatás biztosítása. 

Az önálló lakhatás azért is alapvetõ és fontos terület, mert a fogyatékos
személyek életének gyakran színhelye a tartós ellátást biztosító gyermek-
otthon, illetve kollégium, valamint a bentlakásos szociális intézmény. Ennek
oka sokszor nem más mint, hogy a család lakhelyén hiányoznak a fogyatékos
gyermekeknek és felnõtteknek alapellátást nyújtó közoktatási, gyermek-
védelmi, szociális és rehabilitációs szolgáltatások. A Program az önálló
lakhatás érdekében számos javaslatot is fogalmaz meg:
– hangsúlyozza, hogy a bölcsõdei, az óvodai és az általános iskolai integ-

ráció biztosításával törekedni kell arra, hogy 10 évesnél fiatalabb fogya-
tékos gyermek a szükséges ellátás lakóhelyen történõ megszervezésének
hiánya miatt ne kényszerüljön kollégiumba;

– ki kell dolgozni a gyermekvédelmi, egészségügyi és gyógypedagógiai
területet érintõen annak jogszabályi, szakmai és tárgyi feltételeit, hogy
fogyatékos gyermekek kizárólag a fogyatékosságuk miatt ne kerüljenek
gyermekvédelmi szakellátásba;

– a gyermekotthoni nevelésben részesülõ fogyatékos gyermekek integrált
gyermekotthonokba kerülhessenek, ezek hiányában a fogyatékos gyer-
mekek gyermekotthonai se legyenek nagyobbak 12-40 fõnél;

– meg kell vizsgálni annak lehetõségét, hogy a lakóotthon a fogyatékos
személyek valamennyi csoportja számára hozzáférhetõvé váljék;

– a tartós bentlakást biztosító intézmények lebontására vagy átalakítására,
valamint alternatív lakhatási formák támogatására vonatkozóan külön
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programot kell készíteni a megyei önkormányzatok és a fogyatékos
személyek érintett szakmai és érdekvédelmi szervezeteinek bevonásával;

– a korszerû ellátás biztosítása és a szakszerû gondozás érdekében
szükséges az intézmények személyi feltételeinek javítása, a szakdolgozói
(gyógypedagógusok, szociális munkások, rehabilitációs szakemberek)
létszám emelésével és a szakképzettség növelésével;

– az önálló életvezetés segítésében és a nappali ellátások megszervezésében
egyre jelentõsebb szerepet vállalnak a szakszerû tevékenységet végzõ, a
szükségletekre gyorsan reagálni képes nonprofit szervezetek. Meg kell
vizsgálni annak lehetõségét, hogyan tudnak ezek a szervezetek hosszú
távon, kiszámítható módon szolgáltatásokat nyújtani. 

Biztosítani kell az egyenlõ esélyû hozzáférést a többségi egészségügyi ellátás
területén, az alapvetõ orvosi ellátáshoz és a szakorvosi ellátásokhoz bármely
fogyatékos ember számára. 
– ennek érdekében biztosítani és támogatni kell a megfelelõ, a fogyatékos

személyek számára is egyenlõ eséllyel igénybe vehetõ szolgáltatás
biztosításához szükséges eszközök beszerzését. 

– át kell tekinteni az egészségügyi szolgáltatások könnyebb hozzáférési
lehetõségét  és programot kell kidolgozni a megvalósíthatóságra.

A program hangsúlyozza, hogy ki kell építeni a betegség, baleset vagy más ok
miatt fogyatékossá vált emberek azonnali és komplex rehabilitációját szolgáló
intézményrendszert, s ennek érdekében a következõ javaslatokat teszi:
– meg kell vizsgálni a komplex rehabilitációs terv elkészítéséért, a komplex

rehabilitáció koordinálásáért, eredményessége méréséért felelõs szakértõi
bizottság létrehozásának lehetõségét;

– le kell bontani minden olyan jogi akadályt, amely a komplex szolgálta-
tások kiépítését akadályozza;

– a fogyatékos személyek komplex rehabilitációjában, de különösen az
önálló életvezetés segítésében és a nappali ellátások megszervezésében
egyre jelentõsebb szerepet vállalnak a szakszerû tevékenységet végzõ, a
szükségletekre gyorsan reagálni képes non-profit szervezetek, ezért meg
kell vizsgálni annak lehetõségét, hogyan tudnak ezek a szervezetek hosszú
távon, kiszámítható módon szolgáltatásokat nyújtani;

– ki kell építeni a gyermek- és különösen a felnõtt korú autizmussal élõ
személyek komplex (foglalkozási, szociális és pedagógiai) rehabilitá-
ciójának intézményrendszerét, ideértve az autizmus diagnosztizálását is.

A családi életben adódó problémák megelõzésében, azok kezelésében, a
fogyatékosság gyanújának felismerésében jelentõs szerepe van a szociális
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védelmi rendszereknek, így a védõnõi hálózatnak, a házi- illetve gyermek-
orvosoknak, a gyermekjóléti szolgálatoknak, a családsegítõ központoknak, a
szakértõi és rehabilitációs bizottságoknak és a fogyatékosság FNO szerinti
értelmezése esetén a nevelési tanácsadóknak. A mindennapi életvitelben a
támogató szolgálatok, a házi segítségnyújtás, a házi étkeztetés, a falugondnoki
hálózat jelenthet támaszt. Ezért a Program fontosnak tartja ezen intézmények
munkatársainak fogyatékosügyi információkkal való ellátását, képzését, a
szolgáltatásokhoz való hozzáférés fizikai és kommunikációs feltételeinek
biztosítását. Emellett az alábbi feladatokat emeli ki:
– a fogyatékos személyek rehabilitációja, illetve a fogyatékos személyek

önálló életvitele jelentõs többletköltségeket okoz a családnak, ezen
többletköltségek elismerését jelentette a fogyatékossági támogatás
bevezetése. Ugyanakkor más, fogyatékossággal összefüggésben nyújtott
ellátások korszerûsítésre szorulnak. Indokolt fogyatékossági csoporton-
ként megvizsgálni a különbözõ támogatási formákat és azok összehangolt
módon történõ továbbfejlesztésének lehetõségét;

– a fogyatékos - különösen az értelmileg akadályozott, az autizmussal élõ, a
súlyosan-halmozottan fogyatékos - gyermeket, illetve felnõttet ellátó
szülõk számára az alkalmankénti külsõ segítség igénybevételének
lehetõségét szükséges biztosítani. Meg kell vizsgálni speciális támogatást
nyújtó szolgálat létrehozásának, illetve a meglévõ szolgáltatások ilyen
feladattal történõ kibõvítésének lehetõségét;

– a rehabilitáció szakintézményei (gyógypedagógiai közoktatási intézmé-
nyek, gyermekvédelmi szakszolgálatok, rehabilitációs egészségügyi és
szociális intézmények, munkaügyi központok rehabilitációs munkacso-
portjai stb.) csak a nagyobb városokban elérhetõk. Ezért azok igénybe-
vétele jelentõs idõ- és pénzráfordítással jár. Meg kell vizsgálni a valóban
adekvát segítséget nyújtó rehabilitációs szolgáltatások felhasználókhoz
minél közelebbi megszervezésének szakmai, jogi és pénzügyi lehetõségeit;

– szükséges a saját lakóhelyen, lakókörnyezetben történõ szociális alapellá-
tások bõvítése, valamint a segítõ szolgálatok folyamatos mûködtetésével a
fogyatékos személyek önállóságának erõsítése. Elsõdlegesen a lakóhelyen
történõ közvetlen segítést kell biztosítani a fogyatékos személyeknek és
családjaiknak, hogy bentlakásos szociális intézményi elhelyezésre csak
különösen indokolt esetben kerüljön sor.

A jogok védelmének érdekében programokat kell indítani a jogok
érvényesítését elõsegítõ olyan lehetõségek megismerésére, mint az Egyenlõ
Bánásmód Hatóság, az ombudsmanok intézményrendszere, illetve a jogi
segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény.

271



A tudományos kutatásokat a Program több szempontból is szükségesnek tartja:
– prevenciós célzattal szükséges további kutatások támogatása a veleszületett

fogyatékosság kockázatának, a koraszülések számának csökkentésére;
– kutatási programokat kell indítani, amelyek olyan eszközök, eljárások és

módszerek elõállítására irányulnak, amelynek eredményeképpen a
fogyatékos emberek számára lehetõvé válik, hogy megismerhessék a
kulturális értékeket, részt vegyenek a tárgyalkotó és az amatõr mûvészeti
mozgalmakban, és egyéb közösségi tevékenységekben.

Az inkluzív társadalom megteremtése és az elõítéletek megszûntetése érde-
kében kiemelten fontosak a társadalmi tudatformáló programok, melyek-
ben kimagasló szerepe lehet a médiának, a fogyatékos személyek érdekvé-
delmi szervezeteinek, illetve a nekik szolgáltatást nyújtó civil szervezeteknek.
– támogatást kell biztosítani ezen szervezetek számára a társadalmi

tudatformálást segítõ programokhoz, amik lehetnek személyes találkozást
lehetõvé tevõ rendezvények, az információ közvetett eljuttatását célzó
kiadványok, a különbözõ szakmacsoportok képviselõi számára biztosított
képzési programok;

– nem szabad megfeledkezni arról, hogy a társadalmi tudat formálásában
igen fontos szerepe van az érintetteknek is, ezért támogatni szükséges a
fogyatékos személyek önálló életvitelmozgalmait;

– elõ kell segíteni a sportban, a kultúra, a mûvelõdés vagy más területen
tehetséges fogyatékos fiatalok tevékenységét, az értelmiségivé válást, a
fogyatékos személyek fõiskolai, egyetemi tanulmányait;

– az oktatás valamennyi szintjén tanítsanak az életkori sajátosságoknak
megfelelõ információkat a fogyatékosságról;

– a szociális, a gyermekvédelmi, az egészségügyi, a foglalkoztatási és mun-
kaügyi, a jogi, az igazgatási, a belügyi, az informatikai és közlekedési
szakemberek képzésében jelenjenek meg a fogyatékosügyi ismeretek,
illetve sajátítsák el a fogyatékos emberekkel történõ speciális kommuniká-
ciós technikákat;

– a társadalmi szemlélet megváltozása akkor lehet sikeres, ha a fogyatékos
személyek a mindennapokban tudnak együtt élni a többségi társadalom
tagjaival, ezért minden intézkedésnek az integrációt kell szolgálnia, külö-
nös tekintettel az oktatás, a szociális és gyermekvédelmi ellátás, a foglal-
koztatás, a kultúra és mûvelõdés, a sport és a turizmus területén;

– gondoskodni kell olyan kiadványokról, amelyek az élet különbözõ
területein már bevált jó gyakorlatok (best practice) bemutatásával segítik
a társadalom tagjainak pozitív cselekvését; 
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– szükséges, hogy a fogyatékos személyekrõl és az esélyegyenlõségük meg-
teremtésének érdekében tett intézkedésekrõl szóló információk folya-
matosan jelenjenek meg a médiában, a társadalom tagjainak pozitív irányú
szemléletváltása  érdekében is.

IV. Összegzés

Jelen áttekintés elkészítésével az volt a célunk, hogy bemutassuk azokat a
fogyatékosügyi szakpolitikai irányokat, amelyeket az élet legkülönfélébb
területein a nemzetközi szervezetek dokumentumai, valamint a hazai
szabályozók tartalmaznak.

Ezeknek a koncepcióknak, valamint a hozzájuk kapcsolódó feladatoknak
a tisztázása annál is inkább idõszerû, mivel az Európai Unió 2007-2013 közötti
tervezési idõszakában lehetõség nyílik az elvi nyilatkozatokon túlmenõen a
gyakorlati lépések megtételére is. 

Ezúton ajánljuk minden Kedves Olvasó figyelmébe a nemrégiben
elfogadott Új Magyarország Fejlesztési Tervet, valamint Társadalmi Megújulás
Operatív Programot, mely dokumentumok jelentõs finanszírozási hátteret
nyújtanak az innovatív fogyatékosügyi elképzelések megvalósításához. 

Forrás

Európa Tanács: A fogyatékos emberek életminõségének javítása: a teljes
körû részvételre irányuló és annak révén mûködõ politika erõsítése.
Politikai nyilatkozat (CONFMIN-IPH (2003) 3 final)
(http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc%2Dsp/integration/04_con
ferences/2nd_conference_malaga_2003/11_Political_Declaration.asp
#TopOfPage)

Council of Europe: Recommendation Rec(2006)5 of the Committee of
Ministers to member states on the Council of Europe Action Plan to
promote the rights and full participation of people with disabilities in
society: improving the quality of life of people with disabilities in
Europe 2006-2015 (http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-
sp/integration/02_Council_of_Europe_Disability_Action_Plan/index.
asp#TopOfPage)

10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Új Országos Fogyatékosügyi
Programról (http://www.szmm.gov.hu/)

Társadalmi Megújulás Operatív Program 2007-2013; CCI szám: CCI:
2007HU05UPO001
(http://www.nfu.gov.hu/index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=umft_opprog)
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