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Absztrakt
Írásunk tárgya az értelmi fogyatékos személyek és családjuk, életkörülményeik. Bõvebben kitérve arra is,
hogy az igényeikhez és szükségleteikhez mennyire alkalmazkodik szociális ellátórendszerünk.  Ez a téma
számunkra azért is fontos, mert ezen a szolgáltatási területen az elmúlt években változatosabb lett a kínálat,
mintegy reagálva a külföldi irányzatokra és a hazai igényekre, de nyilvánvaló, a differenciáltabb, szakszerûbb
ellátáshoz idejében meg kell teremteni a szakmai minõség követelményeit is. A kapott, szerzett és vásárolt,
valamint alanyi jogon járó juttatások pedig nincsenek arányban a kielégítendõ szükségletekkel. S adódik a
kérdés, miért? Írásunkban erre keressük a választ…
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Bevezetõ
Írásunk tárgya az értelmi fogyatékos személyek és családjuk, életkörülményeik. Bõveb-
ben kitérünk arra is, hogy az igényeikhez és szükségleteikhez mennyire alkalmazkodik
szociális ellátórendszerünk. 

Írásunkban nem törekszünk a fogyatékos emberek és családjaik életkörülményeirõl,
valamint a fogyatékos-ellátásokról szóló – egyre gazdagabb – szakirodalom, és annak
adatainak összegzésére, hanem elsõsorban a szülõkkel készült interjúk tapasztalatai
alapján kísérletet teszünk a fogyatékos gyerekeket nevelõ szülõk, családok társadalmi
problémáinak a szokásostól eltérõ értelmezésére.

A hagyományos probléma-értelmezések alapvetõen a következõkbõl szoktak
kiindulni:
– A mérvadó társadalmi hozzáállás nem csupán lenézõ és lesajnáló a fogyatékos em-

berekkel szemben, hanem némiképp társadalmi nyûgnek, koloncnak, vagy leg-
alábbis elsõsorban tehernek érzékeli azt, hogy vannak fogyatékos embertársaink,
polgártársaink is.

– Általános társadalmi hozzáállás az, hogy a fogyatékos emberek társadalmi terheinek
jelentõs hányadát a szülõknek, a családnak kell viselniük, hogy a társadalmi
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felelõsségvállalás kimerül némi pénzbeni támogatásban, és a – nem tisztázottan –
legsúlyosabb esetekben a fogyatékos emberek intézményi elhelyezésében (ami a
mérvadó hagyományok szerint a fogyatékos emberek izolálását, kiemelését jelenti a
társadalomból, és ezáltal a fogyatékosság problémájának a problémák elrejtésével
való „megoldását” is jelenti).

– Ha a fogyatékosság terheit elsõsorban a szülõknek kell viselni – akkor ez kimondva-
kimondatlanul azt is jelenti, hogy ezek a terhek szükségszerûen nehezek. Vagyis a
mérvadó társadalmi hozzáállás többé-kevésbé szükségszerûnek tekinti azt, hogy a
fogyatékos gyerekeket nevelõ szülõk életét a gyerek gondozása tölti ki, ami miatt a
szülõk jelentõs hányada nem dolgozik, nincs önálló munkajövedelme, tehát: sze-
génységben él. A fogyatékosság családi terhe elég nagy valószínûséggel „szegény-
ségbe nyomja” a fogyatékos embereket, meg a családjaikat is – vagy legalábbis a
fogyatékos gyereket nevelõ családok az átlagnál szegényebbek.

– Ettõl a tehertõl leginkább azzal lehet megszabadulni, felszabadulni – ha a szülõ a
gyerekét intézménybe adja.

Nyilvánvaló, hogy a fogyatékos gyereket nevelõ családok valóban nehezebb helyzetben
vannak gyermekük miatt (akik lassabban, nehezebben tanulnak meg járni, beszélni,
szobatisztának lenni stb.), mint az átlag, vagy mint a többségi gyereket nevelõ családok.
De a mérvadó európai normák, és azok hatására a hazai fogyatékügyi gondolkodás
számára is az elsõdleges cél az, hogy ne jóléti szociális ellátásokból akarjanak megélni,
mert még a nálunk gazdagabb országokban is, a munkajövedelmek teljes hiánya
valóban a szegénység nagy kockázatát jelenti. Sõt, a helyzet ennél rosszabb, hiszen
minden ilyen jellegû anyagi juttatásnak ellenösztönzõ hatása van a munkavállalásra –
azaz, hosszú távon tovább növeli a szegénység kockázatait. 

Probléma-értelmezések

A szegénység 

Általánosan ismert és – a fentiek szerint: elfogadott – tény az, hogy a fogyatékos
gyereket nevelõ családok az átlagnál szegényebbek. A szülõk, mindenekelõtt az anyák
többsége nem tud a munkaerõpiacon aktív dolgozóként megjelenni. Ezekben a csalá-
dokban meghatározó jövedelemforrás a fogyatékos családtag okán, jellemzõen alanyi
jogon járó pénzbeli juttatások, valamint a szülõ, az anya által „élvezett” ápolási díj. 

Ezek a családok beleragadnak a szegénységi csapdához hasonló helyzetbe: a
támogatásokból, azok segítségével „berendezkednek”, „beállnak” egy alacsony szintû
életszínvonalra, ahonnan még segítséggel is csak nagyon nehezen lehet kilépni. A szülõ
egyre hosszabb ideig van távol a munkaerõpiacoktól, egy idõ után, ha akar, akkor sem
tud munkát vállalni, eredeti képzettségét, tudását értékesíteni a piacokon. A gyereke is
egyre masszívabban arra rendezkedik be, hogy minden percét a szülõ mellett tölti, nem
szocializálódik másokkal való kapcsolatokra, kommunikációra, egyre kevésbé jelenthet
alternatívát számára bármi, ami nem a szülõ minden percben való figyelme, gondozása,
mellette való léte.

Azok a családok, akikhez nem jut el a megfelelõ segítség, nincs esélyük, hogy ebbõl
az élethelyzetbõl kitörjenek, vagy némi pozitív elõrelépés történjen meg.

A családok beleszocializálódnak a szegénységi csapda helyzethez hasonló hely-
zetbe. Szegénységi csapdahelyzetnek az tekintjük, ha az egyéni erõfeszítések egyre
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kisebbek, reménytelenek a saját helyzetének javítása érdekében, hiszen a „szegénységi
helyzet” feladása túl nagy kockázatokkal jár még az amúgy rossz helyzet feladásához
képest is, pl. azáltal, ha a kétes kereseti kilátású, az élet megszervezéséhez túl nagy
bizonytalansággal járó, nem jó munka elvállalása révén elveszti a jogosultságot a
segélyre, az ápolási díjra. Olyan erõk hatnak rájuk, melyek nem engedik kimozdulni a
tartós jövedelmi hátrányokból. Ez az állapot stabil egyensúlyi állapottá is válhat az
egyén és családja számára.

Nem valósul meg az ellátások kevésbé választhatóságának elve, miszerint a jóléti
juttatásokat úgy kell kialakítani, hogy kevésbé legyen érdemes a megélhetésnek azt a
módját választani, ahol a megélhetés nem saját erõforrásból valósul meg, hanem jóléti
juttatásokból.

Bass László 2003 és 2007 közötti kutatására támaszkodva elmondható, a fogyatékos
gyermekeket nevelõ családok helyzete az utóbbi idõben még a korábbiakhoz képest is
romlott (BASS 2008). Nem változott jelentõsen a szülõk jövedelmi helyzete és társadalmi
státusza, viszont nõtt a gyermeküket egyedül nevelõ szülõk száma (amúgy mind az ép,
mind a beteg gyermek nevelése esetén).

A rendelkezésünkre álló szakirodalom alapján az tûnik ki, sem az állam, sem a
szolgáltató, sem az igénybevevõk nem megfelelõen kezelik a problémát. Mindenki
egymásra mutogat: a családok az ellátórendszerre (miért nem növelik az ápolási díj
összegét, miért nem ismerik el munkaviszonynak?), a szolgáltató rendszer pedig a
családokra (miért nem dolgoznak?). Mindkét fél a másikban keresi a hibát, a másiktól
várja az azonnali és mindenre kiterjedõ megoldást.

A fogyatékosság és a fogyatékos gyerek szülõjének lenni – mint
társadalmi szerep

A kutatások által az a következtetés fogalmazódott meg bennünk, hogy a szülõk
többsége gyermekük helyett éli az õ életüket. A szülõk nem jelennek meg a munkaerõ-
piacon, azzal a kifogással vagy indokkal, hogy fogyatékos gyermeküknek szükségük
van rájuk a nap huszonnégy órájában. Ezáltal a fogyatékos személy igazi képességei
sosem kerülnek felszínre.

Meglátásunk szerint a családok is masszív berendezkedésekben alkalmazkodnak a
felmerülõ helyzetekhez, és mindezekhez a család egyéni sajátságos stratégiát dolgoz ki.

Könczei György munkatársaival publikált írásaiban (KÁLMÁN–KÖNCZEI 2002,
NAGY–KÖNCZEI–HERNÁDI 2009) többször visszatér a fogyatékosság szerepként való
értelmezési lehetõségére. Felvetésükben analógiát vonnak Parsons azon felvetésével,
amely szerint a „beteg” is inkább szerep, mint fizikai állapot: a beteg alárendeli magát
az egészségügyi intézmények kijelölt pályáinak, és e pályákat végigjárva folyamatosan
aláveti magát az orvosok instrukcióinak, utasításainak; élete egyéb fontos dolgait
félretéve kíméli magát és mindent megtesz a gyógyulásáért stb. Parsons érvei eléggé
meggyõzõnek tûnnek akkor, ha arra gondolunk, hogy ismerünk olyan hipochon-
dereket, akik bárminemû fizikai-biológiai rendellenesség nélkül is tökéletesen és
meggyõzõen „betegek” (akik eljátsszák a beteg szerepét), és olyanokat is, akik még
halálos szervi problémák esetén sem hajlandók tudomásul venni azt, hogy nekik „beteg-
nek” kellene lenniük, hogy nekik el kellene játszaniuk a beteg szerepét. Ebben a felve-
tésben a fogyatékosság is értelmezhetõ szerepként: elõre megírt dramaturgiák és sze-
repleosztások írják elõ, hogy egy fogyatékos ember mit tanulhat, hol dolgozhat, mivel
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töltheti idejét, miképpen kell tudomásul vennie életfogytig tartó infantilizált helyzetét,
azt, hogy õt mindenki tegezheti; és miképpen nem szabad a többségi társadalmat
zaklatnia saját fogyatékosságával. 

Ha magát a fogyatékosságot hajlandók vagyunk szerepnek értelmezni, akkor innen
csak egy lépés a fogyatékos gyereket nevelõ szülõ sajátos társadalmi helyzetét is
szerepnek értelmezni. Ez a szerep egyfajta kiegészítõ mellékszerep a fogyatékosság
társadalmi drámájában: a szülõnek teljes életében folyamatos alázattal és önfelál-
dozással asszisztálnia kell ahhoz, hogy a gyereke betölthesse a fogyatékos szerepet.
Ezzel a szereppel való azonosulás, annak elfogadása, hogy az e szerep adta kereteken
belül kell berendezni az életet – ez szinte valamennyi (a családban fogyatékos gyereket
nevelõ szülõvel készült) interjúból kiolvasható, és ez alapján mondhattuk azt, hogy a
szülõk a saját életük helyett a gyerekeik életét élik meg.

Ebbõl a szerepbõl kitörni leggyakrabban csak a szerep drámai „feladásával”, meg-
tagadásával, a gyerek intézetbe helyezésével lehet.

A szerep, mint csapda 

A szerep szociálpszichológiai indíttatású fogalmát nem szokás összekapcsolni a sze-
génységi-munkanélküliségi csapdák alapvetõen jövedelmi, érdekeltségi alapú,
közgazdasági természetû megközelítéseivel. Pedig a két fogalom összetartozik: a
szegénység, a szociális jövedelmektõl való függés számos magatartásformát mint szere-
pet is elvár attól, aki ebben él. A „fogyatékos gyereket nevelõ szülõ szerepe”, az nem-
csak a gyerek életének való alárendelõdést, önfeláldozást ír elõ a szerep betöltéséhez,
hanem ezen túl egyfajta rezignált belenyugvást is az élet egyéb dolgaiban: „nekünk ez
a sors jutott”, „nekünk már csak így kell, így lehet boldogulnunk”. Ez a fajta sors és
szerepértelmezés nem teljesen szokatlan és idegen a magyar társadalom normáitól:
számos nõ gyerekének, férjének való hasonló alárendelõdésben és önfeláldozásban éli
meg „háziasszonyi”, „feleségi” szerepeit is. Nem véletlen, hogy a fogyatékos gyereket
nevelõ szülõ szerepeivel is elsõsorban az anyák, a nõk azonosulnak – amihez képest a
férjek, az apák szerepei igencsak eltérhetnek. (Van, aki maga is megéli e szerepet,
osztozik a szerep teremtette kötelmek, sors viselésében. Van, aki teljesen függetleníti
magát ettõl a szereptõl, õ maga az anya és a fogyatékos gyerekének kapcsolatától
függetlenítve keresi a pénzt, igyekszik a szerep terheitõl felszabadultan boldogulni,
családja boldogulásáról gondoskodni.) Maga a szerep tehát önmagában is csapda: ha
nincsen más legitim, elfogadott magatartásminta arra, hogy hogyan kell élnie a
fogyatékos gyereket nevelõ szülõnek – akkor bele kell ragadni, el kell fogadni azt, ami
van. Akkor is, ha az nem „jó” – hisz nincsen jobb. Nemcsak a jövedelmek, a jövede-
lemszerzés mennyiségi sikereiben (ahogyan azt a csapdák irodalma tárgyalja), hanem a
szerep minõségében, alternatíváiban sincsen más.

A fogyatékos gyerek és az õt nevelõ szülõ „drámája” tehát egy eléggé beszûkült,
kevés résztvevõs darab: egy idõ után csak a szülõ, az anya és a gyerek marad a színen.
Ebbõl is adódóan a szerepek igen erõsen kötik és meghatározzák egymást. Nemcsak a
fogyatékos gyerek élete határozza meg az anya életét, hanem a fogyatékos gyereket
bezártságban nevelõ anya is erõsen megköti a gyerek perspektíváit: gyakran maga a
szülõ, az anya akadályozza meg gyereke bármiféle önállóságra, külsõ kapcsolatokra
irányuló törekvését, maga rombolja az ilyen nyitásokra való képességeit – hiszen, efféle
sikerek esetén az õ szerepe is megkérdõjelezõdne, értelmetlenné és haszontalanná
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válna, ami egyszersmind élete bejáratott kereteinek, megszokásainak, berendezke-
déseinek is a kényszerû, nagy áldozatokkal járó feladását jelentené.

A szerepek fennmaradása és társadalmiasulása

Könczei György és munkatársainak szerep-felvetései nem viszik következetesen tovább
Talcott Parsons beteg-szerep analógiáját a fogyatékosságra. Parsons ugyanis a betegség
mint szerep társadalmivá válását egyértelmûen az intézményesülés, az egészségügyi
intézményrendszer mûködéséhez köti. Állítása és elemzése szerint az intézményrend-
szer épp a szerepek által elõírt magatartásformákat teszi normává, szokásossá, beleta-
nulhatóvá és a normákat követve azonosulhatóvá. E tanulmány kereteit messze megha-
ladná annak a kritikának a kifejtése, hogy a jelenkori hazai fogyatékos ellátások rend-
szere és a gyógypedagógiai gyakorlat mennyiben teszi épp ezt a fogyatékos emberek-
kel, mennyiben a fogyatékos szerepek betöltésének kereteit és normáit jelölik ki, ezzel
mintegy belekényszerítve a „fogyikat” alárendelt, kirekesztett szerepeik betöltésére. (Itt
ki nem fejtett, fejthetõ véleményünk szerint a kritika jogos lenne: ezt teszik…)

Viszont, szót kell ejtenünk arról, hogy milyen intézmények teszik általánossá,
normává a „fogyatékos szülõ szerepét”.

Elsõsorban arról a sajátos intézményi struktúráról kell szót ejtenünk, amelyben a
fogyatékos emberek segítésében mindmáig a bentlakásos intézmények dominanciája a
jellemzõ. Azoké a bentlakásos intézményeké, amelyek bármennyire is sokkal emberibb
és barátságosabb életkörülményeket nyújtanak a korábbi intézményeknél, de még min-
dig ki nem mondottan elsõdleges funkciójukként a magas kerítések mögé, a külterületi
kastélyokba és a kastélyparkok kerítése mellé épített lakóotthonokba – eldugják, elrejtik
a fogyatékos embereket a társadalom szeme elõl, gyakorlatilag kizárva azt, hogy a
fogyatékos emberek érintkezzenek, kommunikáljanak, kapcsolatba kerülhessenek az
„ép többségi társadalom” tagjaival. Röviden: amelyek minden a dologi életkörülmé-
nyekben kifejezhetõ javulás ellenére nem integrálják, hanem izolálják, szegregálják, el-
különítik (és ennyiben: kirekesztik) a fogyatékos embereket. A szülõk oldaláról ugyan-
ez az intézmény a szégyen, a kudarc, a tehetetlenség intézménye: „muszáj volt beadni
a gyereket, mert nem lehetett tovább otthon tartani”. 

A bentlakásos intézmények túlsúlya, dominanciája azt is jelenti, hogy az otthonuk-
ban élõ fogyatékos emberek, gyerekek mindennapos életét segíteni hivatott segítségek,
szolgáltatások köre igen szûk, és igencsak esetlegesen lehet rájuk számítani. A hazai
ellátási struktúrát ugyanis az jellemzi, hogy egy-egy szolgáltató, ellátó intézmény szinte
valamennyi a világban elõforduló támogatási formában fellelhetõ – ám ezek segítségét
elnyerni, kijárni, hozzájutni sajátos privilégium a hazai fogyatékos-elit kiváltságosai
számára.

A meghatározó intézmény, ami a fogyatékos gyereket nevelõ szülõk társadalmi
szerepeit meghatározza az ápolási díj. Ezt a támogatást csaknem általánosan igénybe
vehetik az arra elvileg jogosultak. Maga a támogatás egyfelõl az a pénz, szociális
jövedelem, amely több a semminél, de nem elég ahhoz, hogy a család ne legyen sze-
gény, és ennyiben maga a „csapda”. Ezzel párhuzamosan a korlátozottságok, a bele-
szorultságot kikényszerítõ szerep-követelmények is ezen keresztül intézményesülnek:
az ápolási díj mellett gyakorlatilag nem lehet dolgozni, munkát vállalni (legfeljebb
részmunkaidõs munkát, de az nincsen…). És nem lehet igénybe venni olyan napköz-
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beni ellátásokat, amelyek szintén jellemzõen objektíve sem elérhetõk, de ha mégis
elérhetõk lennének, akkor sem lehet azokat használni. 

Az ápolási díj a maga támogatási összegével, jogosultsági korlátozásaival pontosan a
fogyatékos gyerek szülõjére vonatkozó társadalmi normákat, szerep-elvárásokat foglalja
intézményes keretekbe.

(E tanulmány kereteit túlfeszítené annak kifejtése, hogy véleményünk szerint épp a
fentiek miatt az ápolási díjra vonatkozó bármilyen részleges módosítás – munka-
viszonyként elismerés, a korlátozások oldása stb. – a lényeget tekintve alkalmatlan
eszköznek tûnik arra, hogy a szerep elõírásait lényegesen átírja, megváltoztassa. Ha a
szülõnek elvárt kötelessége a fogyatékos gyereke életét élnie, fogyatékos szerepeinek
betöltéséhez asszisztálnia – akkor az ezt kijelölõ keretek, az ápolási díj intézményének
alapvetõ változtatása nélkül nem lehet alapvetõ változtatásokat elérni.)  

Az ápolási díj csapdája akkor válik különösen élessé, már-már abszurddá, ha a
szolgáltatások esetlegességét is figyelembe vesszük. Bár a fogyatékos gyerekek nap-
közbeni ellátása elvileg éppen arra lenne való, hogy a szülõ dolgozhasson – ám a ritka
és kiismerhetetlenül hozzáférhetõ ellátások kijárására, kiküzdésére legfeljebb az ápolási
díjon otthon maradó szülõknek van esélyük…

A szolgáltatások változásáról – ahogyan azt a szülõk érzékelik
és értékelik

A rendszerváltás elõtt a fogyatékos személyek számára nagy, bentlakásos intézményi
ellátás keretei között valósult meg ezen társadalmi rétegek ellátása.

Az értelmi fogyatékos emberek ellátása az utóbbi években nagy változásokon ment
és megy ma is keresztül. Kiscsoportos lakóotthonok alakulnak a jobb helyzet érde-
kében, de a jelen szolgáltatások mentesek minden szakmai és minõségi irányzatoktól,
egységes szempontrendszertõl, mondhatni kontroll nélkül, a teljes függetlenség és a
szabad innovációk jegyében mûködnek. Egymástól független, rendszerként össze nem
illeszkedõ-kapcsolódó, egymástól elszigetelt szolgáltatásként mûködnek. A szociális
ellátásban nem meghatározó szabályozási és mûködési normák a lakók érdekei, a piaci-
munkaerõpiaci feltételek, a minõségi garanciák, a finanszírozási biztosítékok – az ellá-
tások kereteiben továbbra is inkább elidegenedett „tárgy”, mint bármily korlátozottan is
autonómnak tekintett emberi lény a kliens. A szülõk leggyakrabban emlegetett kritikája
a szociális szolgáltatásokról, hogy nincs harmonikus, partneri együttmûködés a család
(annak részeként a fogyatékos családtag) és a szolgáltató között. Nem mérik fel a
szükségleteket, és ezáltal nem is tudják azokat megfelelõen kielégíteni. Felületesség, a
rendszeres ellenõrzés hiánya az, ami megnehezíti a munkát a segítõk és családok
között. Ugyanakkor hogyan valósulhatna meg a rendszeres ellenõrzés? Szolgáltató rend-
szerünk úgy feltételezi a szülõk felelõsségvállalását, hogy ezzel egyoldalú kötele-
zettségeket ró a családtagokra anélkül, hogy az ellátók oldaláról gyakorlatilag bármilyen
vállalás, együttmûködés a szerzõdéses polgári jog elveit követve kikényszeríthetõ lenne.
Ha az állandó ellenõrzés igényét a jelenlegi rendszer elvei szerint kellene érvényesíteni,
az többet ártana a családnak, hisz ezzel „kiskorúsítanák” nemcsak az igénybevevõket,
hanem családtagjaikat is.

További problémát jelent, hogy kevés a professzionalizált szakember. Nagy a fluk-
tuáció ezen a területen. A segítõknek számolniuk kell a „burn out” (kiégés) veszélyével,
hiszen az adekvát segítség nem rendszerszerû, legfeljebb extra egyéni-személyi segítõi
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befektetésekkel lehet azt megadni – a személyiségek túlhasználódásával szemben
azonban nem minden esetben kapnak szakszerû segítséget a saját intézményi kor-
látaikat is átlépni kényszerülõ segítõ szakemberek.

A szülõket bizalmatlanság jellemzi. Döntõen az intézményekkel szemben, az intéz-
ményes és szokásos formák kialakulatlanságával és kiszámíthatatlanságával – ami
mindig megszemélyesítõdik, és a segítõ szakemberekre, a személyzetre vetül. Általános
kifogás, hogy a segítõk nagyon fiatalok, nem rendelkeznek kellõ élettapasztalattal és
tapintatos bölcsességgel. A szülõk gyakran azért nem bíznak a segítõkben, mert olykor
õk maguk, a „szakemberek” azok, akik, bár általánosságban tudják, hogy mit illik mon-
dani, de a konkrét esetek során nyilvánvalóan a felszínre törve tele vannak elõítélettel.
A családtól a fentebb jelzett körülmények mellett nehéz is elvárni maximális bizalmat
akkor, amikor egy kiszámíthatatlan szabályokat, intézményi normákat követõ, sokszor
nem kellõen felkészült idegen lép be a család intimszférájába.

A családoknak nincs tapasztalatuk és kapcsolatuk érdekvédelmi szervezetettekkel
sem. Kevés vagy semmilyen információjuk nincs támogató szolgálatok mûködésérõl. A
szülõk gyakori kifogásként említik az intézmények esetleges elõfordulását, elérhetõsé-
gét –, vidéken gyakori fordulattal: a fõvároscentrikusságot. A szolgáltatások viszonylag
gazdag kínálata csak Budapesten található. A vidékiek így sok, ott extrának számító
egyéb pluszszolgáltatástól elesnek. Vagy súlyos összegeket kell fizetniük a felutazásért,
hogy gyermekük fejlesztõ foglalkozásokon vehessen részt. Erre kevés idõ jut. Pedig egy
súlyosan fogyatékos gyermek esetében az idõ a legfontosabb tényezõ: minél korábban
felismerik a problémát, minél korábban megkezdõdik a fejlesztés, annál jobb
eredményeket lehet elérni a fejlõdési hátrányok behozatala terén.

Valamint érvényesül a „sok az eszkimó, kevés a fóka” elv: sok család szorul rá a
szolgáltatásokra, de nincs elegendõ szolgáltató. Ezért a családok egymás ellen harcol-
nak a szolgáltatásokért, mely felemészti erejüket, türelmetlenek lesznek saját gyer-
mekükkel szemben.

Ellenvetésként vetik fel a szülõk a napközbeni ellátásokkal kapcsolatban, hogy a
rendszer nem igazodik munkaidejükhöz. Sok szülõ emiatt csak részmunkaidõs munkát
tudna vállalni (ami nincsen…), mert nem tudják sem gyermekük mindennapi fel-
ügyeletét megoldani, sem idõben odaérni a korán bezáró intézményekbe. Ezért sokszor
a családok számára a lakóotthoni ellátási forma megfelelõ megoldás lenne. Nagyon
kevés viszont az ilyen típusú bentlakásos forma. Hosszú várólisták vannak egy-egy jobb
helyre. Valamint itt is megjelenik a szülõk bizalmatlansága az intézmények felé, mely-
nek alapja egyéb, máshonnan szerzett negatív információ.

Az ígéretes kísérletekre jó példa a FECSKE (Fogyatékos Embereket nevelõ Családok
otthonában nyújtott idõszakos Kísérés és Ellátás) szolgálat, melyet az Értelmi
Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Országos Érdekvédelmi Szövetsége és a Kézenfogva
Alapítvány közösen koordinál. A program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támo-
gatásával négy helyszínen mûködõ modellprogram a fogyatékos gyermeket nevelõ
családok átmeneti támogatására. A havi elszámolásokból jól látszik, hogy délután 16 és
19 óra között a legnagyobb az igény a segítõkre. A FECSKE-szolgálatnak pont az a célja,
hogy ezeket az intézményi fehér foltokat kiegészítse és ellássa. Mit is jelent még ez a
speciális szolgáltatás? Rugalmasságot, átjárhatóságot a kliens és a család intézmény-
típusai között. A FECSKE-szolgálat ott és akkor képes segítséget nyújtani, amikor arra a
családnak a legnagyobb szüksége van. Ez nem csupán rugalmas, hanem költség-
hatékony formának is tûnik. Ha a szülõnek elfoglaltsága van, akkor az az egy-egy óra
szolgáltatás biztosítja a család számára a megoldást. Viszont, ha még a napi ügyin-
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tézésre, vásárlásra vonatkozó igény is kielégítetlen marad, akkor a folyamat vége a
minden érintettre nagyobb terhet rovó tartós intézményi elhelyezés. A cél nem az, hogy
minden fogyatékos személy intézetben éljen, ami a legdrágább az állam és a szolgáltató
számára. Megoldást az jelenthetne, hogy az intézményi ellátás helyett a fogyatékos
személy saját családi vagy lakókörnyezetében éljen – nappali ellátást biztosító intéz-
mények vagy személyi segítõ segítségével. 

A személyi segítõi hálózat kiépítése ezért fontos és sürgetõ. A személyi segítõ legyen
mentõöv a családnak egy-egy órára. A segítõk átlagban napi két-három órás idõszakban
dolgoznak. A család számára pont ez a két-három órás bizonytalan idõszak okoz
gondot. Mint egy kerekesszékben ülõ személynek egyetlen lépcsõ. Ezeket kell megol-
dani, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat fejleszteni.

A fogyatékos személyek nem professzionális kapcsolatainak az igény szerinti kiala-
kítása és biztosítása a szolgáltató felelõssége. A szolgáltatónak ismernie kell a szo-
cializációs fogalmakat és lakói szociális hálóit. A szocializációból kiindulva, és bejárva
annak szerepeit és színtereit érkeztünk el a nem professzionális kapcsolatokhoz,
amelyek már nagyon közel állnak a munkaterületünk elnevezésének megismeréséhez.

Összegzés és ajánlások
A kitekintés alapján a szülõk személyes tapasztalatai és a felmérések azt mutatják, az
elérhetõ szolgáltatások között nincs harmónia, nincs összehangolt partneri együttmû-
ködés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a családokra több feladat hárul, melynek oka
a szolgáltatás hiánya vagy a szükségletek nem megfelelõ kielégítése. Mindezek mellett
a szülõk véleménye az, hogy nem is tudják érdekeiket képviseltetni, mert a fogyatékos
gyermek mindennapi ellátása mellett már nem jut idejük és erejük, hogy ezzel a lehe-
tõséggel is éljenek.

A fogyatékos gyermek születése, nevelése, oktatása, képzése, intézményi alterna-
tívák keresése, foglalkoztatás kérdése, majd a tartós bentlakás elhelyezése mind az érin-
tettek, mind a szülõk elõtt álló feladatok.

A családjukban élõ fogyatékos gyerekek a szerepeiknek megfelelõen mindig is,
felnõttként is infantilizált, gyerek státuszban maradnak, ami különösen súlyos, egyre
növekvõ terhet rak az idõsödõ szülõk vállára.
Ekkorra:
– a szülõk általában már nem aktívak
– már gyermekük is felnõtt- vagy középkorú
– a szülõk már túl vannak a felsorolt fenti állomások többségén
– a szülõk már talán elengedik gyermeküket, távolodva szemlélik életüket
– a szülõk gyakran elválnak, külön költöznek, meghalnak természetes vagy nem

természetes halállal. Olykor szó szerint belehalnak gyermekük fogyatékosságába.
– már szegények: hozzászoktak, alkalmazkodtak a helyzethez, túlélnek, vegetálnak, ki

így – ki úgy.
Kutatásunk elején összefüggést véltünk felfedezni a fogyatékos gyermek nevelése és a
szegénységi csapdahelyzet között. Abból indultunk ki, hogy ezek a családok az átlagnál
szegényebbek. A szülõk többsége nem tud a munkaerõpiacon aktív dolgozóként
megjelenni. Ezeknek a családoknak meghatározó jövedelemforrásuk a fogyatékos és a
fogyatékos gondozását ellátó családtag jogcímén járó pénzbeli juttatások. Passzív
ellátási formákból élik hétköznapjaikat, mindennapjaikat.
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Ezek a családok beleragadnak egyfelõl sajátos társadalmi szerepeikbe, és ezzel
együtt a szegénységi csapdahelyzetbe. Innen még segítséggel is csak nagyon nehezen
lehet kilépni – mert nincs is nagyon hova.

Kutatásunk ráébresztett arra, hogy ez a téma, melyet írásunk központi elemének
választottuk, sokkal részletesebb kifejtést és kutatást érdemelne.

Az elvégzett munka után úgy látjuk, hogy a fogyatékos gyermek nevelése, ápolása,
gondozása, az életben való kísérése egy szükségszerûen speciális, sokféle támogatást,
segítséget igénylõ élethelyzet. Ám meggyõzõdésünk, hogy ennek az élethelyzetnek
nem lenne muszáj együtt járnia a társadalmi kapcsolatoktól izolált, bezárkózó szerepek
felvállalásával és a sok szempontból szegénységi csapdahelyzetbe való beleragadással,
a kirekesztõdéssel, a kirekesztettséggel.
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