A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele
IX. évfolyam 6-7. szám 2003. július
nyezet fogyatékossága jelenti! A társadalmi esélyegyenlőség
nem csupán etikai alapállás, nem csupán pénz kérdése. Szakmai és módszertani kérdés is egyben. A segítő foglalkozásúak
körében szemléletváltásra van szükség a közösségi integrációs
tendenciák erősítése érdekében. Ne akarjuk mi, szakmabeliek
átvenni a társadalmi lelkiismeret szerepét.
ESZIK ZOLTÁN
eszik@ella.hu

BEKÖSZÖNTŐ
Ő Benedek, az unokám. Ide
tettem a képét az íróasztalom
mellé, mert mostanában kevesebbet találkozunk. Az
anyja hétvégeken jeltolmácsképzésre jár. Édua eredetileg munkavállalási tanácsadó, s azon gondolkodom,
hogy ebben a segítő szakmában előtte vajon hányan szereztek képesítést arra, hogy
beszédkorlátozott emberek
elhelyezkedési lehetőségeikről akadálymentesen kaphassanak tanácsot?
A fényképet Orsi – a másik
lányom – készítette, aki szintén segítő foglalkozást talált
magának. Véletlen-e, hogy
így alakult a karrierjük? Nem tudom, de abban biztos vagyok,
hogy néhány lehetőséggel ők előbb találkoztak, mint én. Nekem 18 évesnek kellett lennem, amikor először szembesültem
azzal, hogy milyen nehézségei vannak egy járógépet használó
mozgáskorlátozottnak. Bécivel a kollégiumi emeletes ágyamon
osztoztam meg (Ő kapta az alsó ágyat!) s hallgattam téli reggeleken suliba indulva, hogy milyen hideg tud lenni a „vaslába”.
A lányaim szerencséje, hogy együtt nőttek fel a másik Orsival,
aki születési rendellenessége miatt igényelt különös gondosságot – (és újabb és újabb műtéteket) – mozgásképessége javítására, hogy olyan iskolába jártak, ahová rendszeresen olyan gyerekeket irattak, akik a közeli mozgásjavító intézetben kaptak
tartós kezelést.
Azt eddig is tudtuk, hogy micsoda erőfeszítést igényel a szülőktől, a családtól a fogyatékkal élő gyerek, családtag „normális”
életvitelének biztosítása. Ezt a gondot mindeddig a szakellátásban dolgozó szakemberekkel tudták csak megosztani.
Hogy hogyan kell bevonni a szélesebb környezetet a nehézségek kezelésébe, az adódó akadályok lebontásába; erről eddig
viszonylag kevesebb szó esett szakmai berkekben a segítő foglalkozást űzők között. Milyen legyen az a közhivatal, ahol nem
okoz fennakadást egy várakozás közben gyerekét szoptató kismama? Milyen az az iskola - és itt nem csak a küszöbökre és a
WC-kre gondolok – ahol természetes a tolókocsisok fogócskázása a folyosón?
A fogyatékkal élők legnagyobb nehézségét a támogató kör-

ELHUNYT JELLI MAGDOLNA
Június 23-án hajnalban, szívroham következtében, álmában hunyt el Jelli
Magdi, az Önálló Élet Egyesület vezetője.
Nem küld több meghívót, nem szervez
több konferenciát Jelli Magdi. Nem kapunk már abból a hallatlanul erős tenni
akarásból, jókedvből és fantasztikus kisugárzásból, amit környezete felé árasztott, még akkor is, ha
nem fizikai valójában, csak gondolatban volt köztünk. Sokunk
által is irigylésre méltó energiája nemcsak saját életének szólt,
részesültek belőle a fogyatékosok is.
folyt. 7. old.

A 3SZ Nyílt levele
A SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ÉS
GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÁLLAMI
FINANSZÍROZÁSÁRÓL
Magyarországon a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti alap- és szakellátásokat állami, önkormányzati, egyházi és egyéb
civil szervezetek által fenntartott intézmények végzik. A fenntartók
és a szociális szakmában dolgozók számára nyilvánvaló az a tény,
hogy az állami normatíva a legtöbb ellátás esetében nem elegendő a tényleges működési költségek fedezésére.
Az önkormányzatok, hogy a törvényben megszabott feladataikat el
tudják látni, az államtól további támogatásban is részesülnek (az
SZJA átengedett része, a gépjárműadó, illetékek, stb.). A nagyobb
lélekszámú, illetve a gazdaságilag fejlettebb településeknek van
saját bevételi lehetőségük (építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó) is, amelyekkel többé-kevésbé ki tudják egészíteni az állami normatívát. A kisebb és hátrányos
helyzetű települések vannak gyakran nehéz helyzetben.
folyt. 2. old.
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HÁLÓ A BEFOGADÓ TÁRSADALOMÉRT
E SZÁM TARTALMÁBÓL

Az egyházak is rendelkeznek a normatíván felül további állami forrásokkal. Ingatlanjaik révén bevételre tehetnek szert, hagyományaik, ismertségük, társadalmi beágyazottságuk révén jó esélyük van adományokhoz, hagyatékokhoz, valamint a személyi jövedelemadó egy százalékához való hozzájutásra. További segítséget jelent számukra “Az
egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló
1997. évi CXXIV. törvény”.
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FERGE ZSUZSA válaszlevele Mikola Istvánnak
“A sejtetésre, hogy azért hallgattunk el – mármint jómagam
és a Szociális Szakmai Szövetség (3SZ), amelynek elnöke
vagyok – kórházprivatizáció ügyben, mert megvásároltak
minket, nem érdemes szót vesztegetni. Ki mint él, úgy ítél.”

A nevezett törvény 5. § (1) bekezdése szerint “az egyházi intézményfenntartók által ellátott szociális tevékenységek központi költségvetési
pénzellátása az állami és önkormányzati intézményekkel azonos mértékben történik”. A 6. § szerint azonban “az egyházak további támogatásra jogosultak, amelynek alapja az állampolgárok azon döntése, ahogyan az adott egyház által fenntartott intézmények közszolgáltatásait igénybe veszik”.
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A 3SZ NYÍLT Levele a szociális, gyermekvédelmi és
gyermekjóléti ellátások állami finanszírozásáról
“...azt javasolja, hogy az egyházi és nem egyházi
civil, non-profit szervezetek állami támogatása
azonos mértékben történjen.”

Ennek a támogatásnak a mértéke az adott szociális ellátásra vonatkozó állami normatíva százalékában kerül meghatározásra. A támogatás
mértéke 1998-ban 28%, 1999-ben 29,1%, 2000-ben 31,8%, 2001-ben
36%, 2002-ben 36,3% volt, majd 2003-ban (valószínűleg az előző évi
béremelések miatt) a támogatás 47,7%-ra nőtt.

MAROS KATALIN - TÓTH OLGA:
Az iskolai gyermekvédelem
helyzetének vizsgálata Magyarországon

Ehhez a többlettámogatáshoz nem jutnak hozzá a civil szervezetek! Magyarországon jelenleg a civil szervezetek döntő többsége nem
rendelkezik olyan forrásokkal, hogy ezt a hátrányt behozhatnák. Ezzel
a megoldással sérül a kliensek esélyegyenlősége. Az adott ellátást igénybe vevő személy nem tehet arról, hogy a lakóhelyén önkormányzati, egyházi vagy civil szervezet látja el a feladatot. Hosszú távon a jelenlegi megoldás azért sem kedvező, mert az egyházi és nem egyházi
civil ellátó szervezetek szembeállítását eredményezi.
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... a hazai iskolák 55%-ának adatai alapján
FOGYATÉKOSOKAT TÁMOGATÓ
KÖZALAPÍTVÁNYOK felhívásai
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A Nonprofit Média Központ Alapítvány és a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium mellett működő alapítványok

Mivel a többlettámogatásért az egyházi intézményeknek sem a szakmai létszámokban, sem az ellátások színvonalában semmilyen többletet nem kell biztosítaniuk, az állam e kiemelt támogatással elismeri,
hogy a normatívából nem lehet fenntartani a szociális és gyermekjóléti ellátásokat.

ÉRDEKELNEK-E MÉG VALAKIT A SZEGÉNYEK?
A szolidáris egészségügy esélyei

A Szociális Szakmai Szövetség a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltató intézmények állami finanszírozását tekintve a
szektorsemlegesség elvét vallja. Ennek megfelelően azt javasolja,
hogy az egyházi és nem egyházi civil, non-profit szervezetek állami támogatása azonos mértékben történjen. Nem az egyházi intézményeknek nyújtott támogatást javasoljuk csökkenteni. Azt igényeljük,
hogy a normatívák a szükségletekhez közelítsenek. Ennek érdekében
a civil non-profit szektor támogatását az egyházaknak nyújtott támogatás szintjére szükséges emelni.
2003. 05. 28.
A Szociális Szakmai Szövetség Elnöksége

A 168 óra múlt heti száma Tejüvegzsebek címmel interjút közöl Mikola Istvánnal, amelyben engem is megszólít ily módon:
“De hol vannak a tudósok? Hol van Orosz Éva és Göncz Kinga? Hol van Ferge Zsuzsa? Most már nem védik a szegényeket?
Néhány hónapja még nálam is határozottabb állásfoglalásokat
fogalmaztak. Aztán találkoztak a miniszter asszonnyal - azóta
csönd van... Mert nem csupán a generációs vagyonszerzés lehetőségéről szól az új kórháztörvény. Sok pénz elhelyezhető az egészségügy pufferrendszerében.”
A sejtetésre, hogy azért hallgattunk el - mármint jómagam és a
Szociális Szakmai Szövetség (3SZ), amelynek elnöke vagyok kórházprivatizáció ügyben, mert megvásároltak minket, nem érdemes szót vesztegetni. Ki mint él, úgy ítél. Valójában az alábbiakban nem is Mikola Istvánnak válaszolok, hanem az olvasóknak.
A 3SZ valóban nyílt levelet fogalmazott, amelyben a nyilvánosság tájékoztatása és a társadalmi párbeszéd korlátozottsága mellett jó néhány szakmai problémát szóvá tettünk. (Amúgy 1999ben is írtunk nyílt levelet, követelve az egészségügyi reform
nyilvánosságát, de javulás nem történt, választ senkitől nem
kaptunk. Annál a törvénykezési esetnél a kormányzatban fel
sem merült, hogy széles társadalmi párbeszédre lenne szükség.)
2003 elején az - egyébként évek óta tartó - egészségügyi privatizálás elvi elutasítása mellett egy sor ellátási garancia hézagos2

HÁLÓ A BEFOGADÓ TÁRSADALOMÉRT

ságára hívtuk fel a figyelmet. Ezt a nyílt levelet több okból
nem hoztuk nyilvánosságra. Időközben vált világossá számunkra, hogy ha nincs új törvény, akkor július 1-jétől az ún.
Mikola-törvény (2001. évi CVII törvény) lép hatályba. Ez továbbra is megengedi az évek óta folyó részleges privatizálást,
amely a nyereséget ígérő részlegeket kiemeli a kórházak egészéből, s a források „leszívásával” még lepusztultabbá teszi a
nagy osztályokat. Profitorientált cégek jelentős csoportjai továbbra is részt vehetnének az egészségügyi tulajdonlásban és
működtetésben, a "kimazsolázás" pedig folytatódhatna. Vagyis
a privatizálás hátrányai megmaradtak volna - az esetleges előnyök nélkül.
Visszavonulásunk másik oka az, hogy időközben felhangosodott a kórus, amely a kórháztörvényt nem annyira szakmai,
mint inkább politikai okokból és érvekkel bírálta. A magyar
közélet annyira átpolitizálttá vált, hogy ami lehetséges volt
még 1995-ben - hogy tudniillik más világnézetű vagy beállítódású civil szervezetekkel együtt foglaljunk állást, mondjuk, a
családi pótlék megnyirbálása ellen -, 2003-ra már nem tűnt
vonzó megoldásnak. A 3SZ elnöksége ezért úgy döntött, hogy
a fontos garanciák erősítése végett kezdjünk “lobbitárgyalásokat”, s ha ezek sikertelenek, tegyük közzé a nyílt levelet. E felhatalmazással tárgyaltam, illetve tárgyaltunk mind a miniszter
asszonnyal s a kormány más illetékes tagjaival, mind pedig
országgyűlési képviselőkkel. Ennek nyomán valóban lényeges,
az ellátást és hozzáférést a korábbinál jobban garantáló módosítások kerültek be a törvény szövegébe (pl. az állam vételi joga csőd esetén stb.)
Végül az is világossá vált, hogy az általunk eredetileg “kiszámíthatatlannak és visszafordíthatatlannak” tartott folyamat a
legfontosabb területeken valamennyire mégiscsak kiszámítható, illetve szükség esetén visszafordítható. A cél- és címzett támogatásokról szóló törvény 2002. év végi módosítása ugyanis
megtiltja azon önkormányzati tulajdonban lévő intézmények
privatizálását, amelyek 1993 óta címzett költségvetési támogatásban részesültek. A tiltás e beruházás befejezte utáni tíz évre
szól. Ebbe a körbe minden megyei és a nagyobb városi kórházak közel fele beletartozik. Azaz az elkövetkező években mód
van a kisebb kórházakban szerzett tapasztalatok értékelésére és
szükség esetén a folyamatba történő beavatkozásra.
Ami a következményeket illeti, azt hiszem, nagyon sok múlik
rajtunk, polgárokon és civil szervezeteken. Kérdés, hogy mi
magunk eléggé akarunk-e szolidáris egészségügyet? Ennek a
részleges tulajdonprivatizálás - megfelelő OEP források esetén
- kisebb akadálya, mint az a - sokak által ajánlott, az MSZP elutasította valóban életveszélyes “amerikai modell”, amely versengő magánpénztárakhoz rendeli a járulékfizetőket, és legalizálja a szolidaritás robbantását, a többszintű, alkalmasint hiányos ellátást. Az is rajtunk, szakszervezeteken, betegjogi szervezeteken, jogvédő civil szervezeteken, szakmai szervezeteken
múlik, hogy képesek leszünk-e szakértően követni és ellenőriz-

ni az ellátási kötelezettségek betartását, az ellátás megfelelő
színvonalát, a hozzáférés jogának maradéktalan érvényesülését.
Ez az egész mozgolódás talán arra volt jó, hogy tudatosítsa a
kormányzatban s bennünk is: a civil társadalomnak nagyobb lehet a hatalma és szerepe, mint eddig gondoltuk.
S hogy “védem-e még a szegényeket”? Senki nem köteles ismerni mások munkáit - kivéve talán, ha beszél róluk. A nyomtatott, magyarul megjelenő művek viszonylag könnyen hozzáférhetőek is lennének, ha a bírálót a tények is érdekelnék.
Szóval: 2002-ben jelent meg (nyilvános sajtóbemutatóval) a
Társadalmi védelem, kirekesztés és szegénység Magyarországon című kötet, amely egy, Darvas Ágnessel és Tausz Katalinnal közösen készített kutatás elemzése. (A kutatást a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal fedezte és adta ki.) 2003 elején a
Szociológiai Szemle magyar és angol nyelvű különszámot adott ki ugyancsak hármunk szerkesztésében, amelyben a mai
magyar tanulmányokat gyűjtöttük egybe szegénység- és kirekesztés ügyben.
Az utolsó két évben megszámlálhatatlan előadást tartottam e
témában szerte az országban, különös tekintettel ez EU csatlakozással járó új szociálpolitikai kötelezettségekre. Röviddel ezelőtt néhány kollegával megalakítottunk az ELTE szociálpolitikai tanszéke mellett önállóan működő Szegénységkutató Csoportot, amely jelenleg két ilyen témájú kutatást végez, egyiket
a gyerekekről. A 3SZ sikerrel “lobbizott” annak érdekében,
hogy megkezdődjenek a reformmunkálatok a mai segélyezési
rendszer emberibbé tételére. (Sajnos a bürokrácia malmai itt
is lassan őrölnek. Ők sem látják a helyzet fokozatos súlyosbodását, amely nem utolsósorban az előző kormány munkanélküli- és szegényellenes megszorító intézkedéseinek következménye.)
A 3SZ bekapcsolódott az Európai Szegénységellenes Hálózat
- az EU mellett akkreditált elismert nemzetközi szervezet munkájába. A hálózat európai szinten dolgozik a szegénység
csökkentésén, a szociális jogok erősítésén, a számunkra is aktuális és fontos célokért. A szövetség itthon jelentős részt vállal
abban, hogy elinduljon a civil vita az EU által igényelt nemzeti
jelentésről, amely a szegénység és a társadalmi összetartozás
problémáit jelzi, és kezelésük módját keresi.
Tovább is van, mondjam még…?
A legnagyobb baj talán az, hogy jelentéseink és kutatásaink eredményei nem igazán hatnak, és “ hírértékük” sincs. Bírálóinkhoz mindenesetre nem jutottak el. Lehet, hogy nem is igazán
érdekli őket, amit írunk, mondunk, teszünk?
FERGE ZSUZSA
fergesp@axelero.hu
(a cikk megjelent a 168 óra
2003. június 26-i számában)
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HÁLÓ A BEFOGADÓ TÁRSADALOMÉRT
AZ ELŐÍTÉLETEIBŐL ÉLETCÉL LETT
(NSZ • 2003. február 12.) Szerző: Sugár Judit
Gyulai Dávid az ELTE Bölcsészettudományi Karán szociálpolitikát hallgat, segédkezik egy csömöri fogyatékosokkal foglalkozó alapítványnál. Munkája kötelező gyakorlatnak indult, életcél lett.
Dávid igazi álmodozó, idealista. Őszintén hiszi, hogy meg lehet
váltani a világot. Fél évvel ezelőtt az Egyenlő Esélyekért! Alapítványnál vállalt munkát segítőként. A szervezet értelmi fogyatékosoknak, autistáknak, mozgáskorlátozottaknak és siketeknek biztosít lakhatást és munkahelyet. Dávid olyan lelkesen
beszél az intézményről, mintha élete legnagyobb élményéről
számolna be.
– Beleszerettem. Több tapasztalattal lehetek gazdagabb, mint az
élet vagy a munka más területein. A sérült emberek felől áradó
szeretet semmihez sem fogható.
Sok munkalehetőséget kínál az alapítvány a bentlakóknak és a
bejáró dolgozóknak egyaránt: gépkocsi- és elektronikus alkatrészek gyártása, díszgyertyák és kerámiák készítése. A munkalehetőségeken kívül egyéb foglalkozásokon is segítik - ahogy Dávid említette - a „hiánnyal élőket”: énekórákon vesznek részt,
gyógytornász jár hozzájuk, és ha alkalom kínálkozik, különbusszal szállítják őket moziba, színházba. Társalgás közben
fényképek kerülnek elő, amelyeket egy sérülteknek szervezett
rendezvényen készítettek. A fotókról tükröződik, hogy az alapítvány által segítettek békés, nyugodt szigeten élnek, ahol a sérült embereknek alkalmuk nyílhat a falakon kívüli élethez hasonló körülmények között tölteni mindennapjaikat.
Dávid nem mindennapi módon került ide: – Előítéleteim voltak
a sérültekkel szemben, mint a legtöbb embernek – mesélte. –
Féltem tőlük. Megnéztem őket az utcán. Szerettem volna leküzdeni gátlásaimat, és mivel az egyetemi kötelező gyakorlatom lehetővé tette a fogyatékosokkal való foglalkozást, gondoltam, itt az idő, hogy kipróbáljam magam. Rögtön bedobtak a
mélyvízbe!
A gyakorlat már nyáron elkezdődött. Ebben az időszakban a
csömöri alapítvány az intézményben élőket Horvátországba viszi nyaralni egy hétre segítőkkel. Dávid ekkor kezdett. Még a
legalapvetőbb tisztálkodási műveletekben is segítenie kellett
gondozottjainak. Gyakornoksága elején nem tudta kezelni az effajta problémákat, de idővel gátlásai oldódni kezdtek.
– Mindenkinek ugyanolyan igényei vannak, csak a rászorulóknál ezekre több energiát és türelmet kell fordítani – mondja.
A 23 éves fiú jelenleg heti húsz órát segédkezik, gyógyszereket
oszt, fürdeti a sérülteket, kíséri őket, és minden olyan egészségügyi, higiéniés munkát elvégez, amit a szakképzett segítők.
Februártól már nem
az egyetemi gyakorlat keretein belül
dolgozik, hanem a
fogyatékkal élők iránti tiszteletből, elhivatottságból.
– Ezen a pályán
képzelem el a jövőmet – mondja –,

szociálpolitikai szinten. Az érdekképviselet az elsődleges. Kevesen tudják, hogy 2003 a fogyatékosok éve. Pedig nagyon fontos, hogy a hiánnyal élők akadálymentesen közlekedhessenek,
ne kelljen nekik állandóan a hátrányos megkülönböztetéssel
szembesülniük.

ÉLMÉNYPARK A FOGYATÉKOS ÉLETRŐL
(NSZ • 2003. március 24. • Szerző: V. R. I.)
Tizenkét szervezet húsz programmal, 13 millió forintos támogatási igénnyel jelentkezett arra a felhívásra, amelyet a főváros tett közzé a
fogyatékosok éve budapesti programjainak megrendezésére.
A program keretében készülhet el
az a hiánypótló kiadvány is, amelyet a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány szakemberei készítenek Fővárosi Kalauz Sérült Embereknek címmel. A kiadvány Budapest közintézményeinek és közforgalmú épületeinek akadálymentességét
tünteti fel.
Mintegy 70 millió forint összköltségű „Ability Park” kialakításához, elsősorban megfelelő nagyságú terület megszerzéséhez
kérte a fővárosi önkormányzat segítségét a Student Service.
Terveik szerint egyfajta látvány- és vidámparkban mutatnák be
a fogyatékkal élő emberek mindennapjait mindazoknak, akik
érdeklődéssel fordulnak a másként élőkhöz. A parkban kipróbálhatjuk a kerekes széket, illetve azokat a sport- és használati
eszközöket, amelyeket a fogyatékkal élők használnak. De akadályokkal teli környezetben vagy egy úgynevezett „vakszobában” átérezhetjük, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a
fogyatékosoknak. A park üzemeltetésében megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatnának a szervezők.
A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete egy
alkotóművészeti kiállítással egy időben tartja
majd A „Mindenki számára használható főváros” című konferenciát, amely a mozgáskorlátozottak szükségleteinek figyelembevételét sürgeti a városépítészetben.
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alkalmi akadálymentesítés nehézségeibe Jelli Magdolna, az egyesület vezetője, akit ma két sorstársa, Brenner Erzsébet és
Kató László kísért el az iskolába.

NYITOTT ÓRÁK KEREKES SZÉKBŐL
Kisiskolások ismerkednek a mozgáskorlátozottak életével
(NSZ • 2003. március 19. • Szerző: Varga Ibolya)

Három ember, három különböző betegség, három élettörténet.
Szánalom nélkül, racionálisan, röviden elmesélve. A gyerekek
együttérzőn nézik Magdi ízületi gyulladástól sérült, zsugorodó
csuklóit, kézfejét, majd hosszasan beszélgetnek a maradandó
mozgásszervi sérülések okairól, a kerekes székbe kerülés sokkjának feldolgozásáról és az épek társadalmának tennivalóiról.
Záporoznak a kérdések, ötletek, egymás után sorolják gondolataikat, véleményüket. A gyerekek érzik, és kimondják, hogy
legyenek bármilyen
ijesztőek,
furcsák, sokszor
morcosak a fogyatékkal élők, az egészségeseknek
„össze kellene velük
barátkozniuk”.
– A gyerekek tudják,
hogy nemcsak a betegség miatt nehéz a
mozgáskorlátozottak
élete – mondja Magdi. Saját iskolájuk is
példa arra, hogy hiába a jó szándék, még
innen is, ahol pedig
példaértékű a másság iránti érzékenység, a tolerancia, a rengeteg lépcső miatt kiszorulnak a mozgáskorlátozottak, főként a
kerekes székesek. Ezek az órák nagyon fontosak, de nemcsak a
gyerekeknek, hanem nekünk is. Öröm észlelni, miként fogalmazódnak meg, kezdetben még bátortalan, majd egyre határozottabb kérdések bennük. Ismerik azokat a hiányosságokat, amelyek megkeserítik a mozgáskorlátozottak életét. Nem értik,
miért nincs megfelelő tömegközlekedés kerekes székeseknek,
és hogy a felnőttek miért foglalják el lelkiismeret-furdalás nélkül a kijelölt mozgáskorlátozott helyeket a parkolóban.
A kisebbeket inkább személyes benyomásaik, a mindennapi tevékenységek, a tisztálkodás, az öltözködés megoldása foglalkoztatja, míg a középiskolások, az egyetemisták társadalmi kérdésekről, munkalehetőségről,
párkapcsolatról, lakáshoz jutásról, tanulásról
faggatják őket. Az óra
végén – mint minden
alkalommal – most is
kipróbálhatják a kerekes
széket, néhány pillanatra elképzelhetik, milyen
lehet mozgáskorlátozottnak lenni.

A rendhagyó órán a Budenz József iskolában (kép: Népszabadság – Kovács Bence)
A főváros több alsó-, közép- és felsőfokú oktatási intézményében már kedves ismerősként fogadják a
Mozgássérült Emberek
Önálló Élet Egyesület tagjait, akik saját
példájuk alapján beszélnek a sérült emberek mindennapi
nehézségeiről, a társadalmi beilleszkedésről, párkapcsolatról. A kerekes székes
előadókat a II. kerületi Budenz József
Általános Iskola és
Gimnáziumba kísértük el.
Mintha egy barlang kürtőjében
igyekeznék a felszín felé, ahogy
a II. kerületi Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
tanári szobáját keresve szuszogva megmászom az előttem álló,
keskeny lépcsősort. A Ferenc-halom oldalában álló többszintes
új épület mellett vezet ugyan lépcsőmentes út a dombra, a
majd’ százéves régi iskolaépületig, de az is meredek. Ha sikerül
legyűrnöm az előttem álló akadályokat, az izgalommal készülődő 5/C-sekkel együtt várhatom meg a Mozgássérült Emberek
Önálló Élet Egyesület tagjait, akik különleges, nyitott órát tartanak ma három osztálynak.
– A régi épületbe jutáshoz három lépcsőfokot kell leküzdeniük a
kerekes székeseknek, de ezt saját, hordozható fémrámpájukkal
megoldjuk majd, és a szárnyas ajtót is kinyitjuk, hogy könnyen
begurulhassanak – magyarázza Barna Gáborné, az intézmény
igazgatóhelyettese.
Útközben elmeséli, hogy már két osztályban tartottak órát mozgásukban korlátozottak, de tervezik, hogy ellátogatnak majd a
Mozgássérültek Állami Intézetébe, a II. kerületi Marczibányi
térre, és más fogyatékkal élőket is meghívnak az iskolába. Legközelebb a vakok és gyengén látók életével ismerkednének.
Közben megérkeznek a kerekes székesek, akik a csúszós úton
nem vállalják a felfelé kerekezést. Néhány percnyi tanakodás után összepakolunk, és egy, oldalról könnyebben megközelíthető
bejáraton másik tantermet keresünk magunknak.
- Ezek a modern és korszerű elektromos székek súlyuknál fogva
hátrafelé sokkal labilisabbak, mint a kézzel hajtottak, ezért óvatosabban kell közlekedni velük a meredek terepen, illetve a lépcsőfokokra feltett hordozható rámpákon – avat be bennünket az
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ÚTIKALAUZ MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKNAK

A művelődési intézmények között a legrosszabb helyzetben a
szabadidőközpontokat találták. Teljesen akadálymentes viszont
a Magyar Nemzeti Galéria, a Műcsarnok és a Terror Háza.
A legrosszabb a helyzet az önkormányzati intézményekben.
Néhány kivétellel – például a II., a XIII., az V. – szinte megközelíthetetlenek a polgármesteri hivatalok, ügyfélszolgálati irodák, rendőrségek, könyvtárak, iskolák, óvodák. (A hírek szerint
abba a bírósági épületbe is csak segítséggel jutott be Nagy Bendegúz, ahol megnyerte a Centrál kávéházzal szemben indított
perét. – A szerk.) Ezek akadálymentesítése óriási anyagi terhet
ró a fenntartóra, hiszen kerületenként csaknem 100-150 intézményt kellene önerőből felülvizsgálni és folyamatosan átalakítani.
A vizsgálódók egyéb kategóriába sorolt intézményei közül akadálymentes a Fővárosi Nagycirkusz, de csak részben felelt
meg a feltételeknek a Fiumei úti temető és a Fővárosi
Állat- és Növénykert.
A sportlétesítmények, a fürdők és az uszodák
egy része tudja csak kielégíteni a mozgáskorlátozottak igényeit: kerekes
székkel járhatatlan a tavaly nyáron felújított Palatinus strand, rendezvények idején használható a
Nemzeti Sportuszoda, részben akadálymentes a Dagály strand, de bátran
mehet mozgáskorlátozott a Margit-szigeti
Thermál Hotelbe, illetve a Helia Szállóba
és a X. kerületi Törekvés vívóterembe.
A felmérésvégzőket a legnagyobb meglepetés
a követségeknél érte. Megkereső levelükre a
legtöbb helyről választ sem kaptak. A vizsgált
három követség sajnos nem akadálymentes, de így
van ez a főváros más külképviseletén is – összegzi Zalabai
Péterné.

Tolókocsival a lépcsőkön –
Megközelíthetetlen közintézmények
(NSZ • 2003. január 28. • Szerző: Varga Ibolya)
Egy most elkészült felmérés szerint a vizsgált 1.074 fővárosi
közintézmény alig több mint 10%-át, csupán 137-et minősítettek akadálymentesnek a szakemberek. Különösen nehezen juthatnak be a mozgáskorlátozottak a bankok, színházak, polgármesteri hivatalok többségébe – derül ki a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány tanulmányából. A górcső alá
vett intézmények listáját egy speciális útikalauzban teszik majd
közzé.
A kerekes székes Nagy Bendegúznak a Centrál kávéházzal
szemben nyert pere újból a mozgássérültek felé irányította a
közfigyelmet. Kevés az olyan régi építésű intézmény, ahol
megoldott az akadály-mentesítés. Elvileg ma egyetlen hatóság sem adhatna ki építési engedélyt új épület, közterület kivitelezésére, felújítására, ahol nem megoldott
az akadálymentesítés.
Várhatóan nagy érdeklődés kíséri majd azt a fővárosi útikalauzt, amelyet januárban állítottak össze
a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány munkatársai, szakemberei az intézményekről – reméli Zalabai Péterné, az alapítvány vezetője.
Az alapítvány 2002 áprilisában kezdett hozzá a fővárosi közintézmények felméréséhez. Elsősorban a szabadidőhöz kapcsolódó, de idegenforgalmi
szempontból is fontos, a város centrumában, nagy forgalmú
utak mellett lévő intézményeket vettek górcső alá. Így látogattak el például a VI., a VII., a VIII., a IX. kerületbe, az Andrássy út mindkét oldalára a Bajcsy-Zsilinszky úttól az Oktogonig.
A felmérésben részt vevő mozgáskorlátozottak vizsgálták,
hogy van-e speciális parkolóhely, rámpán vagy liften lehet-e az
intézménybe bejutni, illetve a mellékhelyiségek között van-e
kerekes székeseknek kialakított illemhely.
A program keretében 1.383 intézményt kerestek meg levélben.
Ezek közül 93 nem reagált az alapítvány megkeresésére, 135 épületbe felújítás miatt nem jutottak be a felmérők. Telefonos egyeztetés után 46 épületben a felmérés lehetőségét megtagadták, 35 intézményben pedig a helyszínen utasították el a vizsgálódást.
A vizsgálati eredmény lehangoló, de nem meglepő, és félő,
hogy ennél még rosszabb a helyzet: az értékelhető 1.074 intézményből csupán alig több mint 10%, azaz 137 intézmény felelt
meg a vizsgálati szempontoknak. 231 még elfogadható, 706 viszont megközelíthetetlen a mozgáskorlátozottak számára.
Az újonnan épült szállodák, így a Westend Hilton, a Hyatt, a
bevásárlóközpontok, a bankok egy része már „mozgáskorlátozott-barát” módon készült, míg az éttermek, bárok, kaszinók,
cukrászdák, utazási irodák nincsenek felkészülve a kerekes
székesek fogadására. A bevásárló-központokhoz tartozó multiplexmozik és a fővárosban vizsgált filmszínházak fele, így a
Corvin Filmpalota is jól megközelíthető, de a fővárosi színházaknál még elég rossz a helyzet. Akadálymentesnek minősíthető a Planetárium, a Thália Színház, illetve a Játékszín. A vizsgálódók szempontjainak nem felelt meg maximálisan többek
között a Vígszínház, a Bárka Színház és a Vidám Színpad sem.

A "FOGYATÉKOSOKÉRT"
avagy a "FOGYATÉKOSOKON"?
"a fogyatékkal élők jogainak védelmére eddig nem született
kötelező érvényű EU-jogszabály. A fogyatékosok problémája azonban kiemelt figyelmet kap a tagállamokban, hiszen
az Unió minden tizedik polgára valamilyen testi vagy szellemi fogyatékkal él. A Közösségi Charta (1989) és az azt
követő akcióprogram hangsúlyozta először a társadalmi
kirekesztés elleni küzdelem fontosságát. Az 1990-es évekre
bekövetkezett szemléletváltást pedig az Amszterdami Szerződés tükrözi.
Az új stratégia két elemen nyugszik: egyrészt olyan
kezdeményezéseken, amelyek ráirányítják a figyelmet a fogyatékkal élők gondjaira, másrészt a fogyatékosok érdekeinek összehangolt képviseletén, minden lehetséges területen
(így az oktatásban, a munkahelyeken, a fizikai mobilitás és
lakhatás biztosításában, a jóléti rendszerekben). A stratégia megvalósítását nem kötelező jellegű ajánlások segítik.
A 2003 a fogyatékkal élő személyek európai éve, amelynek
intézkedéseihez a magyar kormány is csatlakozik."
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év/fő összegét! A nyugdíjkorhatárt betöltve is kaphassam ugyanezt az összeget, hiszen semmi se fog
változni az ápolás terén, csak még betegebb, idősebb és fáradtabb leszek!

A fenti szöveget a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
tájékoztatójából idéztem. Mi is a helyzet fogyatékos-ügyben? A
fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenjogú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek
élni. A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítésére, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjának alakítása érdekében az Országgyűlés - összhangban
az Alkotmánnyal és a nemzetközi jog által általánosan elismert
szabályaival megalkotta az 1998. évi XXVI. Törvényt a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. Mit jelent ez a törvény a fogyatékosoknak? Mit remél a
fogyatékos a fogyatékosok évében?
A 2003-as év az európai Fogyatékos emberek éve. Mottója a
"Befogadó társadalmat mindenki számára". Vajon ismeri-e társadalom azokat a problémákat és a diszkrimináció különböző
formáit, amivel mi fogyatékosok nap mint nap szembesülünk,
jogaink ellenére.
Vajon pénz kérdése-e minden, vagy jó szándék, ismeret, és
hozzáállás kérdése? Már egy kis változás is elég lenne ahhoz,
hogy én és fogyatékos társaim jobban érezzük magunkat! Például az alábbiak esetében:

• Ne az utánam járó állami normatíva miatt legyen fontos a foglalkoztatásom, hanem a speciálisan megszerzett, használható komplex képesítésem, képzettségem miatt, és a normatívából kialakított és beszerzett speciális eszközök és munkakörülmények miatt!
• Ne legyenek kihagyva a fogyatékos szakemberek a
különféle foglalkoztatási és szaktanácsadói feladatokból! Ne az "épkézláb" emberek mondják meg helyettem azt, hogy nekem mi a jó, és mindezt nagy
pénzekért, szakértelem és tapasztalat nélkül kínálva!
• Legyen kötelező képzésük az önkormányzati hivatalok munkatársainak, a tanítóknak, a tanároknak, a védőnőknek, az orvosoknak és még sorolhatnám tovább, a fogyatékkal élők sajátos szükségleteiről!
• Ne nagykabátban, és csak egyetlen kézfogásból állapítsák meg, hogy alkalmas vagyok-e gépkocsit vezetni, vagy sem!
• Ne a kísérőmmel beszélje meg a hivatali ügyintéző az
aktuális ügyemet, ha én is ott vagyok, hanem velem!
• Tanulják meg a buszsofőrök a kerekesszékkel használható busz-liftek kezelését!
• Legalább a földszinten legyen lehetőségem órára, illetve vizsgára járnom az olyan oktatási intézményben, ahol nincs akadálymentesítés!
• Ne számítson luxusnak és ne kelljen nagy illetéket
fizetnem azért, ha - tolókocsis állapotom miatt - nagyobb lakásba kényszerülök!
• Bánjanak nőként velünk (fogyatékos nőkkel) is, az
egészségügyi intézményekben!
• Legyenek számomra is elérhetőek az orvosi szűrővizsgálatok! És legyen erre gondja a háziorvosomnak!
• stb. … stb. … stb. …
Sorolhatnám a végtelenségig, mi az, ami nem pénz kérdés, de
megfelelő bánásmóddal egy kicsit javulna a közérzetem. Mert
míg itt Magyarországon szegény, elesett, szerencsétlen beteg
emberként kezelnek, és ha kérek ha nem, alamizsnát nyújtanak
az utcán, addig Németországban tőlem kértek alamizsnát az utcán.
Az Európa-év kapcsán szeretném, ha addig eljutnánk, hogy valamennyi település készítse el a fogyatékos integrációs programját. Ütemezve benne, hogy lehetőségeikhez képest mit, mikor valósítanak meg abból, amit a törvény előír, és mindebbe
vonják be a fogyatékos embereket.
Azt már csak remélhetem, hogy az országos fogyatékosügyi
program végrehajtásáról az évente kötelező beszámolót a parlament elé vigyék.
Még egy fél évig bízom, hátha történik valami mindnyájunk
számára érezhető változás, és a médiáknak nagy szerepe lesz
abban, hogy pozitív példákat is sugározzanak.
NÁSZ MARGIT
civilhaz@mail.externet.hu

• Ne kérjenek siket embertől előfizetéses telefonszámlát a bankokban!
• Kaphasson hitelt a fogyatékos ember is, és ne utasítsák el őt azzal az indokkal, hogy ő „biztosítási szempontból kockázatos”!
• Ne azt a segédeszközt írja fel az orvos, amire őt a
gyártó cég képviselője rábeszélte, hanem azt, amit én
kipróbálok, és használni is tudok! (Miért ne legyen
választási lehetőségem, ha már 5-10 évig ugyanazt
kell hordanom?)
• Ne kelljen egyetlen gyógycipőt használnom egész
évben! (Miért is ne legyen lehetőségem legalább egy
téli és egy nyári cipőre?)
• Minimum kétévente kaphassak 3 pár cipőt!
• Legyen kölcsönzési lehetőségem akkor, ha elromlik
a segédeszközöm, és ne kényszerüljek emiatt az ágyamban maradni!
• Legalább műanyaglencsés szemüveget kaphassak
közgyógy-ellátási igazolványra!
• Ne kapjon működési engedélyt az a gyógyászati segédeszközt forgalmazó cég, ahol csak lépcső van és
emiatt számunkra nem megközelíthető!
• Kötelezzék az állami forrásokból ( = Széchenyi terv
pályázatai), de nem akadálymentesen kialakított épületek fenntartóit és működtetőit arra, hogy saját erőforrásaikból pótolják azokat a hiányosságokat amelyeket jogszabályok írnak elő számukra is! (Az akadálymentes és biztonságos környezet kialakítását!)
• Kapjak megfelelő tájékoztatást és információt, ha fogyatékos gyermekem születik!
• Ne a jelenlegi (250 ezer Ft/fő/év) legyen az ápolási díj,
ha fogyatékos gyermekemet ápolom egész életén át,
hisz’ megspórolom az intézményi ellátás 770 ezer Ft/
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A jelentkezés módja:
Írásban: Nonprofit Média Központ Alapítvány 1066 Budapest, Ó utca 11. I/6., vagy nonmedia@interware.hu
• További információ: 1-373-0502
• A jelentkezésnél kérjük feltüntetni az írásos és telefonos
elérhetőségeket!
A résztvevők kiválasztása:
• A résztvevők kiválasztására 2003. szeptember első hetében kerül sor, személyes találkozó után.
• A programban 20 fő részvételére van lehetőség.

FELHÍVÁS!
A Nonprofit Média Központ Alapítvány 2003.
szeptemberében indítja

„NÉZŐPONT-VÁLTÁS”
című programját
A program célja, hogy a fogyatékossággal élő emberek:
• aktív közreműködőivé váljanak a film, televízió, és rádió
stáboknak;
• felkészültek legyenek arra, hogy a média lehetőségeivel élve formálják és befolyásolják a közvéleményt;
• képesek legyenek saját nézőpontjuk megjelenítésére, ezáltal
elősegítsék az „integrált” szemléletű műsorok létrejöttét.
A program tartalmi háttere:
• A programban a résztvevők megismerkednek a televíziózásban elterjedt műsortípusok jellemzőivel, az egyes műfajok
esztétikai- és hatáselemeivel, a műsorszerkesztés alapjaival.
• Elsajátítják a videofilm készítéssel kapcsolatos elméleti és
gyakorlati alapismereteket.
A program módszertani háttere:
• A képzési program „saját élmény”-ek megszerzésén alapul.
• A képzés kiscsoportos műhelymunka keretében, illetve öszszevont konzultáció formájában történik.
• A képzési időszak alatt a műhelymunka résztvevői egy alkalommal, több napos intenzív tréningprogram keretében mélyítik el szakmai alapismereteket.
• A képzési idő végén a programban résztvevők önálló, publikálásra alkalmas vizsgamunkákkal adnak számot megszerzett tudásukról.
A program technológiai háttere:
• Televíziós adásminőséget biztosító felvételi és utómunka
eszközök (digitális videokamerák, számítógépes videó-szerkesztő berendezés, hangfelvételi és montírozó berendezés).
A program szakmai háttere:
• A képzést a médiában, és a média-képzésben olyan gyakorlott és elismert szakemberek vezetik, akik elkötelezettjei és
aktív segítői az integrált társadalom megteremtésének.
• A hallgatók a képzés sikeres elvégzése után a programot támogató médiapartnereinknél gyakornoki minőségben alkalmi feladatokhoz, publikációs lehetőséghez juthatnak.
A program időtartama:
• A képzési program fél éves intervallumot jelent, amely
2003. szeptemberében kezdődik.
A program költségigénye:
• A képzés a résztvevők számára ingyenes!
A jelentkezés feltételei:
• A képzésre olyan jelentkezőket várunk, akik a vizuális és a
verbális kifejezőeszközök használatát kívánják elsajátítani,
illetve már létező tudásukat kívánják fejleszteni.
• A jelentkezők kiválasztásánál előnyt jelent fotózási-, filmkészítési gyakorlat.
• Rövid önéletrajz (kiemelve az ilyen irányú szakmai előéletet, fotókkal, filmmel, jegyzettel dokumentálva).
• Motivációs tényezők leírása: a jelentkezőnek miért van
szüksége e tudás megszerzésére, hol és milyen cél elérése
érdekében kívánja hasznosítani.
Jelentkezési határidő: 2003. augusztus 10.

KÉPEK EGY TÁRSADALMI CÉLÚ,
DÁN REKLÁMFILMBŐL

Kerekesszékben ülő fiú lóhalálában teker át az úttesten.
Egy szürke autócsoda csikorogva fékez előtte.
A fiú arcán látni, hogy tudja: MOST ő volt a hibás.
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Tovább tekerne a járdán, de vagy száz bicikli állja útját.
Járdaszegélyről le – járdaszegélyre fel … és ismét …
Barátnője izgatottan várja őt a pályaudvari peronon.
Ismét a fiú – most egy lépcsősort kellene leküzdenie.
Órájára néz, már csak 3 perc van a vonat indulásáig.
Most jön csak igazán kapóra a lépcső melletti lift!
A lány már a vonatajtó mellett áll.
A fiú végre megérkezik a peronra.
Meglátják egymást,
és megkönnyebbülten egymásra mosolyognak.
A kép egy pillanatra kimerevedik
és csak a reklámszöveget halljuk:

2003 a Fogyatékosok Éve! Döntsük le az akadályokat!
Az újra mozgó képen a készséges kalauz
megragadja a kerekesszéket,
és egy szempillantás alatt behúzza a fiút
az alacsonyküszöbű vasúti kocsiba!
És már csattan is az ajtó, indul a vonat …
… az elképedt szereplőket elválasztva egymástól.
(A filmet nézve, önkéntelenül is a vakot mindenáron a zebrán
átkísérő kisúttörő „jócselekedete” jutott eszembe …)

KÉPEK EGY TÁRSADALMI CÉLÚ,

ELHUNYT JELLI MAGDOLNA

NÉMET REKLÁMFILMBŐL

(folyt. az 1.old.-ról)

Fekete napszemüveges fodrászlány sertepertél az üzletben.
Fiatalok érkeznek és máris bevágják magukat a fodrászszékbe.
A mosás-vágás-szárítás rutinos mozdulatait látjuk.
A kuncsaftok elégedettek.
S most jön az „üzenet”: Vágjuk le a régi loknikat! Azaz
Szakítsünk a régi beidegződéseinkkel!
A fodrászlány széthajtogatja a fehér botját,
és csak ekkor derül ki, hogy VAK!

Búcsúzunk tőle nemcsak mint a fogyatékosok hazai mozgalmának rendíthetetlen "harcosa", az önrendelkező, önálló élet
eszméjének meghonosítója, hanem mint kolléga is. Publikált,
konferenciát szervezett, még rádióműsort is készített arról a
világról, melyet egyéni szemszögből figyelt.
Találkozott híres politikusokkal, sportolókkal, akiket sajátos
életszemléletével "hódított meg" a mikrofon, és a sajtó számára. Olvashattunk tőle rendkívül színes úti beszámolókat, de
véleményét sem rejtette véka alá cikkeiben. Nyílt, néha bizony szókimondó stílusa sokakat meghökkentett, de hitt benne, hogy ezzel segít a legjobban.
Legtöbbet persze a fogyatékos emberek mozgalma, az önálló
élet eszméjéért harcoló emberek veszítettek. Nincs már köztünk az az ember, aki foggal, körömmel ragaszkodott az elért
eredményekhez, aki bizony - ahogy egyszer fogalmazott nem várta a sült galambot.
Most az égiek gyűlnek köré, hogy részesüljenek mosolyából,
kedvességéből, erejéből ...
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FOGYATÉKOSOKAT TÁMOGATÓ
KÖZALAPÍTVÁNYOK

A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Tegyük akadálymentessé környezetünket II.

Az Ifjúsági és Sportminisztérium több olyan pályázatot
hirdetett meg az elmúlt hónapok során, amelyeknek
témája a fogyatékos emberek támogatása volt. Ennek
kapcsán szeretnénk néhány szóban bemutatni azokat a
Közalapítványokat, amelyek az ilyen jellegű pályázatokkal (is) foglalkoznak.

A pályázat célja:
A Közalapítvány és az Ifjúsági és Sportminisztérium
hozzá kíván járulni ahhoz, hogy kisebb ráfordításokkal
akadálymentesíthető közhasználatú épületek, létesítmények, sportlétesítmények szolgáltatásai fogyatékos
(mozgásukban korlátozott vagy látássérült vagy hallássérült) személyek számára is elérhetőek legyenek az
1998. évi XXVI. számú törvény „A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról”, az
1997. évi LXXVIII. számú törvény „Az épített környezet alakításáról és védelméről”, a 2000. évi CXLV. számú törvény „A sportról” és a 253/1997. (XII. 20) számú
Kormányrendelet az „Országos Településrendezési és
Építési Követelményekről” (OTÉK) alapján. Cél továbbá a Közalapítvány támogatásával a múlt évben megkezdett akadálymentesítési célú átalakítások folytatása vagy
befejezése, teljes körűvé tétele.
Pályázók köre:

FOGYATÉKOSOK ESÉLYE
KÖZALAPÍTVÁNY
A Közalapítvány célja:
A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának elősegítése, a rehabilitációjukban közreműködők tevékenységének összehangolása
és e tevékenységek megismertetése, a rehabilitációs
célú átképzések támogatása, szervezése.
A Közalapítvány tevékenysége:

Azok a Magyarországon bejegyzett, önkormányzati,
egyházi, állami intézmények fenntartói, civil szervezetek, amelyek tulajdonában és/vagy használatában és kezelésében az alábbi célokat szolgáló közhasználatú épület van:

• Szempontrendszer kidolgozása a fogyatékosok
meglévő, illetve fejleszthető képességeinek megfelelő programtervezetekhez a szociális, oktatási,
foglalkoztatási, egészségügyi és egyéb területeken
rehabilitációs tevékenységet végző intézményekkel
és az Országos Fogyatékosügyi Tanáccsal együttműködve

•
•
•
•

• A rehabilitációs programokban megjelölt szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzáférés megszervezése során a Közalapítvány
♦

biztosítja a fogyatékosokkal foglalkozó szervezetek regionális, illetve területi koordinációját;

♦

tanácsadó szolgálatot működtet;

♦

pályázatokat ír ki a rehabilitációval foglalkozó
szervezetek számára;

♦

a rehabilitáció folyamatát elősegítő kiadványokat, folyóiratokat, útmutatókat jelentet meg.

szociális,
alap- és középfokú oktatás,
kulturális,
ifjúsági és/vagy sport.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, egy épület átalakítására, függetlenül a fenntartott intézményei számától.
A pályázat feltételei:
A pályázónak komplett megvalósíthatósági tanulmányt
(építési, átalakítási tervet) és – az átalakítás jellegétől
függően – szükséges hatósági engedélyeket kell benyújtania a pályázati dokumentáció részeként.
Saját rész: a fent felsorolt mellékletek (építési, átalakítási terv és hatósági engedélyek) elkészíttetése és beszerzése képezi a pályázó saját hozzájárulását, amelyeket –
az elkészítés költségeinek igazolásával – a pályázathoz
mellékelni kell.
Pályázni lehet:

• A rehabilitációs folyamatban összegyűjtött tapasztalatok alapján szakmai-módszertani ajánlásokat
dolgoz ki;
• Adatokat és információkat gyűjt a fogyatékosok,
családtagjaik és segítőik tájékoztatása érdekében.

egyszeri, vissza nem térítendő támogatás keretében akadálymentesítési célú átalakítások kivitelezésére, a benyújtott tervek alapján, egy épület átalakítására.
A pályázó a támogatásról szóló döntést követően nem
jogosult e célra további támogatást igényelni a Közala-

A Közalapítvány titkársága elérhető:
1134 Budapest,
Dózsa György út 144. IV. em.421-427. sz.
Tel. /Fax: (1) 239-5954.
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TEREMT-E "OTTHONT" AZ
"OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁS"?

pítványtól. Amennyiben a későbbiekben a kivitelezés
költségei megemelkednének, a többletköltségeket köteles saját- vagy egyéb forrásból finanszírozni.
Pályázati keretösszeg:

Az Otthonteremtési Támogatás viszonylag új ellátási forma.
Az 1997. évi XXXI. tv. hatályba lépésétől beszélhetünk erről
a támogatási formáról. Célja az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutásának, vagy tartós lakhatásának elősegítése. E támogatás azonban csak enyhíti, de
meg nem oldja az állami gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek lakhatási problémáit. Az elmúlt 5 év megmutatta a törvény gyakorlati alkalmazásának az ellátás igénybevételének
nehézségeit. Vegyük sorra a problémákat! (Sorszámmal láttam el valamennyit.)
Előttem már mások is megállapították már, hogy (1.:) a rendelkezésre álló pénz kevés és/vagy az ingatlanárak pedig nagyon magasak. Az ingatlanok iránti kereslet megnövekedése
felhajtotta az árakat, az állami gondoskodásból kikerült fiatalok megtakarításai, kezdő tőkéjük és a támogatás összege nem
elegendő arra, hogy vásárlóként belépjenek az ingatlan piacra.
A törvény normaszövege szerint a támogatás felhasználható,
részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi
ház, tanya vásárlására, illetve építésére, lakhatóvá tételre, tulajdon vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújítására vagy bővítésére, bérlakás bérleti díjának kifizetésére, önkormányzati
bérlakásának felújítására, bérlői jogviszony megvásárlására,
államilag támogatott lakásprogramban való részvételre valamint otthonteremtést elősegítő pénzintézeti kölcsön törlesztésére és lakás célú elő-takarékosságra. (2.:) A vásárolható lehetőségek között 2003-tól, a 2002. évi IX. törvény alapján
szerepel a tanya, külterületen lévő ingatlan megvásárlásának
az engedélyezése is. Az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerültek anyagi viszonyai pedig inkább afelé mutatnak, hogy a
külterületi ingatlanokat tudják csak megvenni. Vagy ott léphetnek fel vásárlóként, ahol a település elöregedett, elmaradott, kevés a munkalehetőség, sok az elvándorló, rossz és alacsony komfort fokozatú a lakásállomány, nagy a lakáspiaci
kínálat és ezért az árak alacsonyak. De ha ilyen helyen vesz
ingatlant a fiatal, akkor (3.:) nem, vagy nagyon nehezen tud
belépni a munkaerő piacra. Megnő az esélye a munkanélkülivé válásának. Munkanélküliként pedig (4.:) a felvett hiteleket
nem tudja visszafizetni.
Az állami gondoskodásból kikerült fiatalok kevés „tehetős”
baráttal, ismerőssel rendelkeznek. Kapcsolataik nagy része
nem olyan emberekből áll, akik anyagilag tudnák őket segíteni. A hitelek felvételéhez a mai hitelezési gyakorlat mellett
szükség van kezesre, esetleg adóstársra. Az átmeneti vagy tartós nevelés fennállása alatt (5.:) kevés kezesként vagy adóstársként szóba jöhető ismerősre lehet szert tenni. Mindezek alapján megállapítható, hogy a támogatás összegéből nagyon
nehéz megoldani a lakáshoz jutást, vagy a lakhatás biztosítását.
Az "Otthonteremtési támogatás" iránti kérelemben nyilatkozni kell a fiatalnak arról, hogy a kérelmező együttműködik az
utógondozóval, tehát törvény kötelezi arra, hogy működjön
közre a saját lakhatásának megoldásában. De mi a helyzet az
utógondozóval? A többnyire szociális munkás vagy pedagógus végzettségű (6.:) utógondozóknak általában nincs meg a

47 millió Ft.
Egy pályázó által igényelhető legmagasabb összeg: 3
millió Ft.
Pályázati díj: 3.000 Ft
A pályázat benyújtásának határideje
(postai bélyegző dátuma): 2001. július 13.
A pályázati felhívás teljes szövege megtekinthető és az
űrlap letölthető az alábbi honlapról:
< www.fogyatekosok-eselye.hu >

FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY
A Közalapítvány pályázatokat ír ki a fogyatékos gyermekek szüleinek segítésére, az ép és sérült gyermekek
közös tevékenységeinek, programjainak támogatására,
kulturális rendezvények támogatására és a fogyatékos
gyermekek és tanulók sportjának támogatására (beadási
határideje májusban lejárt).
A Közalapítvány címe:
1054 Báthory u. 10. I. 110.
Tel.: (1) 473-0977, 302-3007, 302-3006
E-mail: kozalap@matavnet.hu
Honlap: www.kozalap.matav.hu

„SEBESSÉG”
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neti nevelésbe került gyermekekkel. Az állami gondoskodásba kamaszkorban kerül be a fiatalok nagy része. A szülők,
akik nem tudják kezelni a családban felmerülő problémákat,
hajlamosak arra, hogy a nagykorúság előtt álló gyermekeik
neveléséről lemondjanak, és állami gondoskodásba adják a
őket. Sajnos "nevelési eszköz" sok szülő számára az, hogy a
14-16 életév körüli gyermeket az intézeti elhelyezéssel
próbálják helyes útra terelni. Ha megszakad a szülő-gyermek
kapcsolat, a fiatal két-három év állami gondoskodás után
támogató kapcsolatok nélkül áll az életkezdése elé. Jobb
esetben megmaradtak a rokonsági szálak, akik segíthetnek a
lakhatása megoldásában.
Megállapítható, hogy a jelenlegi ingatlan árak mellett a fenti
összegek prosperáló településen tulajdonszerzésre sajnos nem
elegendőek, esetleg elő-takarékosságra vagy tartós albérlet
vásárlására futja belőlük. Az elő-takarékossági konstrukció
alkalmazásának nehézségei pedig a következők: Az állami
gondoskodásból kikerült fiatalok nagy része nem tanult meg a
pénzzel bánni, az iskolai végzettségük nem magas, ezért az
átlagnál alacsonyabb lesz a várható havi jövedelmük. E tényezők miatt, a nevelésből kikerült fiataloknak csak kis része képes kihasználni a részükre felajánlott lakhatást elősegítő előtakarékossági konstrukciót.

tudásuk egy ingatlanadás-vétellel kapcsolatos ügy koordinálására, levezénylésére. Mégis általános tapasztalat, hogy az "Otthonteremtési támogatás" felhasználásában a döntő szót nem a
fiatal felnőtt, hanem a szakszolgálat, a gyámhivatal vagy az
utógondozó mondja ki, hiszen a fiatal is tőlük várja a segítséget, mert egy ilyen súlyú, önálló döntéshez nincs még meg a
kellő élettapasztalata. S ha az utógondozó sem tud segíteni a
megítélt támogatás adekvát "elköltésében", akkor mit várhatunk
az intézetek kötelékéből kikerülő fiataloktól? Vajon kitől kellene, és hogyan lehetne ilyen tapasztalatot szerezniük?

Ki jogosult "Otthonteremtési" támogatásra?
Az a fiatal felnőtt, akinek a) legalább 3 éves időtartamú folyamatos - gondozási helyén töltött - nevelésbe vétele a
nagykorúvá válásával szűnt meg, és b) készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan
vagyonának értéke a nagykorúvá váláskor nem haladja
meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosát.
Az otthonteremtési támogatásra megítélhető összeg az állami gondoskodás időtartamának a csökkenésével párhuzamosan egyre kevesebb lesz.

Célszerűbb lenne, ha az ingatlan vétellel, lakhatás megoldásával kapcsolatos feladatokat az önkormányzatok
hatáskörébe utalnák. Az államigazgatási eljárás keretén
belül kellene megbízni az önkormányzatot, a polgármestert vagy a polgármesteri hivatalokat, akinek kötelességük lenne az állami gondoskodásból kikerülő fiatalok
lakásgondjainak a megoldása. Nekik megvan az a szervezeti hátterük, tudásuk, anyagi forrásaik ahhoz, hogy a
legcélszerűbb lakáshoz, vagy lakhatási lehetőséghez segítsék a fiatalt.

A jelenlegi hatályos rendelkezések előtt elég volt „két évet
meghaladó megszakítás nélküli nevelésbe vétel". A három éves
"határ" jónak tűnik annak a fényében, hogy az átmeneti vagy
tartós nevelésbe vétel ne ösztönözze a szülőket arra, hogy a
gyermeküket állami gondoskodásba adják. Ennek indokoltságát
az is alátámasztja, hogy a kis összegű lakhatást elősegítő támogatás az összeg mértéke miatt nem érheti el a célját.
Jelenleg ez az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a negyvenszerese, ezt az kaphatja, aki négy évnél rövidebb ideig volt
nevelésbe véve. A négy évet meghaladó időtartamnál a támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb
összegének ötvenszeresét, az öt évet meghaladva a hatvanszorosát kaphatja a fiatal. A legkisebb öregségi nyugdíj az idén
21.800 forint, így a legkisebb összeg, amiben részesülhet a fiatal: 872.000 forint, a legmagasabb pedig: 1.308.000 forint. De
ugyan mire is elegendő ez az összeg?
Fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy azon állami gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek lakhatását, akik nem jogosultak
még erre a támogatásra se, ki és hogyan fogja megoldani?
Nagykorúsága előtt az életközösségéből kiszakított gyermeket
pár év elteltével, mint cselekvőképes állampolgárt a „rendszer”
kilöki magából. A létező, valóságos szülői házat, pedig a szerencsésebb sorsúak, a tanulás idejének kitolódásával, a munkába állás késlekedésével egyre későbben hagyják el. A jelenlegi
gyermekvédelmi jogszabályok „csak” a lehetőségét teremtették
meg annak, hogy a fiatal felnőtt a nagykorúságának elérését követően is megmaradhasson a gyermekvédelmi gondoskodás kötelékében, de nem általános, hogy hosszabb távon gondoskodjanak a nagykorúságát elért fiatalról.
A jelenlegi gyermekvédelmi szabályozásnak nincs válasza arra
a kérdésre, hogy mi történjék a nagykorúság elérése előtt átme-

Az önkormányzatokat a lakásgazdálkodásuk során mind vagyon-gazdálkodási mind szociálpolitikai szempontból magukra
hagyta az állam. A törvényi szabályozás olyan, hogy arra ösztönzi a közgyűléseket, képviselő-testületeket, hogy értékesítsék
a lakás-állományukat. Piacidegen elemek sokasága nehezíti a
korszerű lakásgazdálkodás megvalósítását. A társadalom „ráutaló magatartása” is a jelenlegi folyamatokat erősíti. Az alacsony öszszegű bérleti díj pontos fizetését sem kényszeríti ki a
jelenlegi szabályozás. Több éves hátralék, hosszú jogi procedúra esetén van mód a lakbért nem fizető, illetve a lakást nem rendeltetés-szerűen használó kiköltöztetésére. De a kiköltöztetést
éles sajtóvisszhang és erős publicitás kíséri, amire egy helyi politikusnak semmi szüksége. Gazdaságossági szempontból, pedig a befolyt lakbérek az ingatlanok karbantartására sem elegendőek. A piacidegen jelenlegi szabályozás pont azoknak nem
jó, akik nevében, részére meghozták a jogszabályokat. A szociálpolitika nevében nem a lakás-gazdálkodás piaci viszonyaiba
kell beavatkozni. Külön kell választani a lakhatást elősegítő és
a korszerű önkormányzati lakásgazdálkodási szabályozást.
Sok önkormányzatnak ezek ellenére, van lakás-gazdálkodási
12
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A fiatalok egy része nem tanult meg a pénzzel bánni, és a saját
aktuális preferenciája miatt (vagy külső hatásra) hajlamos az
„Otthonteremtési támogatás” összegét, másra költeni. A szakszolgálat, vagy a gyermekjóléti szolgálat munkatársának az ingatlan adásvételben való tapasztalatlansága miatt is, és ehhez
hasonló negatív tapasztalatok hatására a gyámhivatalok egy része jogot alkotott. Az érdekelt feleknek nem célja, hogy az elszámolás ne legyen megfelelő, vagy pl. a vásárlás egyáltalán
ne, vagy ne a terv szerint valósuljon meg, mert akkor a felek
könnyen jogvitába bonyolódnak. A napi gyakorlat az, hogy a
hatóságok közvetlenül, vagy ügyvéden keresztül az ingatlan tulajdonosának utalják a támogatás összegét.
A jegyző hatásköre az „Otthonteremtési támogatás” megállapítása során elkezdett eljárásban az adó- és értékbizonyítvány kiadása a megvásárolni szánt ingatlanról. A bizonyítvány kiadása
a törvény eredeti szabályozásában nem volt benne. Az kényszerítette ki az ezírányú szabályozást, hogy megnehezítse a fiatal
pénzéért történő ingatlan-manipulációkat. (Pl. a jelentéktelen arányú ingatlanrészért indokolatlanul magas összeget fizettek
ki.)
A gyermekvédelmi törvény időközbeni módosítása során bebizonyosodott, hogy az önkormányzatok, a polgármesteri hivatalok, a támogatás célba juttatása során nem mellőzhetőek. Innen
csak egy lépés lenne az, hogy érdemben is beleszólhassanak a
lakhatás megoldásába, ne csak a lebonyolítás egy jelentős része
legyen az övék. Minél többszereplős egy rendszer annál több
hiba lehetőség merül fel az eljárás során, és annál jobban lelassul az ügyintézés, mert a leglassúbb szereplő adja meg a rendszer „haladási sebességet”.
Az „Otthonteremtési támogatás” lebonyolítását, az átmeneti
vagy tartós nevelésből kikerült fiatalok lakáshoz jutását, lakhatásának megoldását az önkormányzatok hatáskörébe kell helyezni, mert ők rendelkeznek az ehhez szükséges anyagi és
szervezeti háttérrel.
DR. LETENYEI RÓBERT
Gerjen Község jegyzője
(letrob@axelero.hu)

koncepciója. Nem egységes a gyakorlat arra vonatkozóan, hogy
a különböző önkormányzatok mekkora lakás-állománnyal gazdálkodnak. Ilyen szempontból nagy a szóródás. Vannak települések, melyeknek mindezek ellenére nagy a lakás-állományuk
és vannak olyanok melyeknek semekkora sincs, vagy csak szolgálati lakásaik vannak. Egyben azonban közösek: megvan a
szervezeti hátterük és képességük arra, hogy a fiatalok lakhatási
gondját megoldják.
A szociális törvény rendelkezései szerint is a lakásgondokat az
önkormányzatoknak a település mérete arányában orvosolni
kell. Sok települési önkormányzat és az állami szerepvállalás
azt vetíti előre, hogy a bérlakás állományt növelni kell. Elő kell
segíteni azok emberi körülmények közé helyezését, akik teherbíró képessége nem teszi lehetővé az önálló lakás megvásárlását.
Az állami szociálpolitika hatására, szociális törvényekben testet
öltve kiépült egy ellátó rendszer - az önkormányzatokra telepítve -, mely elősegíti az arra rászorulók lakhatásának megoldását.
Indokolatlan az, hogy egy ezzel párhuzamos rendszert építsünk
ki a gyermekvédelmi ellátórendszert felhasználva hasonló feladatra. Nem járható út, hogy a segítő intézményi hálózatra rátelepítjük azt a feladatot, melyet az nem tud hatékonyan megoldani.
Az önkormányzatokra telepített gyermekvédelmi, szociális ellátó rendszeri hatáskör nem idegen a tevékenységüktől. A gyermekvédelem helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése,
az igazgatási területén lakó gyermek ellátásának megszervezése, települési önkormányzati feladat. Az önkormányzatok segítő tevékenysége sokrétű: ellátják a pénzbeli és természetbeni ellátáshoz kapcsolódó feladataikat, működtetik az intézményi
rendszerüket.
A fentiek értelmében indokolatlan volt a törvényi rendelkezéseknek azon kitétele, mely a lakáshoz jutást és a lakhatást elősegítő tevékenységet, mely az állami gondoskodásból kikerült
fiatalokat segítette, kivette az önkormányzat hatásköréből.
A támogatás pénzügyi lebonyolítása azért megmaradt hatósági,
jegyzői feladat, ugyanis az „Otthonteremtési támogatás”-t - a
központi költségvetés terhére - a települési jegyző biztosítja, a
törvényi előírásoknak megfelelően.
Megnyugtatóan lehetne rendezni e társadalmi problémát, ha e
hatáskör az önkormányzatokhoz lenne telepítve. A bérlakásépítés elősegítésével pedig hosszú távra tervezhető lenne a fiatal életpályája, jövőképe. Az állami gondoskodás kötelékéből kikerült fiatalokat nem szabad magukra hagyni! Lakhatásukat hoszszú távra, évtizedekre is biztosítani kell; és erre csak az önkormányzatok képesek.
A támogatás elszámolására vonatkozó rendelkezések egy része
is módosításra szorul a törvényben. Sok fiatal az állami neveltség ideje alatt nem tanult meg "bánni" a pénzzel. Nem mindegyik nevelt ismeri a pénz értékét. De a törvényi szabályozás e
ténnyel ellentétben feltételezi azt, hogy anyagi lehetőségeivel
jól fog gazdálkodni. Az átmeneti vagy tartós nevelésben lévő
gyermekek nevelését erre a területre is ki kellene terjeszteni, hiszen a nevelőotthon nem bentlakásos iskola.
A jelenlegi rendszer nagyfokú együttműködést tételez fel a fiatal, a szakszolgálat, a gyámhivatal és a jegyző között. Az eljárási kérdéseket még nehezíti az eladó, vagy az a személy melytől
jogosultságot vagy tulajdont vásárol a fiatal. Így egy többszereplős ügymenetben kell a törvény célját sikerre vinni.
13

HÁLÓ A BEFOGADÓ TÁRSADALOMÉRT
AZ ISKOLAI GYERMEKVÉDELEM
HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA
MAGYARORSZÁGON
MAROS KATALIN - TÓTH OLGA
A szerzők a közelmúltban tartottak beszámolót a
Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával
lezajlott kutatás legfontosabb eredményeiről, nagy
számú érdeklődő jelenlétében.
Az alábbiakban legfontosabb megállapításaikból válogatunk.
A vizsgálatról részletesen olvasható a „kapocs” című
szakmai lap 2002 decemberi számában.
A szerzők alapkérdése az volt, hogy “melyek a gyermekvédelmi feladatok ellátása során eredményesen
működő területek és hiányosságok, s hogy feltárásuk
nyomán a létező rendszert megkell-e erősíteni és/vagy
módosítani szükséges?
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet koordinációjában zajló adatfelvételt a pedagógiai intézetek közreműködésével bonyolították le, 2001 novemberében.
A kérdőívet visszaküldő
iskolák aránya megyénként
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MUNKAFELTÉTELEK

AZ ISKOLAI
GYERMEKVÉDELMI FELELŐS
• Az iskolák 96 %-ában van gyermekvédelmi felelős. A legellátottabb: ált. isk. +
diákotthon és szakképző iskola.
• A legkevésbé ellátottak a kis létszámú iskolák (22 %-ban nincs).
• A nagy létszámú iskolák 26 %-ában több
gyermekvédelmi felelős is van (általános
iskola + gimnázium).
• 65 %-uk 1996 óta látja el feladatát.
• Általában az iskola alkalmazottjai, de a
kistelepüléseken sokszor egyúttal a gyermekjóléti szolgálat munkatársa is.
• Az iskola pedagógusa + félállás: 28%,
Félállás változatai: 54%
• 88 %-uk nő és többnyire 41-50 évesek.

•
•
•
•

Van-e külön helyiség?
Van-e telefon?
Hozzájut-e szakmai folyóirathoz?
Van-e szupervízió?

Van: 76 % - Kistelepüléseken: 66 %
Van: 92 % - Kistelepüléseken: 85 %
Igen: 33 % - Kistelepüléseken: 24 %
Igen: 75 % - Kistelepüléseken: 66 %

AZ ISKOLAI GYERMEKVÉDELEM SZAKMAI ÉS TÖRVÉNYI HÁTTERE

• A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény 1996. évi módosítása
• A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló11/1994 (VI. 8.) MKM
•
•
•

rendelet 6.§-a
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
Közoktatási és a Gyermekvédelmi törvény összehangolása
A Közoktatási törvény 48. §-a

szenvedélybetegség

24

egészségügyi okok

51

krízishelyzet

64

bántalmazás

72

AZ ISKOLAI GYERMEKVÉDELMI
FELELŐS SZAKKÉPZETTSÉGE

Pedagógus (tanító, tanár, nevelőtanár): 74 %
Szociális szakember:
12 %
(szociálpedagógus, szoc.munkás,
gyermekvédelmi ügyintéző)
Tanulást segítő szakember:
4%
(gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő
pedagógus, pszichopedagógus)
Lélektani szakember:
1%
Egyéb:
10 %
(pl. műszaki tanár, grafológus stb.):
************************
Továbbképzési igény:
pszichológia
(60%)
jog
(35%)
szociológia
(36%)

KAPCSOLAT A
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATTAL
A gyermekjóléti szolgálattal való együttműködésről az iskolák 24 %-ának van írásos dokumentuma
Az iskolák 74 %-ának van a gyermekjóléti
szolgálattal rendszeresen kapcsolatot
tartó munkatársa (nagyvárosban: 58%)
Az iskolák 21 %-a nem válaszolt arra a kérdésre, hogy hány közös esetük van,
11 % 0 esetről számolt be,
46 % 1-10 esetet említett.
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Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

KIADJA: Szociális Szakmai Szövetség
A Szerkesztőség címe: 1094 Budapest, Liliom u. 8.
Tel.: (1) 216-2866 E-mail: 3sz@interware.hu
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