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Népszabadság 

 

Tanácskozás a fogyatékkal élők beilleszkedéséről 

 

A fogyatékkal élőket Európában többszörös diszkrimináció éri. A legtöbb helyen még 

akadálymentes közlekedésük sem megoldott. Pedig számuk az európai lakosság 10 százalékát 

teszik ki (több mint 50 millió a fogyatékkal élő uniós polgár.) Munkahelyek létesítése, 

élethosszig tartó oktatásba és képzésbe való bekapcsolásuk nem csupán életkörülményeik 

javításához járul hozzá, hanem az európai gazdaság fejlődőséhez is – jelentette ki Gurmai Zita 

európai parlamenti képviselő egy nemzetközi tanácskozáson Budapesten, melyet Kiss Péter 

szociális és munkaügyi miniszter nyitott meg. A tanácskozást az EQUAL-pályázat keretében 

szervezték annak felmérésére, mit kell tenni a fogyatékkal élők munkahelyi 

diszkriminációjának felszámolásáért. 
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MTV – Híradó 

 

Fogyatékos otthon Mórahalmon 

 

Amikor a szülők emberi tűrőképessége véget ér, ott a közösségnek segítséget kell nyújtani - 

ezt Mórahalom polgármestere mondta a város új intézményének átadásán. Fogyatékkal élők 

nappali ellátását biztosítják abban az otthonban, amelybe a kistérség mellett Szeged és tompa 

térségéből is várják a gyermekeket. 

 

A polgármester és a Csongrád megyei közgyűlés elnöke közösen adták át a gyermekotthont, 

amelyet a kicsik azonnal birtokba is vettek. Mórahalom térségében 6 fogyatékos kisgyermek 

él, az otthonban viszont összesen 24 férőhely van. Ezért Szeged és Tompa térségéből is várják 

a szülők jelentkezését. 

 

"Korai fejlesztésben, fejlesztő felkészítésben lévő gyermekeket vár az intézmény, hétfőtől 

péntekig, annak érdekében, hogy a szülők, hozzátartozók képzésben, átképzésben, illetve 

munkalehetőségben részesüljenek" - mondta Csőke Melinda a Mórapartner Foglalkoztatási és 

Szociális Kht. ügyvezetője. 

 

Mentálisan sérült és testi fogyatékossággal élő gyermekeket várnak az otthonban. A 

gyermekek reggeltől estig itt lehetnek. Fejlesztő pedagógusok segítenek nekik a 

felzárkózásban. 

 

"Itt a szakemberek segítségével egy olyan programot fölállítva, amely a fejlődésüket, 

szocializációjukat és az integrációjukat megoldja" - ismertette Gora Gézáné fejlesztő 

pedagógus. 

 



A 400 négyzetméteres intézményt 87 és fél millió forintból építették fel, amelynek 

legnagyobb részét uniós támogatásokból finanszírozták. A fenntartást három forrásból oldják 

meg. 

 

"Az első az állami normatíva, a második az önkormányzati kiegészítés, a harmadik pedig a 

Kht saját bevételei, többségében eseti pályázati, szakmai programok bevételei, amelyekkel az 

intézmény fönntartását kell, hogy biztosítsák" - mondta Nógrádi Zoltán Mórahalom 

polgármestere. 

 

Vagyis a hátrányos helyzetű gyerekek szüleinek csak az étkezési költséget kell fizetniük, az 

ellátás és a nevelőmunka ingyenes. 
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MNO 

 

Lenullázott fogyatékos gyerekek – Kétségbeesett szülők 

 

Éppen az esélyegyenlőség évében „sózott oda” a kormány a súlyosan-halmozottan fogyatékos 

gyermekeknek és szüleiknek. Az utazásiköltség-hozzájárulásokat fűnyíróelv szerint csökkentő 

rendelet gyakorlatilag meggátolja, hogy a gyermekek eljussanak fejlesztésük színhelyére. 

 

Kétségbeesett Zala megyei szülők értesítették szerkesztőségünket: nem tudják vállalni tovább 

gyermekük beutaztatását a zalaegerszegi Gyógypedagógiai Fejlesztő, Tanácsadó és 

Továbbképző Központba. Az új utazástérítési szisztéma ugyanis a megye különböző 

településein élő családokra sok esetben évi 80–100 ezer forint költséget hárít át. Pedig ha ezek 

a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, illetve autista – vagy egyszerre több 

fogyatékossággal élő – gyermekek nem részesülhetnek többé rendszeres gyógypedagógiai 

fejlesztésben, állapotuk romlása biztosra vehető. Attól is tartanak a sajátos nevelési igényű 

gyerekek szülei: a kormány célja netán az, hogy az emiatt majd elegendő tanítvány nélkül 

maradó intézményt ellehetetlenítse, hiszen akkor megszabadul a finanszírozási terhektől. 

Pedig ez a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmény regionális fellegvárnak 

számít a szakmában. Ráadásul mindössze három hasonló fejlesztőközpont van az országban. 


