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[origo] 

 

Holnap Háza: egyedülálló szolgáltatás mozgássérülteknek 

 

Szeptembertől új szolgáltatással, nappali rehabilitációs ellátással bővül a Mozgássérültek 

Állami Intézete. Az intézet az Addetur Alapítvánnyal és a budapesti II. kerületi 

önkormányzattal indította útjára a Napra át! programot, melynek keretében a "Holnap Háza" 

nevű 1050 négyzetméteres épületszárnyban fogadják a mozgássérült embereket. Az 

intézmény évente mintegy 250 személynek nyújt majd rehabilitációs szolgáltatásokat új 

bővítményében. 

 

A Mozgássérültek Állami Intézete (MÁI) az egyetlen, kifejezetten a mozgássérült emberek 

rehabilitációjával foglalkozó központ az országban. Eddig kizárólag bentlakásos formában 

valósult meg a fogyatékkal élők rehabilitációs ellátása, ami az ún. hospitalizáció veszélyét 

hordozta magában. A hospitalizáció során leépülhetnek a kliensek önállósági képességei, 

nehezebben tudnak visszailleszkedni a társadalomba, a munkaerőpiacra. A MÁI eddig 

maximum 5 évre szóló megállapodás keretében foglalkozott a mozgássérült emberek, illetve 

az utóbbi években egyre inkább a súlyosan vagy halmozottan fogyatékos felnőtt emberek 

rehabilitációs ellátásával. 

 

Andor Csaba, a beruházási pályázatot megvalósító Addetur Alapítvány ügyvezetője 

érdeklődésünkre elmondta: az új szolgáltatási forma célja, hogy az otthonában élő 

mozgássérült ember a Holnap Háza szolgáltatásai segítségével önálló, önrendelkező életet 

tudjon élni, s lehetőségei szerint meg tudjon jelenni a nyílt munkaerőpiacon. Ennek 

szolgálatában mozgásterapeuta, gyógymasszőr, logopédus, pszichológus, szociális munkás, 

számítástechnikai oktató, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, angoltanár, 

foglalkozási rehabilitációs szakember, sorstársi tanácsadó valamint szabadidő-szervező 

foglalkozik a fogyatékkal élőkkel. Továbbá helyet kap még támogató szolgálat, 

konferenciaterem, közösségi terem, valamint egy munkavállalásra felkészítő gyakorló műhely 

is. Rendelkezésre áll az életvitelt segítő eszközök műhelye is, meleg étkeztetés, közösségi 

szabadidős tevékenységek és szállítószolgálat. Indokolt esetben átmeneti szállás is igénybe 

vehető. 

 

A kliensek igény szerint választhatnak az összes rehabilitációs szolgáltatást magába foglaló 

komplex rehabilitáció vagy az egyes szolgáltatások között. A klienseknek lehetőségük lesz 

akkreditált képesítést szerezni a következő tanfolyamokon: számítástechnikai alapképzés, 

számítógépes audiovizuális eszközök használata, önálló-önrendelkező életre történő 

felkészítés. A recepciós-adminisztrátori feladatokat mozgássérült emberek látják el. 

 

A Holnap Háza szolgáltatásai szervesen kapcsolódnak a MÁI szakmai koncepciójához. A 

modern eszközökkel és a rehabilitációs szemléletnek megfelelően kialakított, akadálymentes 

környezetben a komplex rehabilitáció minden eleme megvalósul. Az egyén rehabilitációs 

http://www.gurulo.hu/


igényei alapján kialakított fejlesztési terv értelmében mozgásterápiai, mentálhigiénés, 

képzési-oktatási, szociális és munkavállalási szolgáltatásokat nyújtanak a szakemberek. 

 

A Standard Rules (New York, 1993.) és az Egészségügyi Világszervezet, a WHO 2001-es 

definíciója alapján elmondható, hogy a fogyatékosság megközelítése nagy változásokon ment 

keresztül az elmúlt években. Korábban a valamire való fizikai képtelenséget jelentette orvosi 

vonatkozásban, ma azonban az egészségügyi szemlélettel szemben a társadalmi részvétel 

lehetőségeként, a megmaradt funkciók és teendők együtteseként fogják fel. 

 

A mozgássérült emberek egy előzetes jelentkezési lap kitöltésével vehetik igénybe a 

szolgáltatásokat. A felvételi konzultáción a Holnap Háza szakemberei és a kliensek közösen 

határozzák meg a rehabilitációs programot. A jelentkezési lap hamarosan letölthető a 

Mozgássérültek Állami Intézetének honlapjáról, ezen kívül a 212-5704/244-es telefonszámon 

tudnak felvilágosítást adni az érdeklődőknek. 

 

_________________________________________________ 

 

Piac & Profit 

 

Fogyatékkal élők és jogaik 

 

A képességcsökkenéssel küzdő emberek nagy része elutasítja azt, hogy fogyatékosként 

azonosítsa magát - olvasható a Political Capital tanulmányában. 

 

A Political Capital Institute kutatási programot indított idén tavasszal a magyarországi 

alkotmányos alapjogi és esélyegyenlőségi problémák feltérképezésére. A program célja az, 

hogy - az intézet korábbi kezdeményezéseihez hasonlóan - ismét felhívja a nyilvánosság 

figyelmét olyan problémákra, amelyek mind a választók, mind a politikai szereplők 

szempontjából hátrányokkal járnak. 

 

Elkészült a kutatási program első jelentése, amelynek alapján az intézet a választási rendszer 

aránytalanságával, a fogyatékkal élők helyzetével, a nők esélyegyenlőségével, valamint a 

regisztrált élettársi kapcsolattal foglalkozik és e témákkal összefüggésben fogalmaz meg 

javaslatokat. A Political Capital felvetései olyan irányokat jelölnek ki, amelyek nem 

igényelnek jelentős költségvetési kiadásokat, de eredményes együttműködési lehetőséget 

teremtenek a döntéshozó politikai szereplők között. Ezúttal a fogyatékkal élők helyzetére 

vonatkozó megállapításokat és a javaslatokat ismertetjük. 

 

A fogyatékkal élők helyzete az egyik legsürgetőbb probléma, mert a közvélemény-kutatások 

szerint ők vannak a leghátrányosabb helyzetben. Az Eurobarometer, amely az Európai Unió 

tagországaiban méri fel az unió polgárainak véleményét, a diszkrimináció területén végzett 

kutatásai szerint a megkérdezettek közül a magyarok gondolják a legnagyobb arányban 

(89%) azt, hogy fogyatékosnak lenni hátrány. Arra a kérdésre viszont, hogy szükség van-e 

több fogyatékos személyre a munkahelyen, a megkérdezetteknek csupán 56 százaléka 

válaszolt igennel, ami jelentősen elmarad a 74 százalékos EU-átlaghoz képest. 

 

Definíciós akadálymentesítés 

 

A fogyatékosság tartalmának definíciója nagymértékben befolyásolja azt, hogy a kormányzat 

milyennek tekinti a fogyatékos embereket, illetve a közvélemény hogyan ítéli meg őket. 

http://www.marczi3.hu/
http://piacesprofit.hu/?r=15519
http://piacesprofit.hu/?r=15519


Problémát jelent az is, hogy a különböző ágazatok különböző fogyatékosság-definíciót 

használnak, más és más jellemvonást kiemelve. A szociálpolitikában inkább a rászorultság 

elve, a fogyatékkal élők kiszolgáltatottsága kap hangsúlyt, míg az anti-diszkriminációs 

politika inkább önálló személyként kezeli a fogyatékos embereket, és azt a szemléletet erősíti, 

hogy önállóan, munkájuk révén vegyenek részt a társadalmi folyamatokban. A 

képességcsökkenéssel küzdő emberek nagy része elutasítja azt, hogy fogyatékosként 

azonosítsa magát. Társadalmi identitásukat nem képességcsökkenésükkel határozzák meg, 

hanem produktív és munkaképes egyénként azonosítják magukat, akik normális életet élnek. 

A fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, amelyet Magyarország is 

ratifikált, hangsúlyozza, hogy a fogyatékkal élő személyeket az államok ne teherként 

kezeljék, hanem olyan állampolgárokként, akiknek joguk van saját életüket élni, saját 

döntéseik alapján, és az államok kötelezettsége az, hogy az ehhez szükséges jogszabályi, 

társadalmi, tárgyi, környezeti és egyéb feltételeket megteremtsék. Szükséges hangsúlyozni, 

hogy a fogyatékosságnak egyaránt oka a személy sérültsége és a társadalom 

alkalmazkodásának hiánya. 

 

Political Capital javaslata: Olyan fogyatékossági definíciós rendszer megteremtése, ami 

alapvetően antidiszkriminációs megközelítésen alapul és a stigmák felszámolását célozza. Ott, 

ahol az antidiszkriminációs megközelítés már nem tud megfelelő védelmet biztosítani, olyan 

minősítési rendszernek kell életbe lépnie, amely pontosan kimutatja a fogyatékos személy 

sérüléseit és társadalmi hátrányait, lehetővé téve a problémák hatékony és differenciált 

kezelését. Továbbá: a "fogyatékkal élő személyek" megnevezés helyett a "segítséggel élő 

személyek" megnevezés bevezetését javasoljuk - összhangban a Mosolyország Alapítvány 

hasonló javaslatával. 

 

Kommunikációs akadálymentesítés 

 

A kommunikációhoz és az információhoz való jog továbbra is súlyos probléma a fogyatékkal 

élő személyeknél. A "kommunikációs akadálymentesítés" lassú és nehézkes folyamata 

alapvető gátja annak, hogy megismerjék az őket érintő és róluk szóló jogszabályokat és 

rendelkezéseket és egyéb információkat, ami elengedhetetlen feltétele jogaik gyakorlásának. 

Ezek az információk szükségesek ahhoz, hogy a fogyatékosok azonos eséllyel vehessenek 

részt a társadalom életében. Hazánk kötelezettséget vállalt arra nézve, hogy akadálymentes és 

hozzáférhető információkat biztosít a fogyatékos személyek számára a közlekedést segítő 

eszközökről, segédeszközökről, technikai újdonságokról, továbbá a segítségnyújtás egyéb 

módjairól, illetve a támogató szolgálatokról. Az adatvédelmi biztos többek között javasolta az 

elektronikus információszabadságról szóló törvény olyan kiegészítését, amely kötelezné a 

közfeladatot ellátó szerveket arra, hogy folyamatos tájékoztatást nyújtsanak a középületek 

akadálymentesítésének állapotáról és az erre vonatkozó információkat az interneten tegyék 

közzé. 

 

Political Capital javaslata: Szükséges az elektronikus információszabadságról szóló törvény 

olyan kiegészítése, amely a közfeladatokat ellátó szerveket kötelezi, hogy a középületek 

akadálymentesítésének állapotára vonatkozó információkat honlapjukon akadálymentesen 

tegyék közzé. Gesztus értékű lépést jelentene, ha a pártok a programjaikat a választási 

kampány során akadálymentes verzióban is közzé tennék. 

 

A közvélemény akadálymentesítése 

 



A társadalomban tudatosítani szükséges azokat a problémákat, amelyekkel a fogyatékkal élő 

személyek szembesülnek. Ebben a folyamatban a médiának óriási szerepe van. Szükség lenne 

több, a fogyatékkal élő személyek társadalmi integrációját elősegítő műsorra. 

 

Political Capital javaslata: a médiatörvény kiegészítése és/vagy a médiaszereplők 

önszabályozása, olyan garanciális szabályok megteremtése, amelyek a közszolgáltató és 

kereskedelmi médiumok feladatává teszik, hogy a fogyatékkal élő személyeknek szóló 

tanácsadó és orientáló, illetve a fogyatékkal élő személyekről szóló műsorokat készítsenek és 

sugározzanak meghatározott százalékban. Szükséges a gyermekekről, illetve a gyermekeknek 

szóló műsorokban fogyatékkal élő személyeket is szerepeltetni. Jó példa erre a CBBC reggeli 

adása, ahol a Balamory című gyerekműsor egyik szereplője egy kerekesszékes fiatal lány. 

 

_________________________________________________ 

 

[origo] 

 

Támogatják a segítő-kutya kiképzést is 

 

Az ESZA Európai Szociális Alap pályázatot hirdet segítőkutya-kiképzés támogatására. A 

vissza nem térítendő támogatással a fogyatékos emberek mindennapjait szeretnék 

megkönnyíteni. 

 

A fogyatékos embereknek biztosítani kell a fogyatékosságuk miatt indokolt segédeszköz 

igénybevételét, joguk van az önálló életvitelt célzó rehabilitációhoz. A pályázat célja e jogok 

biztosítása, a fogyatékos emberek életminőségének javítása, társadalmi integrációja és 

önállósága. 

 

Pályázatot nyújthatnak be segítőkutyákat kiképző, nem állami fenntartású szolgáltatók, 

valamint az ilyen szervezetet támogató alapítványok, segítőkutya-kiképzéssel foglalkozó 

gazdasági társaságok. 

 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg húszmillió forint. A pályázaton 

maximum egymillió forint igényelhető segítőkutyánként. A program megvalósításához önrész 

biztosítása nem szükséges. A támogatás a pályázó 2007. augusztus 15. és 2008. május 15. 

közötti, a pályázó által megjelölt projektidőszakban felmerülő költségeihez nyújtott vissza 

nem térítendő pénzbeli támogatás. 

 

A pályázati határidő: 2007.08.22. 

 

_________________________________________________ 

 

Nemzeti Sport 

 

Vincze Gábor paralimpiai kvótát szerzett Brazíliában 

 

Vincze Gábor a cselgáncsozók 81 kg-os kategóriájában paralimpiai kvótát szerzett, miután 

ötödik lett a Brazíliában zajló látássérültek Világjátékán. 

 



A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) tájékoztatása szerint Vincze az első győztes 

mérkőzése után a japán Kato elleni negyeddöntőben térdsérülést szenvedett és kikapott, ennek 

ellenére a vigaszágon két mérkőzést is nyert. 

 

A magyar sportoló a bronzmérkőzésre ugyan térdfájdalmai miatt már nem tudott kiállni, ám 

ötödik helyével így is biztosította helyét a jövő évi pekingi játékokon. 


