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ÖNÁLLÓSÁG FÓKUSZÚ SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

Fogyatékossággal élőkre

irányuló szolgáltatások

fejlesztése

• Hazai tanulmányút:

Csongrád

• Nemzetközi kérdőíves

felmérés

• Egyéni megfigyelések

rögzítése, összegzése

• Zárótanulmány,

záróprezentáció készítése

• Szakmai nap szervezése

• Adaptációra való

felkészülés

Időskorúakra irányuló

szolgáltatások fejlesztése

(jelzőrendszer)

• Hazai tanulmányút: Mohács,

Szekszárd, VÁI, Mozgásjavító

EGYMI

• Nemzetközi tanulmányút:

Németország (Bethel, Bad-

Oeynhausen, Minden, Lemgo)

• Egyéni megfigyelések

rögzítése, összegzése

• Zárótanulmány,

záróprezentáció készítése

• Szakmai nap szervezése



HAZAI TAPASZTALATOK, JÓ GYAKORLAT

2018.07.09.-07.10-én került sor hazai tanulmányútra. 2018.07.09-én
Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán
Otthona, 2018.07.10-én a szekszárdi Kék Madár Alapítvány és annak
Ízlelő Étterme került meglátogatásra. A tanulmányúton 14 fő szakértő
vett részt. A tanulmányúton résztvevő szakértők a szempontsor alapján
egyéni tapasztalataikat rögzítették. Az egyéni tapasztalatok összegzése
a Jó gyakorlat tárban megtörtént. A tanulmányút egyéb tapasztalatainak
eredménye a jelzőrendszeres tevékenységre vonatkozó
Zárótanulmányban került összefoglalásra.

• Sajtóhír: http://www.reformatus.hu/mutat/15480/



HAZAI TAPASZTALATOK, JÓ GYAKORLAT

Önként vállalt hazai tanulmányút (Mozgásjavító, VÁI)

• 2018. július 25-én a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Kollégiumban folytattunk 
tapasztalatcsere látogatást 5 fő szakértő részvételével. A 
tapasztalatcseréről írásos beszámoló készült.

• 2018. július 31-én a Vakok Állami Intézetében folytattunk 5 fő 
szakértővel tapasztalatcsere látogatást. A tapasztalatcseréről 
írásos beszámoló készült.

• Mindkét látogatáson láttunk olyan megoldásokat, amelyek 
adaptálhatók, valamint kaptunk olyan eszközlistákat, 
módszertani útmutatókat, amelyek támogatják a beruházás 
szakszerű megvalósítását.



TANULMÁNYÚT MOHÁCS



TANULMÁNYÚT MOHÁCS



TANULMÁNYÚT SZEKSZÁRD

1997: Kék Madár Alapítvány 

indulása

Cél:

• gyermekek napközbeni 

ellátása

• Munkaerőpiaci 

szolgáltatások biztosítása

• Vállalkozás: Ízlelő 

étterem



ÍZLELŐ ÉTTEREM

• Fogyatékkal élő,  megváltozott munkaképességű, tanulásban 

akadályozott munkavállalók

• A jelentkezőknek próbamunkát ajánlanak

• Munkatársak kiválasztásánál fő szempont a motiváltság

• A betanítás tankonyhában történt

• A munkavégzést mentorok segítik

• Az étterem családbarát, akadálymentes

• Franchise rendszer (Székesfehérvár, Budapest)

• Alapanyagok megtermelése fontos szempont

• Csokigyár és élelmiszermanufaktúra



ÍZLELŐ ÉTTEREM



ÍZLELŐ ÉTTEREM



ÍZLELŐ ÉTTEREM



NÉMETORSZÁGI TANULMÁNYÚT

• IDŐPONT: 2018.08.25 - 29.

• HELYSZÍNEK:

Észak-Rajna Westfalia tartományban:

– Bielefeld

– Bad Oeynhausen – Wittekindshof

– Minden

– Lemgo





A SZAKMAI ÚT CÉLJA  I.

• Németország specifikumait leszámítva, az azonos pontok

megtalálása a szociális ellátás, a foglalkoztatás gyakorlatában:

– jogi szabályozás

– finanszírozás

– szociális szolgáltatások

– lakhatást biztosító ellátások

– megváltozott munkaképességű emberek kompetencia alapú

foglalkoztatása



A SZAKMAI ÚT CÉLJA  II.

• intézmények közti tapasztalatcsere 

megvalósítása

• más intézmények jó gyakorlatainak 

megismerése, összegyűjtése 

• együttgondolkodás, a reflektív tanulás 

• a használható, beépíthető példák felkutatása

• saját jó gyakorlat-tár létrehozása



SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

TÖRTÉNETE

• 1800-as évek: Iparosodás hatása

• 1940-50-es évek

• 1978-as politikai döntés: ambuláns ellátás

• 1990-es évek: paradigmaváltás: 

– változás a fogyatékos emberek megítélésében

– lakóotthoni ellátás

• 2011: szociális törvény, fogyatékos ember nem 

segélyezett egyén, hanem szolgáltatást igénybe vevő

• 2017: Heildeberger Appel:viselkedési zavarokkal élők 

elhelyezése lakóotthonokban



EURÓPAI FOGYATÉKOSSÁGÜGYI STRATÉGIA 

CÉLKITŰZÉSE 2010-2020

• A  fogyatékossággal élők pozíciójának 
erősítése annak érdekében, hogy:

- élhessenek a jogaikkal 

- teljes mértékben részesei lehessenek a 
társadalomnak, a gazdaságnak, 

- a minél teljesebb élet elősegítése az 
esélyegyenlőség feltételeinek 
megteremtésével valamint az integrált 
foglalkoztatással.



BIELEFELD-BETHEL

• Európa egyik legnagyobb diakóniai intézményrendszere 

(1867. Bodelschwingh)

• Hat szövetségi tartományban működnek 

• 15 000 munkatárssal dolgoznak

• 100 000 fogyatékos embert támogatnak foglalkoztatnak 

és képeznek (2017)

• Elsődleges célkitűzésük

– közösségi (gyülekezeti) élet megélése

– partnerség



A BETHELI VON BODELSCHWINGH DIAKÓNIAI 

INTÉZETEK ALKOTMÁNYA

• Mindenkinek joga van arra, hogy egyediségét tiszteljük,
elismerjük és komolyan vegyük.

• Az ember méltósága szent és sérthetetlen, független a
képességektől és a teljesítménytől, betegség és
fogyatékosság nem csökkentheti azt.

• Méltóságteljesen akkor bánunk egy emberrel, ha elismerjük
és tiszteletben tartjuk értékeit, - életének történetét, -
fejlődőképességét és annak határait, - az embereket, akikre
szüksége van, - és az értékeket, amelyek számára fontosak,
ha teljes személyiségéhez fordulunk, és annak nem csak
egyes részeivel törődünk.



DEINSTITUTIONALIZÁCIÓ
BIELEFELD-BETHEL

• 1970-ig külön-külön lakóotthonokban éltek a nők és 

a férfiak.  Megszüntették a korszerűtlen 

férőhelyeiket.

• Cél: a decentralizáció: lakóhelyhez közel biztosított 

szolgáltatás. 

• 1995. ambuláns ellátást szervezése: 

– 4000 fő életvitelében nyújtanak segítséget.



LAKÓCENTRUM
BETHABARA HÁZ I. 



BETHABARA HÁZ II. 



BETHABARA HÁZ III. 

• 2003-ig 44 férőhely

• Jelenleg: 30 fő (egyágyas szobák nagy közösségi terek)

• Elhelyezés: tartós és átmeneti 

• Szolgáltatást igénybe vevő személyek:

- életkora 25 és 95 év között

- Támogatási szükséglete magas

- Társuló betegségeik miatt egészségügyi 

szakellátásra szorulnak



BETHABARA HÁZ IV.



BETHABARA HÁZ VIII.



BETHABARA HÁZ V.



BETHABARA HÁZ VI.



BETHABARA HÁZ VII.



BETHABARA HÁZ VIII.



BETHABARA HÁZ IX.



BETHABARA HÁZ X.

Munkatársi létszám 30 ellátottra:

– 10 fő szakképzett, 

– 12 fő önkéntes, 

– hétvégi segítők. 



TIBÉRIÁS HÁZ

• Építés éve: 1891

• 1970-ig: férfiak lakták

• Működés jellemzői:

• Adomány – gyűjtés, értékesítés

• Lakhatás és munka biztosítása egy épületen belül 

1960-ig



TIBÉRIÁS HÁZ
TÁMOGATOTT LAKHATÁS

• Tárgyi feltételek: egy személyes apartmanok

• Létszám: 12 fő ellátást igénybe vevő + 12  fő segítő.

• Feladat:

– Kliensek önállóságának fejlesztése, integrálása

– Támogató központként: segítségnyújtás, tanácsadás 

a kiköltözötteknek (60 fő)

– Jelzőrendszeres segítségnyújtás4

– Szabadidős programok szervezése, élmények 

szerzésének segítése



BAD OEYNHAUSEN – WITTEKINDSHOF

• A Wittekindshof-i Diakóniai Alapítványt 1887-ben 

alapította Hermann Krekeler ev. lelkész 

• Célja: a fogyatékos személyek társadalmi és egyéni 

problémájának felvállalása.

• Az egyetlen kis épületben induló diakóniai szolgálat  

nagyra nőtt 

• Ma már Észak-Rajna Vesztfália tartomány 20 

településén van jelen



BAD OEYNHAUSEN – WITTEKINDSHOF



BAD OEYNHAUSEN – WITTEKINDSHOF



BAD OEYNHAUSEN – WITTEKINDSHOF



BAD OEYNHAUSEN – WITTEKINDSHOF

Tevékenysége:

• 4000 fogyatékos gyermek fejlesztése, és teljes ellátása

• A régióban munkalehetőség és terápiás célú foglalkozás 

biztosítása 10000 fogyatékos személynek 

• 2000-2015-ig megduplázódott az ellátottak száma

• 2000 után paradigmaváltás:

– Fókuszban az ambuláns ellátás

– Személyre szóló támogatás az intézményi ellátás helyett



BAD OEYNHAUSEN – WITTEKINDSHOF

A paradigmaváltás legfontosabb ismérvei:

• a fogyatékos ember igénye/szükséglete kerül a 

középpontba

• formalizált módszerek helyett személyre szabott 

támogatás

• társadalmi érzékenyítés

• korosztálytól független támogatás

• az élet minden területén történő támogatás

• hálózatépítés a közösségi térben



BAD OEYNHAUSEN – WITTEKINDSHOF



BAD OEYNHAUSEN – WITTEKINDSHOF



BAD OEYNHAUSEN – WITTEKINDSHOF



BAD OEYNHAUSEN – WITTEKINDSHOF

Paradigmaváltás jellemzői

• Új helyszínen (lakótelepek környékén, lakótelepeken) 

megvalósított támogatott lakhatás

• Új szolgáltatások életre hívása (pl.: speciális szakképzési 

programok, speciális munkahelyek, közösségi és információs 

pontok).



BAD OEYNHAUSEN – WITTEKINDSHOF

Kiváltás (2000-2018)

• decentralizált ellátási forma 87 ellátotti 

igénybevételről 1058-ra nőtt, 

• az otthonunkban támogatott (ambuláns) 

ellátottak száma 12-ről 663-ra emelkedett, a 

„klasszikus” ápoló-gondozó intézményi 

ellátásban részesülők száma 2060-ról 638-ra 

csökkent,

• 18 év alatt sikerült 70%-os kiváltást elérni.



MINDEN
LAKÓCENTRUM 

• A 3 szintes épület teljesen akadálymentes, az emeletre 

történő feljutást lift segíti.

• Modern burkoló anyagok, játékos homlokzati kialakítás 

• Jellemzően egy ágyas szobák (két szobához tartozik egy 

fürdő)

• Két konyha (U, ill. egysoros elrendezés)

• Tágas, világos terek

• Melegpadló-burkolat



MINDEN
LAKÓCENTRUM 



MINDEN
LAKÓCENTRUM 



MINDEN
LAKÓCENTRUM 



MINDEN
LAKÓCENTRUM 



MINDEN
LAKÓCENTRUM 



MINDEN
LAKÓCENTRUM 



MINDEN
LAKÓCENTRUM 



MINDEN
LAKÓCENTRUM 

• 24 lakó közül valamennyien 24 órás ellátás 

keretében kapnak támogatást.

• Munkaképes korúak támogató szolgálattal utaznak 

Wittekindshof valamelyik műhelyébe.

• 19 rész és főállású munkatársat (2/3 1/3 arányban) 

foglakoztatnak a lakócentrumban.



MINDEN
TÁMOGATOTT LAKHATÁS



MINDEN
TÁMOGATOTT LAKHATÁS

• 2011-ben 8 fős támogatott lakhatás, lakókkal közösen 

berendezve.

• 2012-től a település különböző pontjain:

– 11 darab két fős és 8 db 1 fős lakás

– Lakásokban segélyhívó, illetve jelzőgomb

– A lakások egy része akadálymentesített így minden 

szükségletre tudnak reagálni.

– Központi iroda: 11 főállású munkatárssal - biztosított a 

24 órás személyes és telefonos segítségkérés 

lehetősége és a segítségnyújtás.



MINDEN
TÁMOGATOTT LAKHATÁS

• Minden személy esetében – a szükségleteit felmérve - határozzák 

meg a biztosítandó ellátás, szolgáltatás formáját, időtartamát.

• Fejlesztés: a szociális készségeiket, segítve a kapcsolatfelvételt 

közvetlen környezetükben élőkkel, a munkatársaikkal, 

• A korábban reméltnél is nagyobb eredményeket hozott a támogatott 

lakhatás szolgáltatás

• A nappali ellátásból bekerülő egyének heti 7-8 óra segítséget 

igényelnek ahhoz, hogy önállóan lakjanak és vezessék a 

háztartásukat.



MINDEN
TÁMOGATOTT LAKHATÁS



BAD OEYNHAUSEN – WITTEKINDSHOF

HÁLÓZATÉPÍTÉS

• A hálózatépítés egyik legfőbb eszköze az a közösségi 

tér 2005-től. (Pl: KIZCafe KLEE)

• Wittenkindshof Alapítvány által működtetett 10 

„Kapcsolattartó és Információs Központ” mindegyike 

frekventált helyen, és a TL-ben élők által is könnyen 

elérhető távolságban helyezkedik el.



BAD OEYNHAUSEN – WITTEKINDSHOF

HÁLÓZATÉPÍTÉS



KAPCSOLATTARTÓ ÉS INFORMÁCIÓS 

KÖZPONT

Hely, ahol:

• segítséget kérhetnek, kaphatnak szociális 
szakemberektől, 

• fejlesztő, illetve szabadidős programokon 
vehetnek részt

• ismeretségeket köthetnek az ide betérő és a 
szolgáltatásokat igénybe vevő, ide betérő 
érdeklődő, nem fogyatékos személyekkel 

• munkalehetőséget is találhatnak néhányan



KAPCSOLATTARTÓ ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 

KIZ CAFE KLEE



KIZ CAFE KLEE

Programok:

• Vasárnaponkénti istentisztelet, felolvasás, közös 

éneklés, főzőtanfolyam, színházlátogatás, 

kirándulások, nyaralások, siketek részére szervezett 

találkozók.

• Étkezési lehetőséget biztosítanak munkanapokon 

saját maguk főzte ételekkel, hétvégén pedig a 

központi főzőkonyháról ideszállított készétellel.



KIZ CAFE KLEE



KIZ CAFE KLEE



KIZ CAFE KLEE



KIZ CAFE KLEE

• A kávézó vezetője diakónus, munkatársai is 

rendelkeznek szakirányú végzettséggel.

• Feladatuk:

– segítő tevékenység a kávézóban

– részvétel a lakócentrumokban élő, 4 órás felügyeletre 

szoruló személyek ellátásában konzultáció a 

lakóknak, azok rokonainak

– információnyújtás elsősorban saját 

ellátórendszerükről,de a tartomány egyéb 

ellátórendszereiről is. 



KIZ CAFE KLEE



EBEN-EZER ALAPÍTVÁNY 

LEMGO

• Simon August Topehlen tanár alapította 1862-ben

• Észak-Rajna Vestfália tartomány területén  egy közepes 

méretű szociális szolgáltató.

• Az intézmény az 1920-as évekre közel 300 fő 

lakhatását, tanítását végezte

• Az önkéntességnek nagy hagyománya és gyakorlata 

van ma is



EBEN-EZER ALAPÍTVÁNY 

LEMGO

• Az Alapítvány jelenleg 6 helyszínen, 730 főt lát el a 

környéken és

• 300 főt Lemgo városában: 150 fő közülük teljesen 

önálló életet él (30 fő jelenleg felkészül az önálló 

életre, 120 fő pedig a település családi házaiban, 

támogatott lakhatási szolgáltatást vesz igénybe)



EBEN-EZER ALAPÍTVÁNY 

LEMGO

• 2003. július 1-jén került bevezetésre az első támogatott 

lakhatási forma.

• Filozófiájuk:

• minden embernek szüksége van egy olyan helyre 

ahol otthon lehet

• mindenkinek joga van megválasztani, hogy kivel 

és hol éljen

• idősödés, és/vagy állapotromlás esetén a saját 

lakhelyén jogosult a támogatásra, segítségre



EBEN-EZER ALAPÍTVÁNY 

LEMGO

Támogatott lakhatás jellemzői

• lakócsoportokban vagy megosztott apartmanokban 
szerveződik

• 1 vagy 2 ágyas szobák állnak a beköltözők 
rendelkezésére

• van lehetőség akár egyedül is élni egy lakásban (az 
alapítvány bérli, ellátott a saját bevételéből fizeti a 
lakhatást)

• az ellátás különböző gondozás intenzitással történik, és 
mindig a szükségességéhez igazodik

• munkahelyek minden esetben elkülönülnek a lakhatástól

• struktúrált napi elfoglaltság



EBEN-EZER ALAPÍTVÁNY 

FELKÉSZÜLÉS A TL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE 

VÉTELÉRE

• Az érdeklődő kiválasztja hol szeretne élni, és 2-3 hétre 

beköltözik: próbaidő. 

• Az alapítvány nem szabhatja meg, hogy ki hova kerüljön.

• Nem tagadható meg annak a személynek a felvétele, aki 

egyébként fogyatékossága okán jogosult az elláttásra.

• Érzékenyítést nem terveztek: beköltöztek, 

bemutatkoztak

• Az ellátást az állam finanszírozza, a gondozási 

szükséglet hármas kategóriája szerint



EBEN-EZER ALAPÍTVÁNY 

FINANSZÍROZÁS

A lakócentrumokat, bentlakásos intézményeket a tartomány finanszírozza:

– enyhe fogyatékossággal élőkre 65€-t, 

– a súlyosan vagy halmozottan fogyatékosokra 170€-t fizet az 
állam/tartomány naponta a fenntartónak.

Az intézmény ebből állja a lakó összes költségét, ebből 108€-t fizet ki 
havonta zsebpénzként számára, évi 225 €-t biztosít ruházkodásra.

A lakó a foglalkoztatásából származó fizetésével szabadon 
rendelkezhet, segítői csak tanácsot adhatnak. Szélsőséges esetekben 
a „gondnoka” beleszólhat anyagi kérdésekbe.

Az ambuláns lakhatási forma esetén a finanszírozó a város, fizeti az 
albérletét, de a rezsit, megélhetés költségét a lakó állja. részben a 
fizetéséből, részben a tartománytól kapott életvitelt biztosító összegből.



EBEN-EZER ALAPÍTVÁNY

LEMGO

A támogatott lakhatás finanszírozási formája

• 1 fő/legalább 45m2 bérlet 4,25eur/m2

Lemgo város önkormányzata finanszírozza

• 2 fő/legalább 60m2 bérlet 4,25eur/m2

Lemgo város önkormányzata finanszírozza

• közvetlen ellátásra (pl. gondozás) 3-9 óra/hét 
(55eur/h) Tartományi finanszírozás

• személyes igény (pl. tv, telefon)
nyugdíj, munkabér, költőpénz



BETHANIAN LAKÓCENTRUM
LEMGO

• A műhelyépületek közvetlen szomszédságában lévő 

lakófunkciójú épületek földszintes kialakításúak, 

üdülőterülethez hasonló elrendezéssel.

• Az épület 4 lakóegységből áll, lakóegységenként 10 

ellátottal. 



BETHANIAN LAKÓCENTRUM

LEMGO



BETHANIAN LAKÓCENTRUM

LEMGO

• Az épületben magas támogatási szükségletű / halmozottan 

fogyatékos személyek élnek együtt. 

• A 10 főből 4 fő vesz részt a műhelyekben végzett munkában, a 

többieket helyben foglalkoztatják

• Biztosított a folyamatos felügyelet, szakápolás, gondozás, a 

lakócentrumon belüli, illetve kívüli mobilizálás, a különböző 

foglalkozások, terápiás alkalmak helyszínére kísérés.

• 40 ellátottra 36 gondozó jut, akiknek a fele szakképzett



BETHANIAN LAKÓCENTRUM

LEMGO



BETHANIAN LAKÓCENTRUM

LEMGO



BETHANIAN LAKÓCENTRUM

LEMGO



BETHANIAN LAKÓCENTRUM

LEMGO



BETHANIAN LAKÓCENTRUM

TÁRGYI FELTÉTELEK

Közösségi terek:

– Tágasak, világosak

Szobák:

- segélyhívóval ellátottak, 

- ízlésesen és praktikusan berendezettek, 

- a fekhelyek multifunkciós kórházi ágyak,

- speciális emelő-, mozgatást segítő eszközökkel 
felszereltek. 

Fürdőszobák: speciális segédeszközök



BETHANIAN LAKÓCENTRUM

LEMGO



BETHANIAN LAKÓCENTRUM

LEMGO



BETHANIAN LAKÓCENTRUM

LEMGO



ÖSSZEGZŐ TAPASZTALATOK

• Az elköteleződést mélyíti és javítja a szakmai munkát, ha

az adott közösség, szolgáltató megfogalmazza a

tevékenységüket megalapozó értékeket.

„Csak tiszta értékek mentén lehet célirányosan fejlődni.”

• A kiváltási folyamat feladatait jól felkészült, elkötelezett

szakemberekkel, és a változásra felkészített, szükséges

kompetenciákkal rendel



ÖSSZEGZŐ TAPASZTALATOK

• A támogatott lakhatás szolgáltatás keretében
szociális, gyógypedagógiai végzettségű
szakemberek segítik – képesítés nélküli
munkatársak, illetve önkéntesek bevonásával – az
ellátást igénybe vevőket

• Egy-egy intézményi strukturális átalakítása során
mindenképp szükséges a munkavállalók által
megfogalmazott értékeket beépíteni a folyamatba.



ÖSSZEGZŐ TAPASZTALATOK

• Németországban a fogyatékos személyre, mint

állampolgárra tekintenek, azaz ugyan azon a jogokkal

rendelkeznek, mint a társadalom minden tagja. A

másságukat nem hangsúlyozzák érzékenyítő

tevékenységgel: a megvásárolt, bérelt ingatlanba ugyan

úgy szomszédként költöznek be, mint egyéb bérlő vagy

tulajdonos.

• A lakhatási szolgáltatás átalakítását Németországban

megelőzte a foglalkoztatás bővítése, fejlesztése.



ÖSSZEGZŐ TAPASZTALATOK

• A normalizációs, integrációs elveknek megfelelően a
foglalkoztatás és a lakhatás helyszíne minden
esetben elkülönült egymástól a tanulmányi utunk
során megismert szolgáltatók esetében.

• Ahhoz, hogy a szükségletalapú támogatott lakhatási
szolgáltatás segítségével a fogyatékos személy
önálló életvitele megvalósulhasson elengedhetetlen
az alap (ambuláns) szolgáltatások minél szélesebb
körben történő elérhetőségének javítása.

• A lakhatás szolgáltatást nem befolyásolja, ha 
életkora, egészségi állapota miatt ápolást igényel-
e a fogyatékos személy.



ÖSSZEGZŐ TAPASZTALATOK

A magas gondozási szükségletű, állandó felügyeletre
szoruló fogyatékos személyek esetében a szolgáltatás
működtetésének költségei jelentősen
megnövekedhetnek és ezt a fenntarthatóság, a
folyamatos és biztonságos szolgáltatás nyújtás
érdekében a finanszírozás oldaláról nem lehet figyelmen
kívül hagyni.



ÖSSZEGZŐ TAPASZTALATOK

A fogyatékossággal élő személy akár családjában, vagy

támogatott lakhatásban él, meg kell, hogy kapja a

szükségleteihez igazodó támogatást, segítséget.

Jövedelmének mértéke a kompetencia alapú

foglalkoztatásának hatékonyságától, teljesítménye

mértékétől függ.



ÖSSZEGZŐ TAPASZTALATOK

• A térítésköteles szakmai segítségnyújtás formáját, 

időtartamát szükségletfelmérést követően határozzák 

meg.

• A lakhatási szolgáltatást az állam (tartomány) vagy az 

adott település finanszírozza. A lakhatás szolgáltatást –

mely próbalakhatással indul – maguk kérhetik a 

fogyatékos személyek.



ÖSSZEGZŐ TAPASZTALATOK

A részleges kiváltás – mely a szolgáltatást

igénybe vevők, illetve a segítőik számára is egy

tapasztalati tanulási folyamat – ad elég időt a

felkészülésre és a szükséges kompetenciák

elsajátítására.



ÖSSZEGZŐ TAPASZTALATOK

• Tapasztalat szerint a 22-24 fős lakócentrumi szociális 
szolgáltatás hatékonyan tudja kielégíteni a 
halmozottan fogyatékos személyek szükségletei, 
mindamellett pedig a normalizáció területén is 
előrelépést jelent.

• Az alternatív lakhatási formáknak köszönhetően 
mindenki a szükségletének megfelelő szolgáltatásban 
részesülhet Németországban (lakócentrum, 
támogatott lakhatás lakótársakkal, illetve egyedül, 
település által biztosított lakhatásban, ambuláns 
ellátás, személyi segítés igénybe vételével, stb.)



ÖSSZEGZŐ TAPASZTALATOK

Minden célcsoport (fogyatékos, pszichiátriai beteg,

időskorú, szenvedélybeteg, hajléktalan) személy

esetében prioritása van a támogatott lakhatásnak, de

a súlyosan halmozottan fogyatékos, viselkedési

zavarral, pszichés betegséggel élő személyek

esetében még nem átütőek az eredmények, és a

nyitott kérdések megfontolást, szakmai odafigyelést

igényelnek.



ÖSSZEGZŐ TAPASZTALATOK

A különböző államigazgatási szektorok, tudományterületek 

és szakmák közötti szoros együttműködés nélkülözhetetlen 

ahhoz, hogy a fogyatékossággal  élő emberek valódi, és 

hathatós támogatást kaphassanak





KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


