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ElŐSZÓ

3

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00008 nyertes pályázatnak köszönhetően lehetőségem adódott olyan
kiadvány megírására melynek elsődleges célja, a súlyosan halmozottan sérült gyermekek
nevelésével, oktatásával, a családra nehezedő mindennapi terhekkel kapcsolatos információ
megosztás. A témában saját magam, családunk is érintett, ezért az elméleti részeket az elmúlt
évek tapasztalataival próbálom életszerűvé, hitelessé tenni.
1997. decemberében Patrícia nevű kislányom születésekor, a súlyosan halmozottan
sérült emberek világa még nagyon távol állt tőlem. Mint a legtöbb anyát, engem is
határtalan öröm töltött el akárhányszor eszembe jutott, hogy hamarosan egy „csodát”
tarthatok a karjaimban. Már a gondolattól is könnybe lábadt a szemem, mikor
„előrevetítettem” az első mosolyokat, az első bizonytalan lépéseket és az első
szavakat. Számtalanszor eszembe jutott a várandósság ideje alatt, hogyan fogunk
együtt sétálni, hogyan fog az óvodában elém szaladni huncut mosollyal az arcán, és
messziről kiabálni: „ANYA!!” Még akkor sem gondoltam, hogy le kell mondanom
ezekről az álmokról mikor pár héttel idő előtt, 2-es Apgar1 értékkel, szinte feketén
világra jött. Még így is gyönyörű volt, és a sok szenvedés ellenére rendkívül formás. 4
hét intenzív kórházi ellátás után úgy engedték haza, hogy a korának megfelelő
mozgásmintákkal rendelkezik. Kimondhatatlanul boldog voltam. Az intő jelek
apránként jelentkeztek. A napok, hetek múlásával, Patrícia nagyon sokat sírt, annak
ellenére, hogy szükségleteinek maximálisan próbáltunk eleget tenni. Feltűnt az is,
hogy más gyerekek számára oly természetes mozgások, - egy-egy játék megfogása,
cumizás - NEKI rendkívüli nehézségeket, megoldhatatlan feladatokat jelentett.
Ugyanakkor rendkívül barátságos, mosolygós, gyönyörű kislány volt. 7-8 hónapos
korára világossá vált, hogy mozgásában, majd később beszédében is súlyosan
akadályozott. Az addig annyira távol álló súlyosan - halmozottan sérült emberek
világa, szép lassan férkőzött az életünkbe. Kezdetét vette egy rémálom, melynek még
most, 22 év elteltével sincs és valószínűleg soha nem is lesz vége. A rengeteg torna,
Az Apgar-teszt a szülés után közvetlenül az újszülött fizikai állapotának felmérésére szolgáló
módszer. A szívverést, légzést, izomtónus, reflexeket és a bőrszínt vizsgálják. Értéke 0 és 10 közé
eshet. Az optimális érték 7-10 közé esik.
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folyamatos intenzív foglalkoztatás ellenére Patrícia súlyosan- halmozottan sérült,
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amely elsősorban mozgásában, beszédében mutatkozik meg. Az eltelt évek alatt
szembesülnünk kellett azzal, hogy azok a családok, akik súlyosan-halmozottan sérült
gyerekeket nevelnek, milyen megpróbáltatásoknak vannak kitéve. Szerettem volna
nem csak szülőként segíteni gyönyörű kislányomnak, hanem szakemberként is. Ezért,
az ő indíttatására lettem gyógypedagógus. (Aléné Kucsera Andrea, szakdolgozat,
2010. o. 10.)A mai napig megtapasztalhatja az iskolába járást, a közösség építő erejét.
Pati értelmét csak enyhe fokban érinti sérülése és az érzelmi intelligenciája nagyon
magas. Azonban, azok a gyerekek, akiknél esetleg ez súlyosabb formában nyilvánul
meg, az óvodai, iskolai elhelyezésük korlátozott.
.
I.

Kiket nevezünk súlyosan-halmozottan fogyatékosnak? (SHF)

Halmozottan sérült személyekről beszélünk abban az esetben, ha a sérülés legalább két
területet érint, pl. látás és mozgás, értelem és hallás, hallás és mozgás stb. Ha az egyik terület
igen súlyos sérülése, pl. súlyos értelmi akadályozottság, vakság vagy súlyos mozgássérülés
mellett

tapasztalható

egy

másik

terület

érintettsége

is,

súlyos,

halmozott

fogyatékosságról beszélünk. A hátterében központi idegrendszert érintő komplex károsodás
áll, mely többnyire méhen belül vagy a születés körüli időben elszenvedett sérülések, ill.
genetikai problémák következményeként alakul ki.
Pedagógiai/gyógypedagógiai szempontú megközelítésben normál pedagógiai módszerekkel
nem oktatható tanulókat soroljuk ebbe a csoportba. Súlyosan-halmozottan sérült az a tanuló,
akinek fejlesztéséhez a hagyományos értelemben vett gyógypedagógiai módszerek sem
elégségesek, ezért még komplexebb, speciálisabb metódusok szükségeltetnek. Hosszú évekig
„képezhetetlenségről, „nevelhetetlenségről”, ’”oktathatatlanságról” beszéltek. Úgy néztek a
súlyosan sérült fiatalokra, akikre minden energia befektetés felesleges. Az elmúlt évtizedek
alatt, köszönhetően a bazális stimulációnak,(Fröchlich, 1978), a bazális kommunikációnak
(Mall 1984) a

speciális pedagógiai módszereknek, átértékelődött ezen sérültekről való

felfogás. Ma, már ha egy gyógypedagógus a „legsúlyosabban fogyatékos” fogalmat hallja, remélhetőleg – igen magas szinten differenciált pedagógiára, nevelésre, terápiás lehetőségekre
gondol.
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I.1 „Az állapot legfőbb jellemzői
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Esetükben minimum kettő vagy ennél több területet érintő súlyos sérülés
állapítható meg a ma használatos klinikai, pszichológiai vagy pszichometriai
eszköztár felhasználásával;



Mindezen károsodások súlyos vagy extrém mértékű fellépésével kell számolni;



Fejlődési eltéréseik nem csak a motoros, szenzoros, hanem az emocionális-szociális
funkciók területein egyaránt tapasztalható;



Helyváltoztató mozgásra önállóan gyakran képtelenek, végtagjaikban súlyos
működési zavar tapasztalható, fejüket nem képesek tartani, a komplex mozgásminták
koordinációjának zavarait és a beszédszervek érintettségét figyelhetjük meg. Gyakran
a belső szervek is érintettek a sérülésben;



Nehezen vagy egyáltalán nem képesek az ingereket felfogni, feldolgozni,
viselkedésformáikat összehangolni.



Túlérzékenyek vagy éppen alacsony ingerküszöbbel rendelkeznek.



Nem zárható ki valamely krónikus vagy akut idegrendszeri, belgyógyászati
betegség megjelenése sem. Mindezekhez társulhat fokozott görcskészség, tartós
gyógyszerszedés, egészségügyi terápiás szükséglet



A súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek életminőségében azonban nem a
fogyatékosság súlyossága a legfontosabb tényező. Problémáik többsége inkább a
társadalmi értékrenddel, valamint a szolgáltatási struktúrákkal kapcsolatos. Read és
Clements (2001) szerint: azok a legsúlyosabb korlátok, amelyekkel a fogyatékos
emberek nap, mint nap szembesülnek. A társadalom kirekesztő magatartása, az
emberek

negatív

attitűdje

valamint

a

nem

megfelelő

és

egyenlőtlen

szolgáltatásoké. (Bass, 2004)


Ugyanakkor a meghatározásokban fellelhető egy hiányosság. A súlyosan,
halmozottan

sérültek

esetében

nm

tesznek

különbséget

az

értelmi

fogyatékossággal együtt fellépő társuló fogyatékosság, valamint az ép
értelemi képességekkel rendelkező halmozottan sérült gyermekek, fiatalok
között. (Verdes, 2005)” (Aléné, szakdolgozat, 2010. o. 28.)
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Oxigénhiányos állapot (hypoxia)
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A szervezet kóros állapota, amikor a test (általános hypoxia) vagy annak egy része (szöveti
hypoxia) meg van fosztva a megfelelő oxigénellátástól. A hypoxia a koraszülésnek is egyik
komoly következménye. Ennek oka, hogy a tüdő, a terhesség alatt utolsónak kifejlődő
szervek egyike az emberi magzatban.
II.

A család

Minden édesapa, minden édesanya, úgy tervezi közös életét, hogy egyszer beteljesül
legnagyobb álmuk és egészséges gyermeküket tarthatják karjaikban. Egyikőjük sem arra
készül, hogy a szülés alkalmával, vagy a születés után bármelyik életszakaszban, bármely
betegség, vagy baleset következtében szeretett gyermekük súlyosan, halmozottan sérültté
válik.
A kezdeti sokk és a diagnózis felállítása után, gyökeresen megváltozik a család élete. Az
anyák, azon kívül, hogy ellátják halmozottan sérült gyermeküket, vezetik a háztartást, naponta
több órát töltenek azzal, hogy tornáztatják, vagy egyik terápiáról a másikra viszik
gyermeküket. Városban élő családok esetében szerencsésebb a helyzet, mert jobb esetben
minden terápia elérhető a városon belül. A távolabb élő családok esetében a hetente több
alkalommal történő utazás is megoldásra vár. Kisebb gyermekekkel könnyebb a
tömegközlekedés, de ahogy növekszik, a babakocsival ez egyre nehezebb. Az autóvásárlás, az
azzal járó fenntartási költségek nem minden család esetében vállalhatók. A család
fenntartásának terhe az édesapákra hárul. A fizikai tehernél, a napi feladatok
koordinálásánál, sokkal nehezebb megküzdeni, szembesülni, lelkileg elviselni azt a
fájdalmat, amit a szülők, a közvetlen hozzátartozók éreznek. A halmozott sérüléssel élő
gyermek állapota fejleszthető, de tudomásul kell venni, hogy ez az állapot a gyermek és a
család egész életére befolyással lesz. Egy idő után a fájdalmat tovább tetézi a kimerültség,
hiszen ez 0 órától 24 óráig tartó szolgálat. Az ápolás mellett nincs idő, lehetőség a szülőknek
a kikapcsolódásra. Ez, előbb utóbb magával vonja az izolálódást.
A családok jelentős százaléka nem képes vállalni, (lelki okokból) hogy aktív életet éljen sérült
gyermekével. Talán napjainkban több, másképp fejlődő, sérült embert látni az utcákon, de a
társadalom még mindig „túlzott figyelmet” szentel a megjelenésüknek. Ezért választják
inkább az elmagányosodást, mert a bámuló tekintetek, az összenézések, az egyébként is
megtört szülői lelkeket további megpróbáltatások elé állítják. Az ellátórendszernek lenne a
6
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feladata, hogy a baba születésétől kezdve lelki, majd később fizikai támogatást is nyújtson
ezeknek a családoknak. Hiszen, egy egészséges újszülöttel is vannak problémák, egy
bármilyen krízist megélt baba esetében ez hatványozódni fog. Egy oxigénhiányos állapotnak
mindig vannak következményei.
A gondozás nem csak a havonta kijáró védőnőt, a kötelező orvosi vizsgálatokat kell(ene),
hogy jelentse, hanem a tanácsadást, pszichés támogatást is.
A korai szakaszban, az élet első pár hónapjában elkezdett célirányos fejlesztéssel olyan
eredményeket lehet elérni, mellyel megelőzhetők a későbbi lemaradások.
III.

Korai gondozás, szakértői bizottságok munkája

A pillanat, mikor a szülő/k, akár szakember, akár saját felismerésük alapján
szembesülnek azzal, hogy legdrágább kincsük bajban van, leírhatatlan. Sajnos a
probléma felismerésétől a gyermekek ellátó rendszerbe kerüléséig nincs szabályozott
út. Egy szülőnek eligazodnia ebben az útvesztőben komoly kihívást jelent. Több szülő
elmondása

alapján

az

egészségügyi

dolgozók

kevésbé

tájékozottak

más

szakterületeken nyújtható ellátásokról, terápiás lehetőségekről, ezért kérdéses, hogy az
egészségügyi ellátásból elkerül-e - és ha igen, akkor mikor - az érintett gyermek a
pedagógiai jellegű ellátásba.
Problémás szülés, születés után közvetlenül az orvosi ellátó rendszer keretében, perinatális
intenzív centrumokban (PIC) látják el a csecsemőt.
PIC: A Perinatalis Intenzív Centrum olyan intenzív osztály, ahol a születés körüli
időszakban létrejött kórállapotokat, betegségeket látják el. Méhen belüli fejlődési
rendellenességek, a megszületés előtti hetekben létrejött fertőzések, a szülés alatt keletkezett
kórállapotok illetve a koraszülöttek ellátása történik itt.
Ezt követően kerülhet a Fejlődésneurológiai osztályra, ahol komplex orvosi diagnózis (BNO
kód) felállítása után neuroterápiáját megkezdik.
Fejlődésneurológia: A fejlődésneurológiai osztály és ambulancia olyan csecsemők
kivizsgálásával és terápiájával foglalkozik, akiknél a megszületés előtt, alatt vagy
közvetlenül az azt követő időszakban felmerül valamilyen idegrendszert érintő
probléma.
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A gyermek útja az egészségügyből a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs
bizottságokhoz, valamint az országos szakértői és rehabilitációs bizottságokon, - mint
diagnosztikus vizsgálatokat végző intézmények - keresztül vezet a pedagógiai jellegű
intézményrendszerbe.
A szülőnek, ha az egészségügyből nem kap irányt a bizottságok felé, joga van vizsgálatot
kérni gyermekének a területileg illetékes szakértői bizottságoktól. Orvosi beutaló nem
szükséges, az év során bármikor megkezdhető, illetve befejezhető. Fontos, hogy a szakértői
bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek szakértői véleményét a gyermek
külön vizsgálata nélkül, a gyermekneurológiai szakorvos által felállított diagnosztikai
vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.
Azon gyermekek esetében, akiknél a vezető tünet nem az értelmi elmaradás, a következő
országos bizottságokhoz fordulhatnak:

Intézmény neve

Cím

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat székhely
Szakértői Bizottság Tagintézménye – Fővárosi
(megyei szintű) szakértői bizottsági tevékenység

Telefonos
bejelentkezés

1077 Bp. Izabella u 12.

Tel: 266-3379 ; 06
30 397 1790

FPSZ Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai
Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó
Tagintézménye (országos illetékesség)

1077 Bp. Izabella u. 1.

Tel: 203-8497 ; 3711386 ; 06 30 829
8569

FPSZ Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai
Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó
Tagintézménye (országos illetékesség)

1147 Bp. Cinkotai út 125137.

Tel: 422-1493

FPSZ Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai
Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó
Tagintézménye (országos illetékesség)

1146 Bp. Ajtósi Dürer sor
39.

Tel: 363-1561 ; 06
30 392 4457 ; 06 30
259 0435

FPSZ Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai
Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó
Tagintézménye (országos illetékesség)

1145 Bp. Mexikói út 6364.

Tel: 220-6459 ; 9522961 ; 06303924047

Forrás: https://fpsz.hu/tagintezmenyek/
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A szakértői bizottságoknál feladatot teljesítő szakemberek és az ellátottak körét a következő
ábra jól szemlélteti.

Forrás: https://fpsz.hu/az-intezmenyrol/

A vizsgálatok elvégzése után a szakértői bizottság felállítja a diagnózist és a fejlődés
érdekében
különböző terápiákat ír elő a gyermek számára. Ez lehet komplex gyógypedagógiai fejlesztés,
ezen belül az egyes részképességek fejlesztése ; tanácsadás, a társas, a kommunikációs és
nyelvi készségek fejlesztése; mozgásfejlesztés; pszichológiai segítségnyújtás. A gyermek 3
éves kora után intézményes nevelésben (óvoda, iskola) kell(ene) hogy részt vegyen. A
köznevelési intézményt a szülő választja ki a szakértői bizottság által javasolt
intézmények közül. A szakértői bizottságok csak olyan intézményeket tudnak felajánlani
a szülők részére, melyek szakmai alapdokumentumában szerepel, hogy az adott
sérüléstípussal fogadhatják a sajátos nevelési igényű gyermekeket. A cél a szülők és a
szakértői bizottságok részéről is közös: a gyermek fejlődése szempontjából a legmegfelelőbb
intézmény kiválasztása.
Tapasztalatom alapján az egyes fejlesztő szakemberek, az egészségügyi ellátás nem „egy
emberként” kezeli a gyermeket, nincs meg a holisztikus szemléletmód. Ha nem csak egy
állapotot, betegséget vizsgálnának az egyes területek szakemberei, hatékonyabb lenne a
kezelési módszer. A súlyosan-halmozottan sérült gyermekek esetében nem lehet
papírforma és egységes protokoll alapján dolgozni. Fontos, hogy a vizsgálatot végző
szakember kellő rugalmassággal és a szülővel egyeztetve válassza ki a legmegfelelőbb
vizsgálati módot.
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Patrícia lányommal – aki mozgásában és beszédében is súlyosan akadályozott - több
alkalommal vettünk részt vizsgálaton. Mivel Nála a vezető tünet a mozgássérültség
ezért az országos bizottsághoz kellett járnunk.

Minden alkalommal IQ tesztet

próbáltak volna felvenni, rajzoltatni szerették volna, és még sorolhatnám.
Mozgásállapotából, nehezen érthető beszédéből adódóan, nem egyértelmű jelzéseiből
természetesen ez minden alkalommal részleteiben sikerült vagy meghiúsult. Az utolsó
vizsgálaton - 16 éves volt - ismét próbálkozott volna a vizsgálatot végző szakember,
hogy ceruzát adjon a kezébe. Látván Patrícia riadt tekintetét, úgy éreztem segítenem
kell abban, hogy megértessem, nem azért vagyunk itt, hogy megtudjam, mit nem
tud a lányom, (mert azt már volt elég időm megtapasztalni) hanem azért, hogy
felmérje mi az, amit tud. Megkértem, vegye figyelembe a korlátait (ceruzafogás
kizárva) és csak próbáljon vele beszélgetni. Bízzon bennem, a halmozottan sérült
gyermekemet legjobban ismerő személyben, hogy korrekten együtt fogok működni és
azt fogom „fordítani” amit Patrícia mond. (más választásom nem is lehetett volna,
hiszen minden általam nem jól értett mondatot Pati viharos mozgással utasított vissza)
A vizsgálat jó hangulatban telt és ez volt az első alkalom, hogy a beszélgetés és a
vizsgálat végén azt a következtetést vonták le, hogy Patrícia jó intellektussal
született, csak az állapotából adódó korlátok vezettek a tanulásban akadályozott
diagnózishoz. De sem ő, sem más sérült ember, nem csak egy diagnózis.
Személyiségük, fantasztikus lelki világuk van, csak meg kell őket ismerni!
III.1 Szakértői bizottságok által leggyakrabban javasolt terápiás, fejlesztési
lehetőségek az SHF gyermekek korai gondozásának ideje alatt
Pető-módszer (konduktív pedagógia)
„Mozgásukban akadályozott, általában központi idegrendszeri sérült gyermekek fejlesztésére
szolgáló

konduktív gyógypedagógiai módszer,

amely a

szervezet

önregenerálódására

alapozva fejleszti a mozgásképességet. A módszert Pető András (1893-1967) orvosgyógypedagógus fejlesztette ki. Egyedülálló gyógymódjának alapgondolata az volt,
hogy idegrendszerünk a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok
kiépülésének lehetőségével, s ezek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével
mozgósíthatók. Ezért nevezte el módszerét „konduktívnak”, amely latin eredetű kifejezés,
jelentése: rávezetés. Ez egy speciálisan integrált nevelési rendszer, melynek lényege a
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tanuláson alapuló sokoldalú, komplex személyiségfejlesztés. Ennek során nem a
fogyatékosságot próbálja megváltoztatni, hanem a sérülteknek megtanítja, újra tanítja,
hogyan tud a környezethez alkalmazkodni, a mindennapi feladatokhoz szükséges
koordinált működést elsajátítani. A módszer hatással volt az egész magyarországi
gyógypedagógiai szemléletre, s szerte a világon jelentős változást hozott e területen. A Pető
intézet Budapesten található.” http://semmelweis.hu/peto-ekpmi/
Szomatopedagógia:
A gyógypedagógia egyik szakterülete; a mozgáskorlátozottak speciális pedagógiája. A
mozgássérült embert teljes egészében, képességeinek összességében tekinti, értékeli, és
rehabilitációs szükségletei szerint vonja be a gyógypedagógiai hatásrendszerbe. Feladata a
terápiás tanítási-tanulási és nevelési eljárásokon kívül, az egyénre szabott eszközhasználat
(gyógycipők, járókeretek, fűzők, ortopédiai segédeszközök..), az önállóság tanítása,
kialakítása, nyomon követése. A szomatopedagógus szakembernek jelentős szerepe van a
társadalmi integráció segítésében.
Bazális stimuláció:
A bazális stimuláció Andreas Fröhlich és Ursula Haupt nevéhez fűződik. A terápia célja, az
érzékelésen- észlelésen alapuló tapasztalatszerzés. Ezeken a tapasztalatok segítik a
gyermeknek a környezet megismerését, az alkalmazkodást. A megszerzett tapasztalatok, tudás
segítik a környezet megismerését, megkönnyítik az alkalmazkodást, lehetővé teszik a
gyermekek számára, hogy a mindennapok tevékenységeiben az összegyűjtött információk
segítségével aktívan részt vegyenek, önálló döntéseket hozzanak. Célja, hogy ezen a
megtapasztaláson keresztül aktívabbá tegye a gyermekeket, és képessé váljanak önálló
döntéshozatalra. A meglévő és nem a hiányzó vagy sérült képességekre épít. A koncepció
alapja a sérült gyermek és a vele foglakozó személyek közötti biztonságos szeretetteljes
kapcsolat. Nagyon fontos, hogy a gyermek részt vegyen ezekben a tevékenységekben. A
fejlesztés a gyermek saját világából indul, visszanyúl az anyaméhben megtapasztalt
élményekhez, a számára érdekes élethelyzeteket használja, és nagy súllyal van jelen a
mindennapi szituációkban. Rendkívül fontos, hogy a halmozottan sérült személyek
folyamatosan érezzék az érintést
A bazális stimuláció különböző anyagokatat, eszközöket használ a bőr, a látás, a hallás, az
egyensúly, az íz, az illatok érzékelésére.
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A bazális stimuláció eszközeit, módszereit rendkívül jól lehet használni az úgynevezett
Snoozelen terápiás helységekben.
Snoozelen terápia:
Magát az elméletet két holland kutató dolgozta ki. A terápiának 2 fő célja van: az egyik a
pihenés, relaxálás, a másik a terápiás jelleg. Mindenkinek szüksége van ingerekre, de a
halmozottan sérült személyek nem tudnak önmaguk számára ingereket biztosítani, így arról a
Velük foglalkozó személyeknek kel gondoskodni.
A terápiás helységben olyan eszközöket helyeznek el, melyek minden érzékszervre hatást
gyakorolnak. Halk zene mellett, különböző illatok használatával a görcsös izomtónusú,
mozgássérült gyermekek is ellazulnak. Nagy előnye, hogy tanulási helyzet nélkül, pozitív,
kellemes élmények átélésével fejleszt, miközben örömet, nyugalmat ad. A vízágy központi
helyet foglal el. Hullámzása a zene által keltett rezgéseken keresztül olyan tapasztalati
élményhez juttatja a személyeket, mely pozitív hatással van az izomműködésre,
személyiségfejlődésre. Ezen túl, jelentős egészségügyi hatása is van. Az ágyon fekve
minimális nyomás nehezedik azon testrészekre, amelyeken a legtöbb esetben a felfekvések
kialakulnak. A gerinc mentesül a teherviselés alól, az izmok ellazulhatnak, javul a
vérkeringés.

https://www.google.com/search?q=Snoezelen+szoba&rlz=1C1GCEU_huHU821HU821&biw=1163&bih=516&sxsrf=ALeKk01VdEhwRH6
5zycvftVl9n3sJTPbeg:1586016301733&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tYNli7OFRx7mM%253A%252CtTFYZVlsch7HJM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRa7tcJt10n3fobKwcMXRQX9X2hw&sa=X&ved=2ahUKEwj96JaSk8_oAhXssosKHciKAXMQ9QEwBXoECAoQIA#imgrc=tYNli7 -OFRx7mM:
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Augmentatív és Alternatív Kommunikáció (AAK)
Az AAK a beszédükben, vagy beszédértésükben súlyosan akadályozott emberek nem
beszéden alapuló kommunikációja. Rengeteg tévhit van a súlyosan, halmozottan
sérültekkel kapcsolatban. Az egyik ilyen, hogy akik nem beszélnek, vagy akadályozott a
kifejezőkészségük, azoknak az értelmükkel is probléma van. Ez, nem minden esetben
igaz. A beszéd hiánya nem jelenti az értelem és az érzelmek hiányát. Valóban nehéz a
környezettel való kontaktus felvétele legyen szó szűkebb vagy tágabb környezetről. A
kapcsolatteremtés alapja a kommunikáció, ennek hiánya az érintett személy teljes
izolációjához vezethet. Az AAK támogatja a különféle kommunikációs módszerek
használatát, melyek segítségével a nem beszélő személyek társadalmi integrációjának esélyét
is biztosítja. Magyarországon az első ilyen kommunikációs rendszer a Bliss nyelv volt. A
kezdeti lépések Dr. Kálmán Zsófia gyermekgyógyász főorvos és Pajor András
pszichológus-logopédus

nevéhez

fűződik.

A

doktornő

írásai,

kutatásai,

oktatási

tevékenységei a sérült gyermekeket nevelő családok életével, az őket ért hatásokkal
foglalkoznak. A jelképrendszer nyelvi adaptációját Dr. Kassai Ilona nyelvész végezte. 1987ben megnyitotta kapuit Budapesten a Bliss-Alapítvány, https://blissalapitvany.hu/ majd később
a Segítő Módszertani Kommunikációs Központ. Az alapítvány a korai gondozástól kezdve a
munka rehabilitációs programig teljes körű szolgáltatást nyújt a környéken rászoruló
családoknak. Diagnosztizálás és tanácsadás szempontjából

- időpont egyeztetés után -

országosan fogadják a családokat. Ma már az AAK eszköztár egyre ismertebb és rendkívül
sokoldalú. A technika fejlődésével olyan súlyos mozgássérültek is lehetőséghez jutnak, akik
számára évekig nem volt megoldás. (kommunikátorok, fejegér, fejpálca, szemegér..)
Harmadik életévét betöltött gyermek esetén
A gyermek akkor vehet, és akkor kell részt vennie továbbra is korai fejlesztésben és
gondozásban, ha az állapota miatt nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.

A

halmozottan sérült gyermeket nevelő szülők többsége ebben az időben (is) komoly
megrázkódtatáson megy keresztül. Hiszen az egészséges gyermeket nevelő családok többsége
ilyenkor már „lázban ég”, hogyan is fogják beszoktatni, hogyan veszi majd a beszoktatással
kapcsolatos akadályokat gyermekük és ők maguk is. Ezzel éles ellentétben a súlyosan sérült
gyermekek szülei kétségek és felismerések között töltik napjaikat. Elérkezett az első olyan
komoly helyzet, mikor is gyermekük kirekesztődhet a kortárs közösségből. Ebben az
esetekben a helyzet semmit nem változik, az első 3 évhez képest. A gyermeket a szülők
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továbbra is viszik a fejlesztésekre, és marad 0-24 órában az ápolás és gondozás. Korai
gondozásban 5 éves korukig maradhatnak a gyermekek. 5 és 6 éves koruk között
fejlesztő nevelésben vesznek részt, mely még mindig egyéni vagy kiscsoportos keretek
között zajlik heti pár órában. Az órakeretet a szakértői bizottság állapítja meg a gyermek
állapotának, szükségleteinek, valamint a család terhelhetőségének figyelembevételével.
III.2. Óvodai, iskolai lehetőségek
A súlyosan-halmozottan sérült gyermekek részére, a szakértői bizottságok elsősorban - a
szülő egyetértésével - a gyermekek, tanulók lakhelyéhez legközelebb eső gyógypedagógiai
óvodákat, iskolákat jelöli ki. Országos beiskolázási körzettel rendelkezik a központi
idegrendszeri sérülteket ellátó konduktív nevelést, oktatást biztosító budapesti Pető Intézet
óvodája, iskolája http://semmelweis.hu/peto-ekpmi/gyakorlo-altalanos-iskola-bemutatkozas/ a
budapesti Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és EGYMI
http://www.mozgasjavito.hu/. Ha az érintett gyermek esetében az intellektus épp marad,

vagy csak enyhe fokban érintett a szakértői bizottság kijelölheti fogadó intézményként a
helyi integráló óvodákat, iskolákat is, amennyiben a feltételek biztosítottak egy
halmozottan sérült gyermek fogadására.
A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről a következőket írja az iskolával
kapcsolatban:
15. § (3) A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az első
napjától, amelyben a hatodik életévét betölti, fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti
a tankötelezettségét……. A heti fejlesztő foglalkozások száma nem lehet kevesebb húsz
óránál. Indokolt esetben a szülő kérésére, ha a gyermek állapota szükségessé vagy lehetővé
teszi, ennél több vagy kevesebb óraszám is megállapítható.
(4) A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanuló annak a tanítási évnek az utolsó napjáig
köteles részt venni, amelyben betölti a tizenhatodik életévét és annak a tanítási évnek az
utolsó napjáig vehet részt, amelyben betölti a huszonharmadik életévét. A fejlesztő
nevelés-oktatásban a tanulókat a sajátos nevelési igényük, fejlettségük és életkoruk alapján
osztják be fejlesztő csoportokba.
(5) Ha a tanuló – a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint – iskolába
járással nem tud részt venni a fejlesztő nevelés-oktatásban, a tankötelezettségét a
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fejlesztő nevelés-oktatást nyújtó iskola által szervezett egyéni fejlesztés keretében
teljesíti. Az egyéni fejlesztés megszervezhető
a) otthoni ellátás keretében,
b) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja.
Ózdról történő hazaköltözésünk után, a feltételek hiányában a helyi óvodába nem
vették fel Patríciát. Így, mivel Patrícia jó intellektussal rendelkezett Békéscsabán
sikerült az akkor induló integrált óvodába helyet kapnunk. Itt adottak voltak számára
a tárgyi (akadálymentesség) és személyi feltételek (a fejlesztéshez szükséges
szakemberek és a személyi segítő) Ismét én jártam dolgozni és apa hordta Patríciát
napi szinten (30 km oda, 30 km vissza) az óvodába. Azóta is, és mindig hálás leszek a
békéscsabai önkormányzatnak és az akkori óvodavezetőnek, hogy befogadták
Patríciát az óvodába és asszisztenst is biztosítottak mellé. 1 hónapig apa ott volt az
óvodába és segített Pacit  beilleszteni közösségbe. Hiszen, a túlmozgásai miatt nem
volt egyszerű etetni, öltöztetni, mosdóba vinni. (1,5 éves korától szobatiszta volt)
Szép lassan sikerült az óvoda dolgozóinak megtanulniuk a Patival kapcsolatos
dolgokat. A gyerekek nagyon elfogadók voltak, sokszor azon versenyeztek, hogy ki
tolja kocsival az udvaron.

Pati jól érezte magát az óvodába, szerették, a

fejlesztéseken dicsérték. Hihetetlen akarata volt. Ez sokszor hátrány, mint előny, mert
a

nagy

igyekezetében

az

izmai

megfeszülnek,

begörcsölnek,

és

nem

engedelmeskednek a végtagjai. Megindult lassan a beszédfejlődése, de nagyon nehéz
volt (és ma is az) megérteni, mert az agyi sérülés dysarthrya-t (beszédhangképzés) is)
okozott nála. Még az ózdi tartózkodásunk alatt felvettem a kapcsolatot a budapesti
Bliss Alapítvánnyal, ahol elvégezték a szükséges vizsgálatokat és ezután 2-3 havonta
jártunk vissza. Igyekeztek bennünket hasznos tanácsokkal ellátni, illetve logopédiai
foglalkozásokat biztosítottak.

Itt láttuk először, hogy az akadályozott

beszédfejlődésű gyermekeknek is vannak lehetőségeik. Hivatástudattal, teljes
értékű emberként tekintettek, tekintenek a halmozottan sérült személyekre.
Annak ellenére, hogy az óvoda mindent megtett Patrícia fejlődéséért, természetesen
mi is éreztük, hogy „nincs jó helyen”. A konduktor azt mondta, hogy a
legmegfelelőbb hely számára Budapesten a Pető Intézet lenne, mert ott biztosítanák
számára a legoptimálisabb fejlődést. Sokat beszélgettünk, számba vettük a lakhatási,
munkahely lehetőségeket és döntöttünk. 1 év itthon tartózkodás után ismét
költöztünk. Ezúttal Budapestre. Patrícia ekkor 6 éves volt és 8 éves koráig volt a
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budapesti Pető Intézet óvodása, iskolása. Az idő és az anyagi szűkösség miatt 4.
emeleti lift nélküli lakás tudtunk bérelni. Ez azt jelentette, hogy Tamásnak minden
reggel és minden este kerekes székkel együtt kellett kislányunkat le - és fölvinni az
emeletre. A munkakezdés miatt reggelente Patit kénytelenek voltunk a " Petős
buszjárattal" óvodába küldeni. Reggel 5-kor keltünk, 6.30-kor már autóban ültünk és
vittem, az akkori Lágymányosi híd (Rákóczi-híd) pesti lábához. Tamás ekkor már
úton volt munkába. Én visszamentem Csepelre és busszal tovább Kispestre. Heti 1-2
alkalommal eltudtam vinni Patit az óvodába. Ilyenkor ott hagytam az autót, onnan
mentem tömegközlekedéssel dolgozni, délután vissza az óvodához és onnan autóval
haza. Ha csak 10 perccel később értem az óvodába, volt, hogy 1,5 órát ültünk a
dugóba. Az óvodás év nagyon jó volt, aranyosak voltak a konduktorok, a tanulók, a
szülők. Patinak egyetlen dolog „keserítette meg az életét”, ez pedig az a bizonyos
priccs volt, amit a mindennapi tornához használtak. A túlmozgásai miatt gyakran
ütötte be magát, de később kapott egy matracot rá és így elviselhetőbbé váltak
számára a feladatok. Pati mozgásfejlődése azonban még így sem javult. Sétáltatásnál
erősen keresztezett és pipiskedett. Ezért az ortopéd orvos adduktor (comb közelítő
izom) és achilles műtétet javasolt. A műtét előtt leköltöztünk a 4. emeletről. Sajnos
teljesen földszinti lakást nem találtunk, de egy magasföldszintit igen. Így, le és
fölvinni Patit lényegesen könnyebb volt Tamásnak. A műtét 4 hét terpeszgipszet
jelentett. A 2 bokája között egy merevítőt helyeztek el és ezzel együtt gipszelték be.
Ez biztosította, hogy ne tudja összezárni a lábát. Ez sem volt egy könnyű időszaka az
életünknek. A nagyszülők, amikor tehették hétvégére feljöttek hozzánk, mert
egyébként teljesen magunkra voltunk utalva. Ilyenkor segítettek, előre főztek egy
hétre, igyekeztek a háztartást illetően egy kicsit tehermentesíteni bennünket. A
pláza közel volt hozzánk és egyszer édesanyám segítségével, mikor már egy jó ideje
be voltunk zárva a lakásba, lemerészkedtünk Patival terpeszgipszben. Letakartam egy
pléddel a lábát, hogy „annyira ne legyen feltűnő”, de természetesen így is mi voltunk
a legfőbb látványosság a plázában.
Az óvodai év után, mivel Paca már 6 és fél éves volt, azt mondták, hogy el kell
kezdenünk a Pető iskolát, mert „értelmileg kinőtte az óvodát”.

Ezért 2004

szeptemberében Pati megkezdte a Pető intézetben az 1. osztályt. Hiába volt okos és
viszonylag jól vette az akadályokat, biztos voltam benne, hogy nem lesz képes a
normál gyermekek tantervét teljesíteni. Hiszen olyan korlátai voltak melyek súlyos
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akadályt jelentettek számára a tanulásban. El kellett gondolkoznunk, mert a Pető
Intézetben akkoriban még a 4. osztály után nem volt tanulásban akadályozott
tanterv.

Ezért

úgy

döntöttünk,

hogy

hazaköltözünk,

pontosabban

vissza

Békéscsabára, ahol is felvették a helyi gyógypedagógiai intézmény 1. osztályába.
A mindennapok szervezését illetően kicsit egyszerűbb lett a helyzet. Patrícia iskolába
járt, Tamás is, és én is dolgoztunk. Akkor volt problémánk, ha Pati véletlenül
megbetegedett, hiszen a túlmozgásai, a nyelési nehézségei miatt a mamákra nem
mertük bízni. De - nem kis nehézségek árán - sikerült megoldanunk mindig és hál
Istennek ritkán volt beteges. Szeretett iskolába járni, habár a vele való foglalkozás, a
tanítása soha nem volt egyszerű. De mind a pedagógusok, mind a mellette lévő
asszisztensek igyekeztek mindig mindent megtenni, hogy jól is érezze Magát és
tanuljon is. Nagyon jó kis osztálya volt, a gyerekek összetartók voltak. Minden
fejlesztést,

ami

a

szakértői

bizottság

által

elő

volt

írva,

megkapott: szomatopedagógiát, logopédiát sőt még HRG - t. Sajnos mind ez
"csak" szinten tartáshoz volt elég. A tanulásban akadályozott követelmények
minimumát tudta teljesíteni, lassan de megtanult olvasni. Természetesen felmentése
volt a készségtárgyak alól, az idegen nyelv tanítása alól. A vele folyamatosan
foglalkozó pedagógusok és asszisztensek viszonylag jól megértették. Nagyon szerette
az osztálytársait és ők is nagyon kedvelték. 4. 5 osztályig kiegyensúlyozott, vidám
kislány volt. Utána viszont egyre gyakrabban sírt, olykor vigasztalhatatlanul, hiszen
kérdéseire, hogy "anya mi lesz velem" nem sok biztatót tudtam mondani. A lelkem,
vele együtt nekem is darabokban volt. Nem kívánom senkinek azt az érzést, mikor
tehetetlenül nézi a gyermeke kínlódását, szenvedését. Pati be volt/ be van zárva a saját
testébe, hiszen az eszével tudja... Gyakran elgondolkoztam, hogy talán egyszerűbb
lett volna, ha az értelme is sérül, ha nem éli meg ilyen intenzitással a mindennapokat.
Hiszen önállóan semmit nem képes csinálni. Ha segítünk, automatikusan megfeszül
és minél jobban akar, annál nehezebb neki. Elvégezte a 8. osztályt és úgy gondoltuk,
hogy megpróbáljuk az előkészítő 9. osztályt. Az új környezet, a megfelelni akarás,
olyan nyomást gyakorolt rá, hogy az addig is erős túlmozgásai még erősebbek lettek.
Sokat beszélgettünk, hogy mit csináljunk. Végül is Patival közösen úgy döntöttünk,
hogy félévkor befejezzük az iskolát. Ekkor még csak a 16. életévét töltötte be.
Nyaranta, mikor nekünk dolgozni kell(ett) Pati egy nappali foglalkoztató intézménybe
jár. Ebben a helyzetben a legjobb döntésnek az tűnt, hogy az iskola befejezése után
17

18

napi szinten itt töltse a mindennapokat, hiszen már ismerte a felnőtteket, a gyerekeket
és mi is úgy gondoltuk, hogy itt lesz a legjobb helyen. Tudni kell, hogy minden sérült
gyermeknek, az őket nevelő szülőknek nagyon fontos a bizalom, a biztonságérzés, a
személyekhez való kötődés. De, ha változásnak kell bekövetkeznie, akkor a szülő
feladata, hogy higgadtan és pozitívan kezelje az adott helyzetet, még akkor is, ha ez
nagyon nehéz. Az egészséges gyermekek is érzékenyek a szülők rezgésére, a
halmozottan sérült gyermekek esetében ez fokozottan érvényes, hiszen kicsi koruktól
kezdve „szimbiózisban” élnek a szülőkkel, főleg az anyával. Pati esetében ilyenkor jó,
hogy megérti a helyzeteket és próbálja elfogadni. A nappali intézményt aránylag jól
viselte, sokat bohóckodtak, a felnőttek próbáltak mindig figyelni rá, de 1 év elteltével
változások történtek a csoportban, új környezetbe kerültek, új emberek is kerültek a
közelébe, akik közül nem mindenki lopta be magát a szívébe. Ezek mellett elvesztettük
édesapámat, ami rendkívül megviselte a családot és őt is. Egyre inkább azt éreztem,
hogy nem érzi jól magát a nappali intézménybe. Sokat beszélgettem vele is és a
felnőttekkel is. Mivel stresszes volt, a túlmozgásai felerősödtek, nem tudta kontrollálni
a kezeit és már nem akart járni az intézménybe. 1 év után ismét döntési helyzetbe
kerültünk. Mivel édesanyám ekkor már velünk lakott, sikerült úgy szerveznünk a
napokat, hogy 2-3 hétig Pati otthon tudott maradni. Előtte tanévtől én már egy
gyógypedagógiai intézményben dolgoztam, ahol elindítottuk a fejlesztő nevelés
oktatást, de addig, amíg nem ismertem jobban a helyi körülményeket, és amíg Patrícia
jól érezte Magát a nappali intézménybe nem szerettem volna a biztos jót a
bizonytalannal felcserélni. Azonban, azt sem szerettem volna, hogy beleszokjon az
itthonlétbe, mert ő egy társasági ember, aki imádja a közösséget, és bíztam benne,
hogy ha kipiheni magát, akkor egy új közösség több motivációt, mint félelmet fog
számára jelenteni. Egyeztettem az Országos Mozgásvizsgáló Bizottsággal és kértem,
hogy jelöljék ki Patrícia számára az új intézményt és a heti 20 órás fejlesztő nevelésoktatást. Elkezdtük az új iskolát, az új csoportot megismerni. Ő (volt) az iskolában, a
csoportban az egyedüli kerekesszékes, aki teljes kiszolgálásra szorul. Sok időbe telt és
még mindig látom azokat a bizonyos tekinteteket, de azt hiszem az a fajta úttörő
munka, amit az elmúlt években végeztünk, elindított egy szemléletváltást a
halmozottan sérült személyekkel kapcsolatban. Pati nagyon szeret a felnőttekkel
„beszélgetni”, figyelni, nagyon jó humorérzéke van, de még a gyógypedagógiai
intézményen belül is vannak, akiknek a Hozzá hasonló sérült emberekhez történő
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viszonyulása nehezen megy.

Ezen kívül még egy tanévig maradhat a fejlesztő

nevelés oktatás keretein belül. Utána valószínűleg ismét nappali intézménybe
kényszerülünk. Mert ez egy kényszer, nem azért történik, mert akarjuk, hanem
azért mert nincs más választás.

IV.

Egészségügyben leggyakrabban ajánlott terápiás lehetőségek, módszerek a
súlyosan- halmozottan fogyatékos gyermekek korai gondozásának ideje alatt

A Katona módszer főként, - de nem kizárólag - az oxigénhiány miatt károsodott csecsemők
kezelésére alkalmas. Lényege, hogy minden csecsemővel veleszületetten jelen lévő, ún.
komplex elemi mozgásmintákat (mászás, ülésbe húzódzkodás, ülésbe emelkedés, kúszás, stb.)
napi rendszerességgel gyakoroljuk. A mozgás kiváltását az agy „serkentésével” érjük el
azáltal, hogy a csecsemőt különböző gravitációs helyzetekbe hozzuk, ami aktiválja az agy
azon részét, ahol ezek az elemi mozgásminták tárolva vannak. Az agyból kifutó „parancs”
hatására létrejön a mozgásminta, a végrehajtott mozgásról pedig visszajut az agyba az
információ. A mozgásminták kiváltása igen egyszerű, ezért a szülőknek minden nehézség
nélkül megtaníthatók, ezúton biztosítható a feladatok napi rendszerességgel történő
végeztetése, ami a siker alapvető feltétele. Emellett a szülő tevékeny részese lehet a
terápiának.
Ezek a napi rendszerességgel végrehajtott, az emberi mozgásra jellemző mozdulatsorozatok
képesek az agy által közvetített kóros izomtónust, mozgásszervezést normalizálni. A
csecsemőknek ez a képessége, agyuk „formálhatósága” az első három élethónapban a
legkifejezettebb. Ezért igen fontos a kóros tünetek mielőbbi felismerése, kivizsgálása,
kezelése. http://koraszulott.com/katona-modszer/
A DSGM nemcsak egy módszer a sok közül, hanem a mozgásrehabilitáció eddigiektől eltérő,
gyökeresen új megközelítése. Sem elméletben, sem gyakorlatban nem azonosítható, vagy
hasonlítható össze más módszerekkel speciális tünettana miatt, mely tünettan alapján a
mozgássérülés jeleit és fokát megállapítja.
A mozgásrehabilitáció egyéb módszerei többnyire a beteg mozgásának erőltetésén alapulnak,
olyan mozgás végzését elvárva a pácienstől, amire magától nem képes. Ezzel szemben a
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DSGM speciális manuális technikája (SMT) a képessé tevés egyedüli eszköze és így
minden habilitáció/rehabilitáció alapja.
A DSGM szerint a gyógyulás a szabályos, teljeskörű mozgásrehabilitációt jelenti.
A gyógyítás feltétele a minél korábbi - lehetőleg már az inkubátorban - megkezdett SMT
kezelés. A DSGM-t a statisztikailag igazolt eredményei kiemelik a többi rehabilitációs
módszer közül, mert hatásosabbnak bizonyult azoknál. Az SMT kezelés gyógyító hatása az
összes mozgássérülés esetén - beleértve az ortopédiát és reumatológiát is - rendkívül
hatékony:
- olyan kórképben - a szülési sérülések minél korábbi kezelésével- tud teljes gyógyulást
felmutatni, amely eddig az egész világon megoldatlan volt.
http://www.deveny.hu/a-deveny-modszer/a-deveny-moszer-osszefoglaloja

Patríciát a 4 hetes intenzív ellátás után, jó elemi mozgásmintákkal engedték el. Jól
evett, viszont rengeteget sírt. Havonta vittük vizsgálatra, a Katona-módszerrel
folyamatosan napi 4-5 alkalommal tornáztattam. A 3-4 hónapos korában azonban már
– a tornáztatások ellenére - látható volt, hogy nem úgy fejlődik, mozgásfejlődése
elmaradást mutat, a vele, egyidős babákkal. Akkoriban még nem rendelkeztem
tudással, nem voltam elég tájékozott, ez egyes fejlesztési lehetőségekben. Feszesek
voltak a végtagjai, a fejét nem tudta emelni, nem tudta stabilan megfogni a játékokat
és a cumi folyton kiesett a szájából. Mikor a soron következő vizsgálaton
felvetettem a neurológusnak, hogy nem kellene-e a görcsös izomzatát először
lazítani, hogy hatékonyabb legyen a tornáztatása, mert így nagyon nehezen tudjuk a
feladatokat csinálni az volt a válasza, hogy azt az időt, amit utazással töltenék, hogy
bárhova elvigyem, fordítsam még több tornáztatásra. Hiába tornáztunk többet,
Patrícia mozgásállapota nem javult. Más szülőkkel beszélgetve hallottam a
DÉVÉNY-terápiáról.

(Dévény

Speciális

manuális

technika-Gimnasztika

Módszer -DSGM) Így 5 hónaposan jutottam el békéscsabai kórházba Patríciával
és kezdetük el a Dévény-terápiás kezelést. A gyógytornász már az első alkalommal
elmondta, hogy sokkal hamarabb kellett volna, hogy menjünk. (5 hónapos volt Pati!!)
Sajnos a nyári szabadságok ekkor kezdődtek a Dévény terapeuta sem dolgozott, ezért
Pati 7 hónapos volt, amikor is elkezdhettük az intenzív Dévényes tornát, ami –
Békéscsabán - 3 éves koráig heti rendszerességgel volt az életünk része. A
legborzasztóbb, hogy Pati 10 hónapos korában mondta a neurológus, hogy mégis
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Patrícia mindennapi kezelését. 3 éves volt mikor összepakoltunk és elköltöztünk
Ózdra. Még itthon eldöntöttük a párommal, hogy aki hamarabb talál állást, az megy
Patríciát a 4 hetes intenzív ellátás után, jó elemi mozgásmintákkal engedték el. Jól
dolgozni. Tanítói végzettségemmel ez nekem sikerült előbb, így apa - Tamás maradt
evett, viszont rengeteget sírt. Havonta vittük vizsgálatra, a Katona-módszerrel
otthon Patríciával és hordta naponta tornára. Ahol a lakást béreltük, közvetlen a
folyamatosan napi 4-5 alkalommal tornáztattam. A 3-4 hónapos korában azonban már
szomszédba akkor született egy kisbaba, Adrienn. A következő 2 évben ők és a
– a tornáztatások ellenére - látható volt, hogy nem úgy fejlődik, mozgásfejlődése
felettünk lakó Mártiék voltak a legjobb barátaink. Adrienn, ahogy nőtt természetes
elmaradást mutat, a vele, egyidős babákkal. Akkoriban még nem rendelkeztem
volt neki Pati mozgássérültsége. Barátnők voltak és mivel Pati nem tudott
tudással, nem voltam elég tájékozott, ez egyes fejlesztési lehetőségekben. Feszesek
Adriennhez menni, így gyakran ő mászott az ölébe. Tündériek voltak. Lelket
voltak a végtagjai, a fejét nem tudta emelni, nem tudta stabilan megfogni a játékokat
próbáló időszak volt ez is. Egyikünknek sem volt könnyű. Tettük a dolgunkat egyik
és a cumi folyton kiesett a szájából. Mikor a soron következő vizsgálaton
nap a másik után. Én alig vártam, hogy végezzek az iskolába és rohantam haza
felvetettem a neurológusnak, hogy nem kellene-e a görcsös izomzatát először
hozzájuk. Patrícia lassan, de biztosan fejlődött. Elkezdett mászni, meg tudott ülni a
lazítani, hogy hatékonyabb legyen a tornáztatása, mert így nagyon nehezen tudjuk a
két sarka között, és még okosabb lett, elkezdett a maga nyelvén, már nem csak
feladatokat csinálni az volt a válasza, hogy azt az időt, amit utazással töltenék, hogy
hangot adni, hanem szótagokat mondani. Viszont a túlmozgása nem épült le,
bárhova elvigyem, fordítsam még több tornáztatásra. Hiába tornáztunk többet,
nagyon megnehezítette a fejlesztését, önállóságát. Hiába tudott mászni, ha csak egy
Patrícia mozgásállapota nem javult. Más szülőkkel beszélgetve hallottam a
kicsit is felegyenesedett, a kóros reflex, tónus következtében dobta magát hátra.
DÉVÉNY-terápiáról. (Dévény Speciális manuális technika-Gimnasztika
(Ezért nem tudott és nem tud a mai napig megülni.) Azért, hogy a korosztályával is
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Békéscsabán - 3 éves koráig heti rendszerességgel volt az életünk része. A
legborzasztóbb, hogy Pati 10 hónapos korában mondta a neurológus, hogy mégis
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Fejlesztő nevelés-oktatás a békési Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI békési intézményében

Az intézményben jelenleg 2 csoport működik. A Maciban 10 év alatti gyermekek a
Napraforgóban 14 év fölötti fiatalok járnak. A Maci csoportot a növekvő igényeknek
megfelelően 2019. 09.01-gyel indítottuk. A csoportokban igyekszünk minden gyermekért
maximálisan mindent megtenni. Rendkívül apró lépésekkel, következetes napi ismétlésekkel,
állatterápiával az elmúlt évek alatt és ebben a tanévben is - talán másokra számára
észrevehetetlen is - nagyon sokat fejlődtek a csoportokba járó gyerekek. A fejlesztésük,
mindennapjaik eltér a hagyományos oktatástól. Számukra nem készül tanterv, hanem
rehabilitációs program alapján haladunk Velünk. Nem tantárgyaik vannak, hanem a
mindennapokhoz kapcsolódó legszükségesebb fejlesztési területeik. Ez bizonyos szabadságot
is ad, hiszen nem kell a követelmények árnyékában élni, csak olyan dolgokat próbálunk
megtanítani a gyermekeknek amire a mindennapokban is szükségük van. A csoportok
létszáma maximum 6 fős létszámmal szervezhető.
A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei alapján intézményünkben a
heti 20 óra a következő területeket és óraszámokat foglalja magába:
-

Reggeli kör heti 5 órában: minden reggel 8 és 9 óra között megérkeznek a gyerekek,
megtörténnek a gondozási feladatok és elfogyasztják a tízórait. Ezután kezdődik a nap
indítása, melynek keretében gyakoroljuk a bemutatkozást, számba vesszük a
hiányzókat, megnézzük az adott napra vonatkozó időjárást, mindezt zene kíséretével.

-

Szűkebb-tágabb környezet heti 5 órában, mely az érzékelés-észlelés és az értelem
fejlesztése, a valóság kognitív birtokbavétele, a dologi, emberi és természeti világ
jelenségeit jelenti

-

Mozgásnevelés heti 5 órában: súlyosan – halmozottan sérült gyermekek jelentős
többsége küzd mozgászavarral, a központi idegrendszeri sérülésükből adódóan
súlyosan mozgáskorlátozottak. Emellett gyakran sérül a finommotoros tevékenység,
kézfunkció. Általában a mozgásfejlődésre jellemző, hogy eltér a fejlődés ép menetétől,
vagy egy korai életszakaszra jellemző szinten megáll, és nagyon lassan fejlődik
tovább. A kóros tartási- és mozgásminták, valamint az idő folyamán kialakult
deformitások, kontraktúrák nagyban befolyásolják a gyermek mozgásállapotát.
Mindez rányomja magát a mozgásaktivitásra. Mivel a mozgás valamilyen formájára
szükség van bármely tevékenységhez és a fejlesztéshez, így nagyon fontos a
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gyermekek mozgásos képességeit önmagukhoz és a lehetőségeikhez mérten a
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legoptimálisabb fejődési szintre segíteni.
-

Kreativitás, játék, szabadidős foglalkozás heti 5 órában: a súlyosan halmozottan
sérült gyermekek is szeretnek és képesek alkotni a saját korlátaik és képességeik
figyelembevételével. A kreativitás, a tevékenykedtetés az egyik legjobb motivációs
bázis. Ünnepkörökhöz, jeles napokhoz kapcsolódóan különböző technikákkal
igyekszünk mindenki számára a legmegfelelőbbet kiválasztani.

A fejlesztő gondozás – önkiszolgálásra nevelés csak úgy, mint a kommunikációra
ösztönzés egész nap jelen van. Az önkiszolgálásra és egészséges életmódra nevelés
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a testi higiénia biztosításához, az öltözésvetkőzés, az étkezés segítéséhez a fejlesztő gondozásnak nevezett gyógypedagógiai
tevékenység elvei, feladatai és eljárásai alkalmazhatók. Intézményünkben minden feladat
megtervezése csapatmunkaként zajlik. Tekintettel arra, hogy a tanulók mindegyike komplex
sérüléssel bír, az a leghatékonyabb, ha összedolgozunk, meghallgatjuk egymás ötleteit és
abból alakítjuk ki, az egyénenként leghatékonyabb megvalósítási módszert. A cél elérése
érdekében gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensekkel együttműködve dolgoznak,
küzdenek nap mint nap. Erre a feladatra, szolgálatra születni kell. Csak azok tudják ezt a
munkát végezni, akik látják megcsillanni a halmozottan sérült gyermekek szemeiben azt
a pluszt, ami megrekedt, és lehetőséget kell adni, hogy „felszínre törjön”.
A súlyos és halmozottan sérült tanulók többsége az iskolai oktatás kezdetén alig rendelkezik
kommunikációs eszközökkel, gyakran elszigeteltek saját környezetüktől is, és rendkívül nagy
nehézséget jelent számukra önmaguk kifejezése. Ezért a fejlesztés elsődleges célja a
tanulók és környezetük közötti kapcsolat kialakítása, a kommunikációs lehetőségek
alapfeltételeinek feltárása és megteremtése, az önálló kommunikációs repertoár
fokozatos kiépítése, amely által képesek lesznek kifejezni szükségleteiket és igényeiket,
kapcsolatba léphetnek más emberekkel, és hatást gyakorolhatnak környezetükre.
(Sajátos

nevelési

igényű

tanulók

iskolai

oktatásának

irányelve:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok/
A két iskolai csoportban 6 fő nem beszélő, 1 fő beszédében súlyosan akadályozott és 2
beszélő fiatal van. A jelenlegi tanévtől a pályázatnak köszönhetően kommunikátorokkal
gazdagodott az eszköztárunk. A fiatalok és a pedagógusok is szívesen használják. Az
állapotukból adódóan nehéz volt, hogy a nem beszélő gyerekek, aktív kommunikációval nem
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tudnak bekapcsolódni a foglalkozások folyamatába. A kommunikátor használata ezt hidalja
át. Egyelőre 6 választós kommunikátorokat használunk. A foglakozások elején a témákhoz
kapcsolódóan feldiktáljuk az egyes szavakat, mondatokat, a szöveghez kapcsolódó képeket
betesszük a tartóba. Az órán, az adott kérdésre választ adó képet ki tudja választani a tanuló,
megnyomja a kapcsolót és kommunikátor máris hangot kölcsönöz a tanulónak. A gyerekek
ezt nagyon élvezik és máris aktív részesei az adott foglalkozásnak.

(bemutatkozás, saját maguk felismerése)
Patrícia

az

egyedüli,

aki

súlyos

mozgássérültsége

okán

a

manipulációs

tevékenységekbe is csak segítséggel tud bekapcsolódni. Ezelőtt pár évvel
lehetőségünk volt Budapesten kipróbálni szemegeret. Ezt úgy kell irányítani, mint a
számítógéphez kapcsolt kézzel irányítható egeret. Ebben az esetben a monitor alá
egy mágnesszalaggal van rögzítve egy „Tobbi” nevű készülék, mely egy
szemkövető. A „Tobbi” és a hozzá tartozó program bekalibrálja Patrícia vagyis a
felhasználó szemmozgását és ha ez sikerült, akkor már Patríciáé, vagyis a felhasználóé
az irányítás. A windows controll program segítségével ki lehet választani, hogy az
egér melyik funkcióját szeretnénk használni:dupla kattintás, vonszolás…vagyis
ugyanúgy tudjuk használni az egyes programokon, internetes felületen keresztül,
mint a hagyományos asztali egér vagy touchpad esetében. Itthoni használatra
sikerült egy Tobbi-t kikölcsönöznünk, a MONTÁZS projekt https://fszk.hu/montazsprojekt/aak-modszertani-kozpontok/ keretén belül a szegedi Iskola Nonprofit Közhasznú

Kft.-től. Most vagyunk a gyakorlás fázisában, de ezzel az eszközzel végre Patrícia
is tud önállóan dolgozni. Ez, az ő esetében hatalmas előrelépés. A használata nem
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könnyű, de nagyon akarja és reméljük, hogy a sok gyakorlás lehetővé teszi majd
számára, hogy kinyíljon a világ. A pályázat keretében iskolai használatra egy
speciálisabb programok, tartószerkezet, a kommunikációs képességet feltérképező
programok is beszerzés alatt vannak.
A lenti fotón az egér beállítását fotóztam, illetve a tobbi „érzékelése” is látható a lila
fényeken keresztül.
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( képernyőn a piros pont jelzi a szem mozgását, ez a kurzor)

(„vonszolásos feladat”, a képet párosítani kell a szó kezdőbetűivel)
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V.1. Állatasszisztált terápiás lehetőségek intézményünkben, kutyás terápia
A nyertes EFOP 3.1.6 - pályázatnak köszönhetően 2018 szeptemberétől kutyás terápia, 2019
szeptemberétől lovas terápia is zajlik az intézményünkben.
Gulyás Bianka kutyás felvezető, gyógypedagógus : „A társállatok taníthatnak felelősséget,
együttérzést, elősegíthetik a szociális kapcsolataik kiépítését vagy megerősítését, sőt, több
önbizalmat szerezhetnek általuk. A lehetőségek tárháza szinte végtelen. Már önmagában a
kutya puszta jelenléte is képes fejlődést eredményezni, azonban egy képzett terapeuta be
tudja építeni a fejlesztő foglalkozásokba úgy a kutyákat, hogy az még inkább építően hasson a
gyermekekre. Előny jelent, hogy a kutya vonzza a gyermek figyelmét és egy jelentős
ingerforrást is jelent. A kapcsolatfelvételt, kapcsolat kialakítását ez mindenképpen
elősegíti. A kutya segíthet abban is, hogy a gyerekek megtanulják társas helyzeteiket jobban
kezelni, például ha valamit nem akarnak, akkor dühroham helyett inkább szóljanak, vagy ne
sikítsanak bele a másik fülébe, ha éppen játszani akarnak valakivel. A legtöbb szociális
helyzet lemodellezhető a (megfelelően képzett!) kutyák segítségével.
A kötődéses kapcsolatokról is kaphatnak mintát a gyerekek. A kutyához hozzá lehet bújni,
ők megbocsájtanak akkor is, ha helytelenül viselkedtünk. Mint már említettem, a kutya, mint
motiváció is igen jelentős erőforrás. Kedvezően hathat a gyermekek kommunikációjára,
hiszen a kutyával való játékos feladatok meghozhatják a kedvet a beszédhez, vagy ha ez nem
reális cél, akkor legalább az alternatív kommunikációs eszközök használatához.
A fejlesztő csoportban ez volt az egyik fő fejlesztési célunk a tanév alatt. Csoportos kutyás
terápia során meghatározott célkitűzéssel dolgozva, a folyamatba aktív motiváló
résztvevőként illesztjük be a terápiás állatot. Többek között olyan fizikai, érzelmi, szociális
és kognitív funkciók fejlesztésére is lehetőség adódik, melyek a gyermekek iskolai
életben való boldogulását is elősegítik.
Milyen hatással van a kutyára a terápiás foglalkozás és ez a mentálisan mennyire
megterhelő feladat?
Jómagam és két terápiás kutyám, Mese és Repeta is nagyon szeretnek a Napraforgó csoportba
járni. Repeta a mozgásos feladatokat, órákat szereti.
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Szeret

bohóckodni,

labdázni, az öltöztetős feladatokban is szívesen részt vesz.

Mese a kommunikációt fejlesztő feladatokban szeret helyt állni, imádja a kosarat vinni a
gyerekekhez és egyéb kognitív feladatokban is maximálisan helyt áll. Megtanult a
kerekesszék mellett szépen sétálni, cipőt levenni és differenciáltan, segítséget nyújtva
üdvözölni

mindenkit.

Nem csak a csoport kedvencei, de az iskola nagyjai is fülig érő mosollyal üdvözlik őket
reggelente. Az érzés kölcsönös. Olyan, mintha hazamennénk. „
Az elmúlt 2 év tapasztalata a kutyás terápia rendszeres alkalmazásával:
-

halmozottan sérült tanulóink jelentős személyiségfejlődésen mentek keresztül

-

a terápiás órákon sokkal motiváltabbak, jobban fókuszálnak, aktívabbak a társas
készségeik

-

a nyílt állatterápiás foglalkozások alkalmával több a Velük kapcsolatot teremtő felnőtt
és gyermek, több mosoly érkezik feléjük, mint egy átlagos foglakozáson

-

nőtt az önbizalmuk

-

feladathelyzetekben kivárási-, alkalmazkodó, együttműködési készségük jelentősen
javult

-

egyes tanulók esetében csökkent az állattal kapcsolatos szorongás, bátrabbal lettek

-

az állatok jelenlétében a gyerekek nyugodtabbak, biztonságban érzik magukat
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V.2 Lovas terápia
A lovas terápia tanulóinkra ugyanolyan pozitív hatással van, mint a kutyás terápia. A kezdeti
bizonytalanságok, a félelemérzés leküzdése után minden héten izgatottan várták az érzést, ami
egyben jelenti a felelősséget, a bizalmat, amit a ló állat irányítása és a vele való
együttműködés jelent. Csak úgy, mint a kutyás terápia esetében jelentősen nőtt a gyerekek
önbizalma, figyelemkoncentrációja.
„A ló hátán ülve, annak természetes, harmonikus mozgása az ember háromdimenziós
mozgásához hasonló, mely az elmozdulásos impulzusok révén az ember medencéjén és
gerincoszlopán keresztül stimulálja a törzsizmok működését, az egyensúly érzékeléséért
felelős agyi struktúrák működését. Ezáltal javul a mozgásérzékelés, az egyensúly és a
mozgáskoordináció, a kóros izomtónus korrigálódik. A pszichológiai és gyógypedagógiai
hatások közül jelentős a figyelem, a gondolkodás és a motiváció fejlődése, az önbizalom
erősödése, a ráutaltság érzésének csökkenése, az életöröm érzése. Szociális szempontból
nagyon fontos, hogy jelentősen javul a társas érintkezés minősége: a lóval, a terapeutával és a
társakkal való együttműködésnek köszönhetően. Javulnak az érzelmi és akarati funkciók, a
kommunikáció

fejlődésében

jelentős

előrelépés

várható.”

https://www.webbeteg.hu/cikkek/psziches/1665/lovasterapia-kiknek-es-miert-lehet-hasznos
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VI.

Testvér a halmozottan sérült gyermek mellett..

Sokat keresgéltem ezzel a témával a kapcsolatban, találtam is egy-két cikket, de nem abból a
megközelítésből, ahogyan én gondoltam, ezért ebben a témában csak saját élményeinket,
tapasztalatainkat osztom meg.
Nagyon vágytunk egy egészséges kisbabára, de ugyanakkor olyan félelem volt
bennem a szüléssel kapcsolatban, hogy csak abban az esetben vállaltam egy újabb
gyermeket, ha császármetszéssel segítik világra. Ezért még a fogantatás előtt kerestem
egy orvost, aki tekintettel az előzményekre elvállalta, hogy minden esetben
császármetszéssel segíti világra a kisbabánkat. Így, problémamentes várandósság és
Patrícia születése után 9 és fél évvel 2007 májusában a kiírt szülési dátumnak
megfelelően, császármetszéssel segítették világra Virág nevű pici lányunkat.
Szép, de nehéz időszak következett. Nehezen tudtam összeegyeztetni a kicsit (Virág) és
Patrícia körüli teendőket. Tamás és a nagyszülők sokat segítettek, valamint Patrícia miatt
igényelhettünk „házi segítségnyújtást”. Így a házi munkában segítséget kaptunk. Ahogy nőtt
Virág és egészségesen fejlődött sokszor eszembe jutott, hogy milyen jó lett volna, ha............
Pati imádta/imádja a húgát és Virág is nagyon ragaszkodott/ragaszkodik hozzá. Az elmúlt
évek alatt soha nem volt Virágra annyi időnk, amennyit szerettünk volna. Soha nem
panaszkodott, nem panaszkodik, de nekem örök lelkiismeret-furdalásom van. Nagyon hamar
önálló lett és a korához képest sokkal érettebb. A másság elfogadása soha nem jelentett neki
problémát. Mindig mindenkit védeni akar/t, nehezen viseli az igazságtalanságot, különleges
személyisége van. Fokozottan figyeltünk/figyelünk arra, hogy az óvodai, iskolai programjain
részt vegyünk, hogy soha ne csalódjon bennünk. Ahogy minden családban nálunk is vannak
nézeteltérések, veszekedések. De azt is tudja, hogy ettől függetlenül nagyon szeretjük, hogy
mindig mindenben számíthat ránk. Ezt fontos szülőként mondani és éreztetni is. Ezért a napi
többszöri ölelések rendkívül fontosak számára (is) és ezek nélkül egy nap sem telhet el, csak
úgy, mint a beszélgetések nélkül sem. Ritka, de vannak anya-lánya, apa-lánya idők. Ezekből
kellene napi szinten, de a mindennapokban kevesebb idő jut erre, mint amennyire szükség
lenne. Virág az iskola mellett néptáncol, énekel, olykor lovagol. Tehetséges és ezek a plusz
elfoglaltságok Virágnak, - melyeket örömmel és szívesen végez - nagyon fontosak, hisz
ilyenkor középpontban van, és a dicséret, elismerés őt is megilleti, hiszen nem csak gyakorol,
hanem törekszik, hogy jól teljesítsen. Pati nehéz napjain, Ő az, aki mosolyt tud csalni az
arcára. Nincs könnyű dolga, neki sem, és egyetlen halmozottan sérült gyermek testvérének
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sem. Ezért is fontos, hogy a testvérre is legyen időnk, legyen időnk együtt lenni, beszélgetni,
csak vele programokat csinálni. A családban nevelt sérült gyermek testvérének el kell
fogadnia, meg kell értenie ezt a helyzetet és ezt csak úgy lehet, ha ebben segítünk neki. Csak
akkor bízhatunk benne, hogy miattunk nem maradnak a lelkében sebek.
Régóta foglalkoztatott már, hogy Virág, hogyan érezheti Magát ebben a családban, Pati
testvéreként, ezért, megkértem, hogy fogalmazza meg az érzéseit. Az engedélyével osztom
meg gondolatait.
„Ale Virágnak hívnak. Egy olyan családba születtem, ahol semmi sem volt és nem is lesz
átlagos. Miért is? A testvérem halmozottan sérült. Most nem azt fogom leírni, hogy mi a
pontos orvosi fogalma, hanem azt, hogy nekem mit jelent. A testvérem agyának néhány
pontja nem kapott elég oxigént amikor megszületett ezek a pontok a beszédért és a
mozgásért felelnek.

Csak abba gondoljunk bele, hogy milyen szörnyű lehet, hogy épp

gondolkodással kell azt elviselni, hogy nem tudunk úgy mozogni vagy beszélni, mint a többi
ember. Emellett tüdőgyulladást is kapott, mikor született, csak, hogy a dolgok ne legyenek
annyira egyszerűek. Szinte feketén született az a kicsi test, amiben oly kevés erő volt. Én, a
testvére, 2007. májusában láttam meg a napvilágot. Természetesen én erről az időszakról nem
tudok beszélni, mert még kicsi voltam és csak töredékekre emlékszem. Amikor kisebb
voltam, körülbelül 3-4 éves koromban sokszor jöttek értem anyáék sétálva, mert közel volt az
óvodám. Sokszor ültem a testvérem ölében vagy csak “csüngtem rajta, mint egy kismajom az
anyukáján”. Régebben nagyon sokszor belekapott a hajamba, ami nagyon fájt, mert sokáig
volt, hogy nem engedett el az izomfeszülései miatt, emiatt mindig hisztiztem. Amikor 6 éves
koromban elballagtam az óvodából tudom és emlékszem, hogy sírt. Elkezdtem az iskolát és
az osztálytársaim többségének volt 1 vagy több testvére. Eleinte nagyon rosszul érintett,
hogy nekem miért nem lehet “normális” a testvérem. De most, hogy egy kicsit már
nagyobb vagyok, ráeszméltem, hogy nagyon sok mindent köszönhetek neki és nagyon sok
mindenért hálás vagyok. Vannak olyan dolgok, amiket nem annyira kedvelek. Például
amikor sétálunk és az emberek igencsak érdeklődő tekintettel néznek utánunk, ezért én
nem is nagyon szeretek mászkálni a bevásárló központokban. A másik dolog szintén
ezzel kapcsolatos, amikor jön velünk a tesóm segítő kutyája Doki. Szerintem mondanom
sem kell, hogy az emberek így még jobban megbámulnak minket. Anya mindig mondja, hogy
ne foglalkozzak vele, de én sem bámulom feltűnően az embereket. Ránk lehet nézni, de miért
kell bámulni?? Nagyon fáj és rosszul esik az is, mikor látom, Patin, hogy szenved a refluxtól,
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a fájdalomtól. Nagyon rossz hallani és átélni, amikor sír. Hálás vagyok neki azért, mert
miatta már kiskoromban is önállónak kellett lennem. Persze itt nem gondolok nagy
dolgokra, de anyáéknak már az is nagy segítség volt. Miatta lettem egy talpraesett ember,
miatta járhattam sok országban, ahova valószínűleg nem jutottam volna el, ha ő nincs.
Nagyon sok mindent köszönhetek emellett a szüleimnek, akik úgy neveltek, hogy a sérült
emberekkel kapcsolatos helyzeteket tudjam kezelni és ne legyenek idegenek. Pacit azért
szeretem, mert kedves, mindig számíthatok Rá, megértő, megvéd, értelmes és különleges. „
(Virág 13 éves)
Patrícia ez év decemberében lesz 23 éves. Sokáig nem gondolkoztam a jövőn, csak tettük a
dolgunkat. Most azonban már muszáj előre gondolkoznunk, hiszen nem leszünk fiatalabbak.
Ha nem lennének a túlmozgásai, „egyszerűbb lenne a helyzet”, vagy, ha értelmileg sérültebb
lenne, ha nem fogna fel ennyi mindent a történésekből. De túl sok a ha….A valóság az, hogy
pár év múlva szükségünk lesz egy olyan helyre, ahol biztonságban tudjuk Őt…. Virággal
kicsi koruktól kezdve nagyon szeretik egymást. Paca, ha Virággal esetleg nézeteltérésünk
adódik, mindig pártját fogja. Igazi jó testvérek…Egyik nyaralásunk alkalmával elmentünk
egy kalandparkba. Virág ekkor 10 éves volt. A lányok szerették volna, ha apa meg én is
kipróbáljuk az akadályokat. Sokáig aggodalmaskodtam, hogy azért ez nem 1-2 perc lesz, de
Virág a maga 10 évével nyugtatott, hogy menjünk nyugodtan, majd ő vigyáz Patira és nem
lesz semmi baj. Mindenki ezen a véleményem volt, ezért hagytam magam rábeszélni.
Megbeszéltük, hogy úgy helyezkednek, hogy - amennyire lehet - fentről lássuk őket. Ez egy
darabig így is volt, de utána a fák lombjai eltakarták őket és végig azon aggódtam, hogy
minden rendben legyen. Mikor leértünk már nem ott voltak, mert Virág próbálta Patit úgy
tolni, hogy jobban láthassanak minket, ráadta a pulóverét, mert fázott és MEGETETTE SÜLT
KRUMPLIVAL, mert Pati éhes volt. Sült krumplival, amivel még én is nagyon óvatosan
etetem… Virág azt mondta, hogy nagyon ügyes volt a testvére és ne aggódjak már annyit.. 10
éves volt ekkor…Hogy mi lesz a jövő és hogy lesz, még nem tudom/tudjuk. Néha, mikor
Virággal beszélgetünk és szóba kerül a téma, azt a következtetést vonja le, hogy majd ő
vigyáz Patira, majd gondoskodik Róla. De, ez nem az ő feladata. Nem azért
vágytam/vágytunk és akartunk 2. gyermeket, hogy majd Patrícia gondját viselje.
Virágnak saját, és nagyon remélem, hogy boldog élete lesz. Ezt, majd idővel, ha nagyobb
lesz, meg kell, hogy értse. Patrícia az iskolában, a fejlesztő nevelés oktatásban még 1 tanévig
maradhat. Utána bízom benne, hogy több évig még egy nappali ellátást biztosító intézmény is
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„megfelelő lesz” számára. Közben, azon fogok dolgozni, hogy kitaláljuk/megtaláljuk majd a
biztonságot, szeretetet nyújtó intézményt. De, valahogy úgy érzem, jelenleg ilyen intézmény
még nincs..

VII.

Szabadidő…

Súlyosan-halmozottan sérült gyermeket nevelő családokban szabadidős, „én-idős”
programokra, kikapcsolódásra a szülőknek szinte egyáltalán nincs lehetősége. Az anya
idejének jelentős részét a sérült gyermek ápolásával, gondozásával tölti, az apa próbálja a
megélhetéshez szükséges anyagi fedezetet előteremteni. Nincs mögöttük az a szociális háló,
mely stabil támogatást nyújtana a gyermek születésétől kezdve és évente egy-két alkalommal
tehermentesítené a családot, hogy fellélegezhessenek, együtt töltsenek egy kis időt, végig
aludjanak pár éjszakát. Erre azonban már a gyermek születésétől kezdve nagyon nagy szükség
lenne. Hiszen azok a szülők, akik a gyermeküket állapotuk miatt nem tudják, óvodába,
iskolába, nappali ellátásba elhelyezni rendkívül belefáradnak a mindennapokba, mert a nap 24
órájában végzik az ápolást-gondozást. És ez a fáradtság nem is fizikailag, hanem lelkileg
meríti ki teljesen szülőket.
Amikor Patrícia kicsi volt, tudatosan készültem arra, hogy óvodába iskolába kell majd
járnia. Arra, hogy hova fogják felvenni, még akkor nem is gondoltam. Szerencsém
volt, mert a jó értelmi képességeinek köszönhetően 1,5 évesen szobatiszta volt és
annak ellenére, hogy a rágása, nyelése mindig problémás volt, nem pépeztem az ételt
soha. Valóban sokkal több ideig eszik, de kis korábban úgy gondoltam, ha nem
szoktatom a szilárd ételre, kevesebb esélyünk lesz, hogy felvegyék óvodába, iskolába.
Hiszen ezelőtt 20 évvel a halmozottan sérült gyermekek óvodai, iskolai nevelése
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még nem volt megoldott.

(Természetesen ez ma már nem akadály egy

gyógypedagógiai intézményben sem, ahol van fejlesztő nevelés oktatás feladatellátás)
Mindig, bárhol is laktunk a kirándulások számunkra nagyon fontosak voltak. Soha
nem jutott eszembe/eszünkbe, hogy azért mert Patrícia sérült Ő ne jöhetne velünk oda,
ahova mi megyünk. Egyértelmű volt, hogy ha ketten nem mehetünk a párommal,
mert nem tudtuk kire bízni, akkor megyünk hármasban. Babakocsival,
kerekesszékkel. Az emberek valóban kíváncsiak és valóban megbámulják a „más”
embereket, de mi még soha nem találkoztunk rosszindulattal. És a mosoly, általában
mindent orvosol. Volt, hogy egy-egy érdeklődőbb tekintetnél megkérdeztem az illetőt
vagy akár a gyerekeket is, hogy kíváncsiak-e, hogy Patrícia miért van kerekesszékben.
A válasz többnyire igen volt, és aki nem-mel válaszolt, az rettenetesen zavarban volt.
Egyszer a játszótéren egy kislány megkérdezte tőlem, hogy miért van székben
Patrícia. Röviden elmondtam, mire ránézett Patira és azt mondta: „De jó Neked, hogy
soha nem fárad el a lábad.”:-) Mikor Pati 7-8 éves volt nagyon sokat sírt. Nem voltak
barátai és ez lelkileg nagyon megviselte. Mindig is nagyon szerette az állatokat, ezért
az jutott eszünkbe, hogy egy kutya jót tenne a lelki világának. Virág születése előtt
találtam

rá

a

Kutyával

az

Emberért

net.hu/?page=mozgasserult-segito_kutyak) akik

Alapítványra,
sérült

(http://www.kea-

embereknek

képeznek

terápiás, jelző és segítő kutyákat. Egy hirtelen ötlettől vezérelve felvettem az
alapítvánnyal a kapcsolatot, hogy szükségünk lenne egy terápiás kutyára. Első körben
elutasították kérésünket. Pár nap múlva azonban csörgött a telefon és az alapítvány
keresett. Volt egy kutya, melyet mégis csak át tudnának adni. Gini (belga juhász) az
addigi gazdájától folyamatosan megszökött, ezért kerestek meki új gazdát. Kicsit
gondolkoztunk, mert Gini akkor már 8-9 éves volt. Végül úgy döntöttünk, hogy
megpróbáljuk. Megkezdődött a szoktatás, a tanulás. Pestre jártunk az alapítványhoz.
Gini hamar elfogadott minket, de Pati simogatását, mely gyakran - akaratán kívül a
kezei görcsössége miatt - szőrhúzásba torkollott, nehezen viselte. 2007 májusában
született Virág és augusztusban már Zánkán voltunk táborba, mert az alapítvány
ott szervezett egy a kutyás tábort. Virág 3 hónapos picurka volt, emlékszem a tusoló
alatt fürdettük.:-) Itt találkoztunk először Csenki Annával és édesapjával Fricivel.
Anna egy fantasztikus humorú, halmozottan sérült fiatal. Az ő kitartása, bátorsága is
példaértékű mindenki számára. Azóta is nagyon jó barátaink. Visszatérve a táborra, itt
találkoztunk először az agilityvel, paragilityvel. A lényege ennek a sportnak, hogy a
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gazda a kutyáját egy akadálypályán kell, hogy végigvezesse . Szabályrendszere van,
nem ugrálhat a kutya össze-vissza a pályán. Paca is kipróbálta Ginivel, (apa vezette
hóna alatt tartva ) a rövid pályát és tetszett nekik. Ezek voltak az első bizonytalan
lépések a paraagility felé. Ezután nem volt megállás. Felvettük a kapcsolatot a Gyulai
Kutyás Agility Szabadidősport Klubbal és az elnök, illetve csapat befogadta Patit
lehetőséget biztosítottak, hogy odajárjunk edzésekre. Az edzések során Tamás kivette
Pacát a kerekesszékből és sétálva mentek végig a pályán. Gininek meg kellett szokni,
hogy Paca beszéddel nem tudja irányítani, de szerencsére Gini gyönyörűen
alkalmazkodott Pati tempójához. Lassan ment, többnyire egy-egy akadály után
megállt vagy visszasétált Patihoz.
Az első világbajnokság Olaszországban volt 2008-ban. (Pati miatt hozták létre a
sérültek 5. kategóriáját, így ő is - azóta is - részt vehet a versenyeken.) 16 órás autóút,
egy 1,5 éves örökmozgóval egy halmozottan sérült nagylánnyal, és egy kutyával nem
volt egyszerű. Ez az első olaszországi élmény megpecsélte, hogy - lehetőségekhez
képest - mindig részt fogunk venni ezeken a versenyeken. A közönség
tisztelte/tiszteli Pati hozzáállását, kitartását, akaratát. Csak az edzéseken,
versenyeken sétál egyszerre ilyen „sokat”. Rettenetesen kifárad, de lassan, csetlő-botló
léptekkel mindig teljesíti a pályákat. Az én szívem ilyenkor majd kiugrik a helyéről.
Nem a helyezés a lényeg, - hiszen egy-két alkalomtól eltekintve esélye sincs
dobogóra állni – hanem hogy bírja végig sétálni. Hiába tartja Tamás, sétálni, egyik
lábát a másik után tenni, figyelni a kutyára, a mozdulataira, - mert ha rosszul emeli a
kezét és másik akadályra megy, akkor kizárják az adott futamból – teljesen
kimeríti. Természetesen az sem tragédia, ha kizárják, de ilyenkor 2 cél lebeg a szeme
előtt: végig kell sétálni és kizárás nélkül jöjjön le a pályáról. A közönség síri
csendben, olykor könnyeiket törölgetve, pisszenés nélkül nézi végig az olykor 5
perces, Patrícia saját magával vívott csatáit (más paraversenyzőknek ez maximum 2 és
fél, 3 perc) És az utolsó akadály után, hatalmas taps, boldogság, és gratulációk
sorozata Pacáék jutalma és ez feledhetetlen, pótolhatatlan. Ez a sport lett az életcélja.
A várakozás, hogy minden évben a gyulai MEDIVID kupákon, VB versenyeken részt
vegyen…és mi visszük, mert ez az egyetlen, ami igazán az Övé, itt tudja
megmutatni, hogy a halmozottan sérült állapota miatt is értékes ember.
Erőfeszítéséért

a

versenyeken

tisztelik

https://www.youtube.com/watch?v=Bgf5BEn5eRY
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és

elismerik

azt,

amit

csinál.
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Sajnos 2009-ben Gini megbetegedett és eltávozott a kutyák mennyországába. Nagyon
nehéz időszak volt, hiszen nekünk ő családtag volt. Pati elvesztette a társát, az
egyetlen barátját. Köszönhetően a Kutyával az Emberért Alapítványnak igyekeztek
nagyon gyorsan pótolni a Gini után hagyott űrt és így 2010. év vége felé megkaptuk
Dokit, aki labrador - Dót, ahogy Paca hívja - és már a 11. életévét tapossa.
Fantasztikus kettőjük kapcsolata. Az elmúlt évek során, ha lehetőségünk volt elvittük
Patit a paragility világbajnokságokra, amire Virág is utalt már, hogy általa juthatott el
különböző országokba. Így 2-szer Olaszországba, Csehországba, Hollandiába, és
szintén 2-szer Ausztriába. Utoljára, 2017-ben voltunk Ausztriában, mikor is
legnagyobb meglepetésünkre Pati kapott egy gyönyörű díjat és megválasztották a
paragility nagykövetének.

Paragility nagykövet díj
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Ha nem utazunk világbajnokságra, akkor nyáron megcélozzuk a Balatont. Patríciával és
Dóval ez sem egyszerű. Eleinte nehezen engedték be Dokit a strandra, de miután
megmutattuk Dó terápiás igazolványát, beengedtek minket a strandra. Sok kíváncsi tekintet
követ bennünket ilyenkor is. Kezdetben Tomi ölben vitte le Patríciát a lépcsőkön keresztül a
vízbe, de most már igyekszünk olyan strandot keresni, ahol a homokos parton be tudjuk
sétáltatni a vízbe. A minket kísérő csodálkozást tovább tudtuk fokozni azzal, hogy elmentünk
kenuzni. Természetesen ebből sem maradhatott ki egyikünk sem, még Doki sem. Tamás
kitalálta, hogy ő, Doki és én legyünk egy kenuban, Patit a gumicsónakkal kössük magunk
után és Virág legyen az őrszem hátul. A kölcsönzős fiatalemberek „nagy érdeklődéssel”
tekintettek a nem mindennapi feladat elé, de segítőkészek voltak. Nálam jobban senki nem
izgult, de minden a legnagyobb rendben volt és nagyon jól éreztük magunkat.
A mindennapokban is igyekszünk kimozdulni. Mivel szeretünk biciklizni, mindig kérdés
volt, hogy ezt Patríciával hogyan lehetne megvalósítani. Szerencsére a szomszéd városban és
egy egyesület anyagi támogatásával sikerült egy olyan, kerékpár után rögzíthető utánfutót
készíttetni, amire Patit kerekeszékkel együtt fel tudjuk tolni, és azóta a biciklizés is a
mindennapjaink részévé vált.
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VIII. Szociális szolgáltatások
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(fogyatékosok nappali intézménye)
Említettem már, hogy nyári szünetben és a szakiskola félbeszakítása után Patrícia egy nappali
intézménybe jár(t). Az „1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szabályozza mind azt
az ellátási formát, alapellátást, ami a sérült emberek gondoskodásával, elhelyezésével, lakhatásával
foglalkozik.
A 23 éves kort betöltött fiatalok számára,

- akiknek tanulói jogviszonya megszűnik a

fejlesztő nevelés oktatásban - intézményes lehetőségként a nappali, valamint a bentlakásos
intézmények jöhetnek szóba. Én most az szolgáltatások közül csak a nappali intézményekre
vonatkozó információkat gyűjtöttem össze a rendeletből.
a., az intézményben nem gondozható az a személy, aki veszélyeztető magatartást tanúsít,
valamint orvosi ellátást és állandó ápolást igényel
b., az a gyermek sem gondozható fogyatékosok nappali intézményében, aki köznevelési
intézményben történő nevelésre, oktatásra alkalmas, és felvétele, elhelyezése a korának,
állapotának megfelelő köznevelési intézményben biztosítható.
De! Az iskolai szünetekben a nappali intézmények igénybe vehetők a szünetet igazoló
igazgatói nyilatkozat bemutatásával. Azon gyermekek esetében, akik állapotuk
súlyossága miatt a köznevelési intézményben korai fejlesztésben és gondozásban vagy
fejlesztő nevelésben részesülnek, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 15. § (5) bekezdése szerint egyéni munkarendben folytatják tanulmányaikat.
- az ellátottakat maximum 3 hónapos próbaidővel lehet felvenni, a próbaidő tartama három
hónapnál hosszabb nem lehet.
A nappali ellátás többek között:
a)tanácsadást
b) gyógypedagógiai segítségnyújtást
c) felügyeletet
is biztosít.
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Szociális ellátások 2020
Nekünk, sérült gyermeket nevelő szülőknek, vagy maguknak a sérült embereknek,
eligazodni

a

jogszabályok

sokaságában.

Ezért

megpróbáltam

nem könnyű

összeszedni

az

http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/szocialis/szocialis-raszorultsag/szocialis-tablazat oldalról azokat az
ellátásokat, melyek gyermekkortól járnak, igénybevehetők a fogyatékos személyeknek. Természetesen
mindenhez orvosi papírok szükségesek. Az EMMI a könnyebb áttekinthetőség érdekében az ellátások
bemutatásánál jelzi a vonatkozó jogszabályt, feltünteti a jogosultak körét és a juttatás összegét.
1. Szociális rászorulttságtól függő pénzbeli juttatások
1. aktív korúak támogatása
2. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
3. foglalkoztatást helyettesítő támogatás
5. ápolási díj
6. Tartós ápolást végzők időskori támogatása
7. Gyermekek otthongondozási díja
8. települési támogatás

41.o.

II. Természetben nyújtott szociális ellátások
1. közgyógyellátás

45.o.

2. 1993. évi III. törvényben szabályozottakon kívüli ellátások
1. rokkantsági járadék
2. megváltozott munkaképességű személyek ellátásai
3. vakok személyi járadéka
4. súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
5. parkolási igazolvány
6. fogyatékossági támogatás
7. Keresetpótló juttatás

46. o.

3. Gyermekek után járó ellátások
Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások
1. gyermekgondozást segítő ellátás (2015. 12.31-ig GYES)
2. családi pótlék
3. magasabb összegű családi pótlék

53.o.

4. A kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv.22. 56.o.
1 .gyermekápolási táppénz
2. baleseti járadék
A 18 éves kor betöltése előtt, azon fiataloknak, akik belátási-, felelősségteljes, önálló döntési
képességükben jelentős mértékben akadályozottak, el (kell) indítani a gondnokság alá
helyezést.

Ez egy nagyon nehéz és embertpróbáló, gyakran megalázó helyzet. Erről

bővebben a https://szf.gov.hu/file/554_2018.pdf oldalon tájékozódhatnak a szülőtársak.
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Típus

1993. évi III. törvény ellátásai

( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról )
Ki állapítja
meg?
A járási
hivatal

Forma/összeg

Az aktív korúak ellátására egy családban
egyidejűleg csak egy személy jogosult.
Egy családban egyidejűleg két személy abban az
esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik
személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra míg
a másik személy az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásrajogosult.

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
Jogosultság

A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg
1. Aktív korúak ellátása annak a személynek,
- aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább
50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése
Az aktív korúak ellátására
alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
jogosult személy részére
- vakok személyi járadékában részesül, vagy
- fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
egészségkárosodási és
- akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység
gyermekfelügyeleti
támogatást vagy
folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és
foglalkoztatást helyettesítő
a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési ellátásra
támogatást állapítanak
nem szerez jogosultságot, vagy
meg.
- aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két
évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal
legalább egy év időtartamig együttműködött vagy
33. §
- aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két
évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal
legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
- akinek esetében az ápolási díj,a gyermekek otthongondozási díja, a
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres
szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az
átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a
baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű
személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt,
illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a gyermek életkorának betöltése
miatt szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az
állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább
három hónapig együttműködött,
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem
biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.
Nem minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult
közfoglalkoztatásban, egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy
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35.§

3. Foglalkoztatást
helyettesítő támogatás

37.§

43

Foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapítanak meg annak a
személynek, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát
megállapították kivéve, ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásra való jogosultság feltételeivel rendelkezik.

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást állapítanak meg
annak a személynek, aki
- egészségkárosodott személynek minősül, vagy
- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő
gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst.
* az öregségi nyugdíj
szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási
legkisebb összege 2020díjban, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban - és a gyermek
ban 28.500,- Ft,
ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári
napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják
biztosítani.

A jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a családnak az egy
2. Egészségkárosodási és fogyasztási egységre jutó havi jövedelme ne haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25.650,- Ft) és a
gyermekfelügyeleti
törvényi értékhatárt meghaladó vagyonnal ne rendelkezzenek.
támogatás

háztartási munkát végez.

A járási
hivatal

A járási
hivatal

Az
egészségkárosodási
és
gyermekfelügyeleti
támogatás havi összege a családi jövedelemhatár
összegének
és
a
jogosult
családja
havi
összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja
meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező
legkisebb nettó összegének 90%-át, 48.795,- forintot.
Ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban részesülő személy családtagjának
foglalkoztatást helyettesítő támogatást (22.800,- Ft)
állapítottak meg, a támogatás összege nem haladhatja
meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának (48.795,Ft) és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
összegének különbözetét, azaz 25.995,- forintot.
Az
egészségkárosodási
és
gyermekfelügyeleti
támogatás esetén a családi jövedelemhatár összege a
család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok
összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege 95%-ának szorzata.
Összege:
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
80%-a: 22.800,- Ft
Egy családban egyidejűleg csak egy személy
részesülhet
foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban.
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Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását
4.
Ápolási
díj
vállaló nagykorú hozzátartozó ellátása.
Alapösszegben nyújtott ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha az ápolt
40.§
önmaga ellátására képtelen, állandó felügyeletre, gondozásra szoruló
Az ápolási díjnak a
- súlyosan fogyatékos, ill.
költségvetési törvényben
- 18 év alatti tartósan beteg.
meghatározott alapösszege Emelt összegű ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha súlyosan
fogyatékos, fokozott ápolást igányló hozzátartozót ápol, és a fokozott
2020-ban 39.365,- Ft.
ápolási igényt a járási hivatal felkérésére a szakértő igazolja
Kiemelt ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki
- a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti „E” minősítési kategóriába sorolt(
akinek egészségi állapota 1-30% között van és önellátásra nem vagy csak
segítséggel képes) hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, vagy
- olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb
összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú
betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.
2015. március 1-jétől az ápolási díj méltányosságból történő
megállapítására nincs lehetőség. A települési támogatás keretében
biztosíthatnak támogatást a 18. életévét betöltött tartósan beteg
hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére./

A járási
hivatal

A súlyosan fogyatékos, valamint a 18. életévét be nem
töltött tartósan beteg személyek ápolása esetén az
ápolási díj összege azonos az éves központi
költségvetési törvényben meghatározott alapösszeggel
(39.365,- Ft.).
A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos
személy ápolása esetén az ápolási díj az éves központi
költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg
150 százaléka (59.050,- Ft).
A kiemelt ápolási díj összege a költségvetési
törvényben meghatározott alapösszeg 180%-a,
70.860,- Ft.

Időtartama szolgálati időre jogosít, mivel 10 százalék
nyugdíjjárulék levonásra kerül.
Amennyiben a jogosult rendszeres pénzellátásban
részesül, az ápolási díj összege a fenti összegek és a
rendszeres pénzellátás összegének különbözete, de
legalább 1.000,- Ft.

5. Tartós ápolást végzők Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az a szülő, kijelölt járási A tartós ápolást végzők időskori támogatásának havi
hivatal
összege 50.000,- forint.
időskori támogatása
akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megállapították, ha
azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját nyugdíj44/A.§
megállapítják - ide nem értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli biztosítási
osztálya
megállapítását -, összeszámítva legalább 20 éven át saját
Folyósít:
háztartásában súlyosan fogyatékos, illetve tartósan beteg gyermekét
Magyar
ápolta, gondozta, és ezalatt legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán
Államkívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az kincstár
otthonában végezte.
NYUFIG
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45.§

7. Települési támogatás

38. §

6. Gyermekek
otthongondozási díja

A járási
hivatal
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meghatározott

A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a
2020. évben bruttó 123.910,- forint.
Ha a szülő több olyan gyermekéről is gondoskodik,
akire tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára
való jogosultsága megállapítható lenne, az ellátás
összege - e feltételek fennállásának időtartama alatt – a
fenti összeg másfélszerese, azaz bruttó 185.365,- Ft.

A helyi önkormányzat
képviselő-testülete a Szociális törvény
A képviselő-testület rendeletében
rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások A települési formában kerül biztosításra.
kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek önkormányzat
alapján települési támogatást nyújt.
A települési támogatás keretében az önkormányzatok az általuk képviselőtámogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre testülete
nyújthatnak támogatást. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében
milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű
támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe
tartozik.
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,
gondozását végző személy részére,
- a gyógyszerkiadások viseléséhez,
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek
részére.
Továbbá a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles
nyújtani.

A szülőn kívül más személy részére is megállapítható a gyermekek
otthongondozási díja a gyermekkel közös háztartásban élő
hozzátartozója számára, ha a szülőnek a gyermekek otthongondozási
díjára való jogosultságát a gyermekre tekintettel korábban már
megállapították, de
- a szülő meghalt,
- a szülői felügyeleti joga szünetel, illetve azt a bíróság megszüntette, vagy
- a szülő a gyermek állandó és tartós gondozásában a saját egészségi
állapotára figyelemmel akadályozottá vált.

A gyermek életkorától függetlenül a gyermekek otthongondozási díjára
jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki
- a súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy
örökbe fogadott gyermekéről, vagy
- a tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről
gondoskodik.
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Típus

Ki állapítja
meg?

Forma/összeg

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező
személy
térítésmentesen
jogosult
a
társadalombiztosítási támogatásba befogadott
* egyes gyógyszerekre, gyógyszerkerete erejéig
* gyógyászati segédeszközökre, protetikai és
fogszabályozó eszközökre (ideértve a javítás
költségeit is), valamint
* az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető
gyógyászati ellátásokra.

II. természetben nyújtott szociális ellátások
Jogosultság

a)Alanyi jogon jogosult az ellátásra: az átmeneti gondozásban
1. Közgyógyellátás
részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú; az aktív korúak ellátásában
részesülő egészségkárosodott személy; a pénzellátásban részesülő
49.§
hadigondozott és a nemzeti gondozott; a rokkantsági járadékos, A járási hivatal
Az
egyéni
havi továbbá az a személy, aki
gyógyszerkeret 2020-ban - rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a
legfeljebb havi 12.000,- Ft,
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja
az eseti keret évi 6.000,- Ft
meg a 30%-os mértéket,
- rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy
II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt
jogosult,
- öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II.
csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,
vagy
- öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának
megállapítását megelőző napon rokkantsági ellátásban részesült
30%-os egészségi állapotára, vagy I.II. csoportú rokkantságára
tekintettel,
- az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű
családi pótlékban részesül.
b) Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra az a személy,
akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az elismert
térítési díja (rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át (2.850,- Ft)
meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 105%-át (29.925,- Ft), egyedül élő esetén a 155%-át
(44.175,- Ft).
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Alapösszeg 2020-ban
104.405 Ft

Rehabilitációs ellátás
vagy
Rokkantsági ellátás
Kivételes rokkantsági
ellátás
2011. évi CXCI. tv.

2. A megváltozott
munkaképességű
személyek ellátásai

47

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az
a kérelem benyújtásakor 15. életévét betöltött személy, akinek az
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése
alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és aki a kérelem
benyújtását megelőző
- 5 éven belül legalább 1095 napon át,
- 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy
- 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt;
- keresőtevékenységet nem végez és
- rendszeres pénzellátásban nem részesül.
A megváltozott munkaképességű személy részére egészségi
állapotától és rehabilitálhatóságától függően rehabilitációs ellátást
vagy rokkantsági ellátást lehet megállapítani.

A lakóhely szerint
illetékes megyei
kormányhivatal kijelölt
járási hivatala,
budapesti és pest
megyei lakosok esetén a
Budapest Főváros
Kormányhivatala VIII.
kerületi Járási Hivatala
Folyósítás:
Magyar ÁllamkincstárNYUFIG.
A lakó vagy tartózkodási hely szerint
illetékes
megyei
kormányhivatal
megyeszékhely szerint
illetékes járási hivatala,
budapesti
és
pest
megyei lakosok esetében
a
Budapest
Főváros
Kormányhivatala III. kerület
Járási Hivatala (1035
Budapest, Váradi u.
15.). Külföldön élő,
tartózkodó kérelmező
esetén, vagy ha a
vizsgálandó
személy
nem
rendelkezik

Forma/összeg

Ha a rehabilitációs ellátásban részesülő
személy
havi
átlagjövedelemmel
nem
rendelkezik, a rehabilitációs pénzbeli ellátás

A rehabilitációs pénzbeli ellátás havi összege:
Ha az igénylő személy a vizsgált időszakban
jövedelemmel rendelkezik, a rehabilitációs
ellátás összege annak,
- akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval
helyreállítható (B1), a havi átlagjövedelem 35
százaléka, de legalább a jogszabályban
meghatározott
mértékű
alapösszeg
30
százaléka (31.325,- Ft) és legfeljebb az
alapösszeg 40 százaléka (41.765,- Ft),
- aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel
(C1), a havi átlagjövedelem 45%-a, de legalább
az alapösszeg 40 %-a (41.765,- Ft) és
legfeljebb az alapösszeg 50 %-a (52.205,- Ft).

38.670,- Ft.

2. 1993. évi
III. törvényben szabályozottakon
kívüli
Ki állapítja
meg? ellátások
Jogosultság

Rokkantsági járadékra jogosult az a személy, akinek a 25. életéve
1. Rokkantsági járadék betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70%-os
mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy
83/1987. (XII. 27.) MT megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül.
A rokkantsági járadékra jogosult személy egészségi állapotát a
rendelet
döntésben meghatározott időpontban felül kell vizsgálni.A
rokkantsági járadék folyósítása mellett jövedelmi és időbeli
korlátozás nélkül lehet kereső tevékenységet folytatni.A
rokkantsági járadékban részesülő személy utazási kedvezményre
jogosult.

Típus

A közgyógyellátás méltányosságból történő megállapítására nincs A települési
lehetőség.
önkormányzat
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak
képviselőtámogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.
testülete
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Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi
Járási Hivatala

2020. március 1-jétől
a
megváltozott
munkaképességű
személyek ellátásaival
kapcsolatos hatósági
ügyekben
rehabilitációs
hatóságként,
rehabilitációs szakértői
szervként
és
orvosszakértői
szervként a járási9
hivatal
helyett
a
kérelmező lakó- vagy
tartózkodási
helye
szerint
illetékes
kormányhivatal jár
el.

havi összege annak,
- akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval
helyreállítható (B1), az alapösszeg 30 %-a
(31.325,- Ft),
- aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel
(C1), az alapösszeg 40 %-a (41.765,- Ft).

Amennyiben az igénylő a referencia
időszakban
átlagjövedelemmel
nem
rendelkezik, a rokkantsági ellátás összege:
- B2 minősítés esetén az alapösszeg 30%-a
(31.325,- Forint)
- C2 minősítés esetén az alapösszeg 45%-a
(46.985,- Forint)
- D minősítés esetén az alapösszeg 50%-a
(52.205,- Forint)
- E minősítés esetén az alapösszeg 55%-a
(57.425,- Forint)

A
rokkantsági
ellátás
összege
az
átlagjövedelemmel
rendelkező
személy
esetén:
Annak a megváltozott munkaképességű
személynek, akinek:
- egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága
rehabilitációval helyreállítható, azonban a
komplex minősítés szakmai szabályairól szóló
rendeletben meghatározott egyéb körülményei
miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt
és akinek az egészségi állapota 51–60% között
van (B2 kategória), valamint annak a
személynek, akinek a foglalkoztathatósága
rehabilitációval helyreállítható és a kérelem
benyújtásának időpontjában az öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam
az 5 évet nem haladja meg, a havi
átlagjövedelem 40 százaléka, de legalább az
alapösszege 30 százaléka (31.325,- Forint) és
legfeljebb az alapösszeg 45 százaléka (46985,-
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Kivételes rokkantsági
ellátás

49

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén
kivételes rokkantsági ellátás állapítható meg annak a megváltozott

A kivételes rokkantsági ellátás havi összege
- egészségi állapota alapján tartós foglalkozási
rehabilitációt igényel, azonban a komplex

Forint)
- annak a megváltozott munkaképességű
személynek az esetében, akinek egészségi
állapota
alapján
tartós
foglalkozási
rehabilitációt igényel, azonban a komplex
minősítés
szakmai
szabályairól
szóló
rendeletben meghatározott egyéb körülményei
miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,
és egészségi állapota 31-50 % közötti (C2
kategória), valamint annak a személynek az
esetében, aki tartós foglalkozási rehabilitációt
igényel
és a kérelem benyújtásának
időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár
betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem
haladja meg, a havi átlagjövedelem 60
százaléka, de legalább az alapösszeg 45
százaléka (46.985,- forint) és legfeljebb az
alapösszeg 150 százaléka (156.610,- forint)
- annak a megváltozott munkaképességű
személynek az esetében, aki kizárólag
folyamatos támogatással foglalkoztatható és
egészségi állapota 1-30 % közötti (D kategória)
a havi átlagjövedelem 65 százaléka, de
legalább az alapösszeg 50 százaléka (52.205,forint) és legfeljebb az alapösszeg 150
százaléka (156.610,- forint)
- annak a megváltozott munkaképességű
személynek
az
esetében,
aki
egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem
vagy csak segítséggel képes, és egészségi
állapota 1-30 % közötti (E kategória) a havi
átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább az
alapösszeg 55 százaléka (57.425,- forint) és
legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka
(156.610,- forint).
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Közlekedési kedvezményre a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az - a megyei kormányegyéb fogyatékossággal élő személy jogosult. Súlyos
hivatal
megyemozgáskorlátozott személynek minősül:
székhely
szerinti
- az a fogyatékossági támogatásban részesülő személy, aki
járási hivatala
mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy halmozottan - pest megyei lakosok
fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül
esetén a Pest Megyei
legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,
Kormányhivatal Érdi

munkaképességű személynek,
- akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az
egészségi állapota 50 százalékos vagy kisebb mértékű,
- akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a
rehabilitációja nem javasolt, vagy rehabilitálható, de a kivételes
rokkantsági ellátás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az
öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet
nem haladja meg,
- akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti
kérelmét a biztosítási idő hiánya miatt elutasító döntés véglegessé
vált és e döntésben foglaltak szerint rendelkezik a szükséges
biztosítási idő legalább felével,
- aki keresőtevékenységet nem végez és
- aki rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A személygépkocsi szerzési támogatás összege:
- új járműnek minősülő személygépkocsi
esetén: 1. 000.000,- Ft
- használt személygépkocsiesetén,
- segédmotoros kerékpárnak minősülő,három,vagy négykerekű jármű, ill.
- járműnek nem minősülő, gépi meghajtású

minősítés
szakmai
szabályairól
szóló
rendeletben meghatározott egyéb körülményei
miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,
és aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel
az alapösszeg 45%-ának (46.985,- forint) 65%a, azaz 30.540,- forint
- kizárólag
folyamatos
támogatással
foglalkoztatható az alapösszege 50%-ának
(52.205,- forint) 65%-a 33.935,- forint
- egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem
vagy csak segítséggel képes, az alapösszeg 55
százalékának (57.425,- forint) 65 százaléka
37.325,- forint.

3. Vakok személyi
18. évét betöltött erősen látáscsökkent és vak személy, aki látását
Folyósítás:
Havi összege: 19.195,- Ft
járadéka
Magyar Államkincstár
6/1971. (XI. 30.) Eü.M tartósan (1 év), illetőleg véglegesen elvesztette.
NYUFIG
rendelet,
1032/1971. (VII.14.)
2001. július 1-től nincs új megállapítás
Kormányhatározat
4. Súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési
kedvezménye
102/2011.(VI. 29.)
Korm. rendelet

közlekedőképességében súlyosan akadályozott

személy,

kerekesszék esetén: a vételár 60%-a, de
Járási Hivatala
- az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a
legfeljebb 600.000,- Ft.
lakosok
magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről - budapesti
és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM esetén a Budapest
rendelet 1.számú mellékletében meghatározott, az „L” Főváros Kormány- A személygépkocsi átalakítási támogatás
betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved, hivatala III. Kerület összege: az átalakítás költsége, de legfeljebb
90.000,- Ft.
Járási Hivatala
vagy a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett
betegségben szenved és a többszörös és összetett
betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi
fogyatékosságot okoz,
- a
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- Formái: gépkocsiszerzési támogatás és gépkocsi-átalakítási
támogatás
Parkolási igazolványra jogosult az, aki
5. Parkolási igazolvány aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
értelmében közlekedőképességében súlyosan akadályozott,
218/2003.(XII.11.)
- aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának,
Korm. rendelet
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet értelmében látási
fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; illetve
mozgásszervi fogyatékosnak minősül,

pótlékra az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a
„K” vagy az „M” betűjel alapján, vagy az „N” betűjel
alapján jogosult, továbbá, aki az Mr. 1. mellékletében
meghatározott, a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett
betegségben szenved, és a többszörös és összetett
betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. mellékletében
meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel szerinti,
vagy az „N” betűjel szerinti betegség, illetve
fogyatékosság.

amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven
keresztül fennáll, s ennek tényét a kormányhivatal rehabilitációs
szervének szakvéleménye igazolja.
Egyéb fogyatékossággal élő személynek minősül, aki
- fogyatékossági
támogatásra:
látási,
hallási,
értelmi
fogyatékosként, vagy azért jogosult, mert állapota a személyiség
egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek
alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, vagy azért,
mert állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy
középsúlyosnak minősíthető,és állapota tartósan vagy véglegesen
fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások
állandó segítségére szorul. vagy
- a vakok személyi járadékában részesül, vagy
- fogyatékossági támogatásra halmozottan fogyatékos személyként
jogosult, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi
fogyatékosság, mivel ebben az esetben természetesen
mozgásszervi fogyatékosnak tekinthető.
- a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi

A fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
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A járási hivatal

Képzési támogatásként
- az a)-b) pontban valamint az e)-g) pontban
meghatározott személy részére keresetkiegészítés vagy keresetpótló juttatás,
valamint a képzéssel kapcsolatos költségek
megtérítése;
- a c)-d) pontban meghatározott személy,
valamint a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosult álláskereső részére az
általános iskolai végzettség megszerzéséhez,
vagy a szakképzés megkezdéséhez, a külön

- akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló
1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló
6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét
megelőzően vaknak minősítettek, vagy
- aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről
és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1.
számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K
betűjel, 1 számjel), mozgásszervi fogyatékosnak („L” betűjel),
értelmi fogyatékosnak („M” betűjel) vagy autistának (N betűjel)
minősül.
- a megyei kormányAz a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult,
hivatal kijelölt járási  23.163,- Ft: ha az igénylő látási, hallási,
6. Fogyatékossági
aki
hivatala
támogatás
értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos,
- látási fogyatékos
- pest megyei lakosok
illetve
autista,
vagy
kromoszómaesetén a Pest Megyei
1998. évi XXVI. tv. 22.§ - hallási fogyatékos
rendellenességgel él
- értelmi fogyatékos
Kormányhivatal Váci  28.510,- Ft: ha az igénylő halmozottan
- mozgásszervi fogyatékos
Járási Hivatala
fogyatékos személy, vagy ha az igénylő
- állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy
- budapesti
lakosok
látási,
értelmi,
vagy
mozgásszervi
középsúlyosnak minősíthető
esetén a Budapest
fogyatékos,
illetve
kromoszóma- autista, illetőleg
Főváros Kormányrendellenességgel él
- halmozottan fogyatékos
hivatala
VIII.  vagy autista, feltéve, hogy az önkiszolgálási
és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló
Kerületi
Járási
képessége teljesen hiányzik.
életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.
Hivatala
2020. március 1-jétől a
fővárosi vagy megyei
kormányhivatal
7. Keresetpótló juttatás
1991. évi IV. tv.
14.§.

Támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy
elfogadott képzése annak a személynek,
a) aki álláskereső,
b) aki 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a 30.
életévét - nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya
megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési
segélyre nem szerzett jogosultságot,
gyermekgondozási
segélyben,
gyermeknevelési
c) aki
támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben,
gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
d) aki rehabilitációs ellátásban részesül,
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Típus

(Családok támogatásáról)

Jogosultság

Ki állapítja meg?
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A gyermekgondozást segítő ellátás
havi összege - függetlenül a
gyermekek számától - azonos az
öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb összegével, (28.500,- Ft).
A gyermekgondozást segítő ellátás
havi összege ikergyermekek esetén
azonos
az
öregségi
nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
2 gyermek esetén 200%-ával,
3 gyermek esetén 300%-ával,
4 gyermek esetén 400%-ával,

Forma/összeg

jogszabályban
meghatározott
bemeneti
kompetenciák megszerzéséhez szükséges
képzésben történő részvételhez a képzéssel
kapcsolatos költségek megtérítése
adható.

az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások

3. Gyermekek után járó ellátások

A c) pontban meghatározott személyek képzése akkor támogatható,
ha a képzés időtartama hetente nem haladja meg a harminc órát, és
a) a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban
részesülő személy képzése a gyermek egy éves gyermekgondozási díj folyósítása esetén másfél éves - korának
betöltését követően kezdődik meg, valamint
b) a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban
részesülő személy kereső tevékenységet nem folytat.

e) akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és
ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási
szervvel előzetesen írásban közölte, vagy
f) aki közfoglalkoztatásban vesz részt, és a képzésben való
részvételt vállalja, továbbá
g) aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés
nélkül nem biztosítható.

Gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a szülő, a gyám, a 16. életévét - fővárosi és megyei kormányhivatal
családtámogatási
1. Gyermek-gondozást betöltött kiskorú szülő (ha a gyermek gyámjával nem él közös háztartásban,
feladatkörében eljáró megyesegítő ellátás( 2015. és a szülői ház elhagyását a gyámhivatal engedélyezte), a gyermek 3.
életévének betöltéséig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyerek
székhely
szerinti
járási
12.31-ig GYES)
esetén 10 éves koráig.
hivatala
- a
budapesti
lakcímmel
1998. évi LXXXIV. tv. Ikergyermekek esetén a gyermekek tankötelessé válása évének végéig.
rendelkező személy esetében
20.§
Nagyszülő is jogosult lehet a gyermekgondozást segítő ellátásra, ha a
az egész fővárosra kiterjedő
gyermek
illetékességgel
Budapest
- első életévét betöltötte, továbbá
- gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint
Főváros
VIII.
Kerületi
- szülei a gyermekgondozást segítő ellátásról lemondanak és
Hivatala,
- egyetértenek abban, hogy az ellátást a nagyszülő vegye igénybe.
- a Pest megyei lakcímmel
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2. Családi pótlék
(Nevelési
ellátás,
Iskoláztatási
támogatás)
A családi pótlék két
ellátást foglal magába, a
nevelési ellátást, és az
iskoláztatási támogatást.
A nevelési ellátást a
még nem tanköteles, az
iskoláztatási támogatást
a tanköteles, s már nem
tanköteles, de
közoktatási
intézményben
tanulmányokat folytató
gyermekek után
folyósítják.

A gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének
időpontjától számított hat hónap időtartamig gyermekgondozást segítő
ellátásra jogosult az örökbefogadó szülő - a házastársi és rokoni
örökbefogadás kivételével -, amennyiben a gyermek az örökbefogadás
előtti gondozásba történő kihelyezéskor a harmadik életévét már betöltötte,
ikergyermek esetén már tankötelessé vált, azonban a 10. életévét még nem
töltötte be. A gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő örökbefogadó
szülő ebben az esetben kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem
haladó időtartamban folytathat.
Méltányosságból a lakóhely szerint illetékes Fővárosi és megyei
Kormányhivatal gyermekgondozást segítő ellátásra való való
jogosultságot állapíthat meg: a gyermeket nevelő személynek:
ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében 3 hónapot meghaladóan
akadályoztatva vannak, továbbá
megállapíthatja, meghosszabbíthatja a jogosultságot: a gyermek
általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a
gyermek 8. életévének betöltéséig, ha a gyermek betegsége miatt a
gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható.
Nevelési ellátásra jogosult
- a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő;
- a szülővel együtt élő házastárs;
- az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja
fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van;
- a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel
életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve
szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel
fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet
legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja (a
továbbiakban együtt: szülő);
- a nevelőszülő;
- a gyám; továbbá
- az a személy, akihez ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásában
nevelt,
- a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,
- a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett,
- a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka vagy a javítóintézet igazgatója
a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a
javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító
részlegén elhelyezett,
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rendelkező személy esetében 5 gyermek esetén 500%-ával,
Pest
megyére
kiterjedő 6 gyermek esetén 600%-ával.
illetékességgel
a
Pest 10 % nyugdíjjárulék levonásra
Megyei
Kormányhivatal kerül, ezért a folyósítás időtartama
Váci Járási Hivatala.
szolgálati időnek minősül.
A
gyermekgondozást
segítő
2020. műárcius 1-jétől fővárosi ellátásban részesülő személy kereső
illetőleg
megyei tevékenységet
kormányhivatal
a gyermek fél éves kora után
Folyósító:
Magyar időkorlátozás nélkül folytathat,
Államkincstár Nyugdíjfolyósító - a gyermekgondozási segélyben
Igazgatóság
részesülő
nagyszülő
kereső
tevékenységet
a
gyermek
hároméves kora után, heti harminc
órát meg nem haladó időtartamban
folytathat,
vagy
időkorlátozás
nélkül, ha a munkavégzés az
otthonában történik.
Az ellátás havi összege:
-a
fővárosi
és
megyei - egygyermekes
család
esetén
kormányhivatal
12.200,- forint,
családtámogatási
- egy gyermeket nevelő egyedülálló
feladatkörében
eljáró esetén 13.700,- forint,
megyeszékhely szerinti járási - kétgyermekes
család
esetén
hivatala
gyermekenként 13.300,- forint,
-a
budapesti
lakcímmel - két gyermeket nevelő egyedülálló
rendelkező személy esetében esetén gyermekenként 14.800,az egész fővárosra kiterjedő forint,
illetékességgel
Budapest - három- vagy többgyermekes család
Főváros
VIII.
Kerületi esetén gyermekenként 16.000,Hivatala,
forint,
- a Pest megyei lakcímmel - három vagy több gyermeket nevelő
rendelkező személy esetében egyedülálló esetén gyermekenként
Pest
megyére
kiterjedő 17.000,- forint,
illetékességgel a Pest Megyei - tartósan beteg, illetve súlyosan
Kormányhivatal Váci Járási fogyatékos gyermeket nevelő család
Hivatala.
esetén,
valamint
a
gyermekotthonban,
2020. március 1-jétől fővárosi javítóintézetben,
büntetés-

55

még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása
55 A nevelési ellátás és az évének október 31-éig.
iskoláztatási támogatás Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a tizennyolcadik életévét betöltött
megállapításának
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási
feltételei és az ellátás támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától.
összege azonos a
korábban folyósított Iskoláztatási támogatásra jogosult
- a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő;
családi pótlék
összegével.
- a szülővel együtt élő házastárs;
- az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja
1998. évi LXXXIV.tv. fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van;
- a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel
6.§-tól
életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve
szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel
fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet
legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja (a
továbbiakban együtt: szülő);
- a nevelőszülő;
- a gyám; továbbá
- az a személy, akihez ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásában
nevelt,
- a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,
- a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett,
- a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban
megjelölt személy a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek
tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes
időtartamára, valamint a tankötelezettsége megszűnését követően
közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre (személyre)
tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek
(személy) a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági
támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében
huszonharmadik - életévét betölti; továbbá
- a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka
a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és
gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, tanköteles gyermekre tekintettel a
tankötelezettség teljes időtartamára.

illetőleg megyei kormányhivatal
Folyósító:
Magyar
Államkincstár Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság

végrehajtási
intézetben
vagy
szociális intézményben élő, a
nevelőszülőnél elhelyezett, vagy a
Gyvt. 72. § (1) bekezdése alapján
ideiglenes hatállyal elhelyezett
tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos gyermek után, továbbá a
gyámhatóság által a szülői ház
elhagyását
engedélyező
határozatban megjelölt személy
esetén tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos gyermek után
23.300,- forint,
- tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos
gyermeket
nevelő
egyedülálló esetén a tartósan beteg,
illetve
súlyosan
fogyatékos
gyermek után 25.900,- forint,
- a saját jogon nevelési ellátásra
jogosult tartósan beteg illetőleg
súlyosan
fogyatékos
személy
20.300,- forint,
-a
gyermekotthonban,
javítóintézetben,
büntetés-végrehajtási
intézetben
vagy
szociális
intézményben élő, a nevelőszülőnél
elhelyezett, vagy a Gyvt. 72. § (1)
bekezdése
alapján
ideiglenes
hatállyal elhelyezett, a g) vagy a h)
pont alá nem tartozó gyermek
esetén, a gyámhatóság által a szülői
ház
elhagyását
engedélyező
határozatban megjelölt személy
esetén, ha a gyermek nem tartozik a
g) vagy a h) pont alá, valamint a 8.
§ (3) bekezdése alá tartozó személy
esetén 14.800,- forint.
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3.
Magasabb
összegű
A magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság szempontjából
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos:
családi pótlék
1998. évi LXXXIV. tv. - az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki az 5/2003.(II.19.) ESZCSM
rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt
állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,
- az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki a tizennyolcadik életévének
a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,
legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a
tizennyolcadik életévének a betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os
mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag
legalább egy évig fennáll.

4.

- fővárosi és megyei kormányhivatal
családtámogatási
feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala
-a
budapesti
lakcímmel
rendelkező személy esetében
az egész fővárosra kiterjedő
illetékességgel
Budapest
Főváros
VIII.
Kerületi
Hivatala,
- a Pest megyei lakcímmel
rendelkező személy esetében
Pest
megyére
kiterjedő
illetékességgel a Pest Megyei
Kormányhivatal Váci Járási
Hivatala.
2020. március 1-jétől fővárosi
illetőleg megyei kormányhivatal
Folyósító: Magyar
Államkincstár Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos gyermek esetén 23.300,Ft

Tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos
gyermeket
nevelő
egyedülálló esetén esetén 25.900,- Ft

18 éven felüli tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos személy esetén
20.300,- Ft,

A táppénz összege a figyelembe vehető jövedelem
naptári napi átlagának
- hatvan százaléka folyamatos, legalább kétévi
biztosítási idő esetében,
- ötven százaléka két évnél rövidebb folyamatos
biztosítási idő esetében, vagy a fekvőbeteggyógyintézeti ellátás tartama alatt, valamint ha a
szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke
kórházi kezelése időtartamára abban az esetben,
ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbetegellátást nyújtó intézményben azzal, hogy a táppénz

1997. évi LXXXIII. törvényben meghatározott ellátások

1. Gyermekápolási Gyermekápolási táppénzre a biztosított szülő jogosult:
- gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén - Társadalomtáppénz
1997. évi LXXXIII. a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén a biztosítási
kifizetőgyermek egyéves koráig;
tv. 43.§-tól
- egyévesnél idősebb, de háromévesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása és - a helyek vagy
gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén a járási
hivatal,
a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén
évenként és gyermekenként a szülőnek nyolcvannégy naptári napon át;
- háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása és - a
gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén
A járási
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évenként és gyermekenként a szülőnek negyvenkettő, egyedülálló szülőnek
hivatal
egy napra járó összege nem haladhatja meg a
nyolcvannégy naptári napon át;
jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér
- hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása
2020.
200 százalékának harmincad részét (10735,- Ft).
és - a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő március 1kezelése esetén - a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő jétől fővárosi
illetőleg
tartózkodás címén évenként és gyermekenként a szülőnek tizennégy,
megyei
egyedülálló szülőnek huszonnyolc naptári napon át.
Az együttélő szülők külön-külön jogosultak a gyermek életkora szerint járó kormánytáppénzes napokra.
hivatal
Méltányosságból adható táppénz a szülő részére, ha 12 éves, vagy annál
idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, vagy a 12 éves,
vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése
időtartamára abban az esetben, ha a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a
fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben.
A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset okozta
A járási
egészségkárosodás
fokától
függ.
Az
2. Baleseti járadék Baleseti járadékra jogosult az a személy, akinek üzemi baleset következtében
tizenhárom százalékot meghaladó egészségkárosodása keletkezett, de a
hivatal,
egészségkárosodás fokának megfelelően
- az 1. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az
2020.
1997. évi LXXXIII. megváltozott munkaképességű személyek ellátásai nem illetik meg.
Ha az egészségkárosodás mértéke a húsz százalékot nem haladja meg, a baleseti március 1- egészségkárosodása 14-20 százalék,
tv.
járadék legfeljebb két éven át, ha meghaladja, az egészségkárosodás tartamára jétől fővárosi - a 2. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az
57.§
időbeli korlátozás nélkül jár.
illetőleg
egészségkárosodása 21-28 százalék,
- a 3. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az
A szilikózisból és azbesztózisból eredő és húsz százalékot meg nem haladó
megyei
egészségkárosodás fennállása alatt a baleseti járadék időbeli korlátozás nélkül kormányhiva egészségkárosodása 29-39 százalék,
jár.
tal
- a 4. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az
Folyósítás: egészségkárosodása 39 százalékot meghaladó
Magyar
mértékű.
Államkincs- A baleseti járadék összege a fent meghatározott
tár NYUFIG fokozatok sorrendjében a havi átlagkereset nyolc,
tíz, tizenöt, illetőleg harminc százaléka.

IX.

Összegzés

Ezzel a kiadvánnyal célom volt, hogy a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek világát szakmai
szemszögből, - szülői tapasztalatokkal alátámasztva - közelebb vigyem a társadalom tagjaihoz, a szociális
szolgáltatórendszerhez.

Szerettem volna a sérült gyermeket nevelő szülők részére támpontot adni,

tájékoztatást nyújtani az intézményes és szociális lehetőségekről. A fejlesztő nevelés oktatás, nem
egyenlő a hagyományos gyógypedagógiai tanítással, de azon szülők és gyermekek számára, akik számára
nincs más alternatív lehetőség, tudom, hogy mentőöv.
Súlyosan-halmozottan sérült gyermeket nevelni, majd felnőttet gondozni, nagyon nehéz feladat. A saját
tapasztalatainkon keresztül szerettem volna érzékeltetni, hogy ez az életút, mennyi szervezéssel és - bár
nem írtam - mennyi lemondással jár. A szülők kapcsolatára az első perctől kezdve rányomja a bélyegét.
Minden pár a hétköznapokban az egymásra figyeléssel, az apró örömökkel, az egészséges gyermekük
fejlődésében gyönyörködve jelent támaszt, biztonságot, boldogságot a másik számára. Az egymásra
figyelésből a halmozottan sérült gyermeket nevelő szülőknek nagyon kevés idő jut. Rengeteg energiát,
nagyfokú szervezőkészséget és rugalmasságot igényel a szülők részéről, és alkalmazkodást a család
minden tagjától.
Bízom benne, hogy az általunk végigjárt út tapasztalataival, segítséget és tájékoztatást tudtam nyújtani az
érintett családok számára.
Aléné Kucsera Andrea
gyógypedagógus, érintett szülő
Dr. Illyés EGYMI, intézményvezető

Még nem tudom, hol is a cél,
És folyton ellenem dolgozik a szél.
De nem fúj vissza, a bőröm páncélból van,
A szívem pedig acél.
Follow the Flow

58

Irodalomjegyzék

59

Aléné Kucsera Andrea (2010): Súlyosan- halmozottan fogyatékosok, Szakdolgozat
Bánfalvy Csaba (2000): A fogyatékosok iskoláztatása Magyarországon In: Társadalmi átalakulás és ifjúság.
A szabadság mint esély. (szerk.): Gábor Kálmán. Szeged. Belvedere Meridionale,
Bass László (szerk) (2004): Jelentés a súlyosan halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok
életkörülményeiről. Kézenfogva Alapítvány Bp.
Verdes Tamás {2005): Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok a közoktatásban. Bp. De
Jure Alapítvány: A sérült emberek jogaiért. „Kézenfogva” Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány, Bp.
https://alepatricia.eoldal.hu/

https://blissalapitvany.hu/
http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/
https://filmekafogyatekossagrol.eoldal.hu/cikkek/alapfogalmak--szomagyarazatok/szomatopedagogia.html
https://fpsz.hu/az-intezmenyrol/
https://fszk.hu/montazs-projekt
http://keppeljellel.atw.hu/files/dr_markus_eszter.pdf
http://koraszulott.com/katona-modszer/
http://semmelweis.hu/peto-ekpmi/gyakorlo-altalanos-iskola-bemutatkozas/
https://szf.gov.hu/file/554_2018.pdf
http://www.deveny.hu/a-deveny-modszer/a-deveny-moszer-osszefoglaloja
(http://www.kea-net.hu/?page=mozgasserult-segito_kutyak
http://www.mozgasjavito.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok/
https://www.webbeteg.hu/cikkek/psziches/1665/lovasterapia-kiknek-es-miert-lehet-hasznos

59

