
ÉN IS VAGYOK!  
Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesület által rendezett (NEA-TF-15-SZ-0319)  

RÓLUNK SZÓL! projekt záró rendezvény.  
2015/16 

 
A pályázat a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás kollégium által megítélt 

támogatásból valósul meg. 
 
 



A program bemutatása 
 
A RÓLUNK SZÓL! projekt, mely 3 az 1-ben „érzékenyítés –bejárás –tájékoztatás” feladatotokat látott el megyénk 14 
településén. A program utolsó, 15. települése Szolnok városa. 
A program elemei: a programban résztvevő ép közreműködők „érzékenyítése”, a település „bejárása” és az ott élő 
érintettekkel kapcsolat felvétel és „tájékoztatásuk”. 
  
A programba sikerességét és komplexitását az együttműködő partnerekkel közösen értük el.  
- A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény segítségével jutottunk el 14 megyei település 
könyvtáraiba ahol a programot lebonyolítottuk.                                                                                                                                             
 
Az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérültek Egyesülete és társszervezeteink: 
Vakok és Gyengénlátók JNSZM Egyesülete és a SINOSZ Szolnok Megyei Szervezete mutatkozott be.  
A programba települési szinten, a Magyar Vöröskereszt JNSZM Szervezetének területi munkatársai és 
a településeken dolgozó védőnők bevonására is sor került. 
A helyi intézmények munkatársai, az érintettek és érdeklődők közötti kommunikáció kerekasztal formában valósult 
meg, melynek a szervezési feladatit a helyi könyvtárosok végezték el, önkéntes tevékenység keretében.  
  
A záró rendezvényen a programmal kapcsolatos tapasztalatok, eredmények összegzése és a jövőre vonatkozó tervek 
kerülnek ismertetésre. Az információs és tájékoztató füzetet elektronikus és papír alapon juttatjuk el a helyi 
könyvtárosok, érdeklődő intézmények részére.  
  

 



A Rólunk Szól Program várható eredményei 
 

• Megyei szintű ismertség 
• Program népszerűsítése 
• Kölcsönös elfogadás erősítése 
• „Elszigetelt” családok bevonása 
• Új együttműködésekre lehetőségek 
• 12 település „bejárása”, 
• 100 fő „érzékenyítése”,   
• 2-4000 fő közvetlen és közvetett  tájékoztatása a programról, 
• 30-40 család információhoz  juttatása, tagság számának bővülése, 
• „Esély órák” népszerűsítése 



Szükséglet felmérés készül a program kapcsán tervezett szakmai munka fogadásához 
 
• települések nyitottságára,  
• témakörökkel kapcsolatos információ igényre,  
• milyen információkra van szükségük fogyatékos ügy területeiről a bevont települések,  
• javaslatokat várunk helyből a település sajátos szükségleteire vonatkozóan,  
• kapcsolati rendszerek feltérképezése és kialakítása helyi szinteken.  

Rólunk Szól Projekt online kérdőív kérdései: 
 

1. Fontosnak tartja, hogy az előítéletek és stigmák nélküli fogyatékos üggyel megismerkedjenek a település lakói?  
2. Hogyan érzi, a településen rendelkeznek-e elegendő és pontos információval a fogyatékos személyekkel kapcsolatban?  
3. Szükségét érzi-e „TABUK NÉLKÜL”-i beszélgetésnek érintett, tapasztalati szakértőkkel?  
4. Szükségesnek tartja, hogy az ellátásokról, szolgáltatásokról az érintettek rendszeresen tájékoztatást kapjanak?  
5. A településen működő közszolgáltatók akadálymentesek-e, ezzel kapcsolatban észrevételeit kérem fejtse ki!  
6. A településen működik-e fogyatékos személyeknek közössége, csoportja?  
7. Kit tart olyan kontakt személynek a településen, akivel feltétlenül kapcsolatba kell lépni és megismertetni a programunkkal?  
8. Hogyan érzi a településen a könyvtárak, azok a fontos helyek ahol helyt adnak a különböző közösségek  működésének?  
9. Milyen szintű a kapcsolat a könyvtáros/ok és a lakosság között?  
10. Ismerik-e a könyvtárak munkatársai a település HEP-ot?  
11. Van-e és milyen kapcsolatuk van fogyatékos személyekkel és családjukkal (0-99 évesig),  
12. Van-e és jól működik-e a kapcsolati háló a könyvtárak munkatársai és az intézmények, közszolgáltatók stb. munkatársai között? 
13. Személy szerint fontosnak tartja a fogyatékos személyek társadalmi elfogadását és befogadását a településen?  
14. Van-e javaslata, hogy hogyan lehetne csökkenteni a fogyatékos személyekkel szemben élő társadalmi előítéleteket? 
 
 





A Rólunk Szól Projekt online kérdőív válaszai I. 



A Rólunk Szól Projekt online kérdőív válaszai II. 



A Rólunk Szól Projekt online kérdőív válaszai III. 



A Rólunk Szól Projekt online kérdőív válaszai IV. 



Első megbeszélés Szolnok, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár 
2015.09.23.  



Nyitórendezvény 
2015.11.11.  



Települések és látogatások időpontjai 
 

• December 1. Nagykörű - Hunyadfalva 
• December 8. Cserkeszőlő - Kunszentmárton 
• Január 19. Jászfelsőszentgyörgy - Jászárokszállás 
• Január 26. Tiszafüred - Tiszaszentimre 
• Február  02. Tiszaörs - Berekfürdő 
• Február 09. Kenderes - Fegyvernek 
• Február 23. Cibakháza – Martfű 
• Március 29. Szolnok - zárórendezvény 

Partnereink, közreműködők 
 

• Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény  
• Siketek és Nagyothallók Országos szövetsége 
• Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok megyei Egyesülete 
• Magyar Vöröskereszt JNSZM Szervezetének területi munkatársai 
• JNSZM településeinek védőnői 
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház  
• Egyenlő Bánásmód Hatóság JNSZM-i képviselője 
 



2015. December  1. 
 Nagykörű  Könyvtári, Információs és Közösségi Hely  Sziráki Éva 
 Hunyadfalva Könyvtári, Információs és Közösségi Hely  Dénesné Vékony Eszter 
December 8. 
 Cserkeszőlő Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ  Árvainé Tóth Éva 
   Cserkeszőlő Könyvtár és Közművelődés   
 Kunszentmárton Városi Könyvtár    Herczeg László 
2016. Január 19. 
 Jászfelsőszentgyörgy Könyvtári, Információs és Közösségi Hely  Sarkadi-Nagy Magdolna 
 Jászárokszállás Városi Könyvtár    Szűcs Krisztina 
Január 26. 
 Tiszafüred  Városi Könyvtár és Információs Központ  Prinyi Tünde 
 Tiszaszentimre Könyvtári, Információs és Közösségi Hely  Domokosné Bari Ildikó 
Február 2. 
 Tiszaörs  Könyvtári, Információs és Közösségi Hely  Szakácsné Csurgó Erzsébet 
 Berekfürdő Könyvtári, Információs és Közösségi Hely  Koszna Anita 
Február 9. 
 Kenderes  Városi Könyvtár    Mikola Istvánné 
 Fegyvernek Művelődési Ház és Könyvtár   Bognár Annamária 
Február 23. 
 Cibakháza  Könyvtári, Információs és Közösségi Hely  Gál Zoltánné 
 Martfű  Városi Művelődési Központ és Könyvtár  Székácsné Tálas Gabriella 
Március 29. 
 Szolnok  Verseghy Ferenc Könyvtár és    Lászlóné Nagy Ilona 
   Közművelődési Intézmény    Illés Julianna 
        Némethné Matastik Magdolna 

A programban részt vett könyvtárak 



         
         

A programban részt vett munkatársak, önkéntesek 
 

ÉN IS VAGYOK! Mozgássérültek Egyesülete 
Fehérváry Tünde  - projekt vezető 
Vincze Ágnes  - projekt koordináló 
Domokos Henriett  - honlap és a program közösségi oldalának szerkesztője 
Balogh Róbert  - gépkocsivezető 
Kardos Krisztián  - önkéntes 
Kósa Károly   - önkéntes 
Mészáros Ferencné  - önkéntes 
Nagy Erika   - önkéntes 
 
JNSZM VAKOK Egyesülete 
Palásti László  - önkéntes 
Palásti-Kondás Erika  - önkéntes    
Pintér Márta  - önkéntes 
Sinkáné Grupkó Erzsébet  - önkéntes 
 
SINOSZ Szolnok Megyei Szervezete   
Nagy Ágnes   - önkéntes 
Pályi Ferencné  - önkéntes 
 
Verseghy Ferenc Könyvtár 
Gyurcsik László  - önkéntes 
Illés Julianna  - önkéntes 
Némethné Matastik Magdolna - önkéntes 
 

 



Tapasztalatok – Nagykörű 
 
• Tanyagondnoki szolgálat, étkeztetés, házi segítségnyújtás 
• A magányos idősek száma jelentős 
• Gyermekes családok száma jelentős 
• A település akadálymentesítése jónak mondható  
• Az orvosi ellátással és a szűrővizsgálatokkal problémák vannak (személyi, tárgyi) 
• A korai szűrés hiányosságai észlelhetők a szakemberek és a családok részéről 
• A fogyatékos személyek elsősorban az idősebb korosztályba tartoznak 
• A problémás gyermekeknek helyben nincs megfelelő fejlesztés (szakember hiány) 
• A településen rendkívül jól működik az intézmények közötti kommunikáció. Az 
intézmények remekül összedolgoznak egymással. 



Tapasztalatok – Hunyadfalva 
 
• Zsákfalu, 253 lakos 
• Tanyagondnoki szolgálat 
• A magányos idősek száma jelentős 
• Számottevő a betelepülők száma 
• Gyermekes családok száma jelentős 
• A település nem akadálymentes 
• Az orvosi ellátással és a szűrővizsgálatokkal problémák vannak (személyi, tárgyi) 
• A fogyatékos személyek elsősorban az idősebb korosztályba tartoznak 
• A problémás gyermekeknek helyben nincs megfelelő fejlesztés (szakember hiány) 
• A településen az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy élhető 
legyen a község. 



Tapasztalatok – Cserkeszőlő 
 
• A települést gyógyturizmus jellemzi, szórt tanyás település 
• A könyvtár korlátlifttel megközelíthető 
• Nincs érdekvédelmi csoport fogyatékos emberek számára 
• Gyermekes családok száma jelentős, nincs fogyatékos gyermek (SNI-s gyermek 6-8       
fő) 
• A településen akadálymentes az óvoda, az iskola és a fürdő. A hivatal siketek és 
vakok számára is egyaránt akadálymentesített 
• Lassú a szakvélemény megszerzése, késői diagnózis 
• A szülők részéről komoly probléma az elfogadás 
• A korai szűrés hiányosságai észlelhetők a szakemberek és a családok részéről 
• A fogyatékos személyek elsősorban az idősebb korosztályba tartoznak 
• A problémás gyermekeknek helyben nincs megfelelő fejlesztés (szakember hiány) 
• A településen az önkormányzat mindent  
megtesz annak érdekében, hogy élhető  
legyen a község. 



Tapasztalatok – Kunszentmárton 
 
• Érdekvédelmi csoport fogyatékos személyek számára nincs 
• A könyvtár egy része akadálymentes 
• A magányos idősek száma jelentős 
• Munkalehetőség alacsony 
• Gyermekes családok száma jelentős 
• A település akadálymentesítése csak részben megoldott 
• Az orvosi ellátással és a szűrővizsgálatokkal problémák vannak (személyi, tárgyi) 
• A fogyatékos személyek elsősorban az idősebb korosztályba tartoznak 
• A problémás gyermekeknek helyben nincs megfelelő fejlesztés (szakember hiány) 
• Csak az érintettek vettek részt a programon 



Tapasztalatok – Jászfelsőszentgyörgy 
 
• Érdekvédelmi csoport mozgásfogyatékos személyek számára van 
• A könyvtár akadálymentes 
• Munkalehetőség alacsony 
• Gyermekes családok száma jelentős 
• Fogyatékos gyermek él a településen 
• A település akadálymentesítése csak részben megoldott 
• Az orvosi ellátással és a szűrővizsgálatokkal problémák vannak (személyi, tárgyi) 
• A fogyatékos személyek elsősorban az idősebb korosztályba tartoznak 
• A problémás gyermekeknek helyben nincs megfelelő fejlesztés (szakember hiány) 
• Az érintettek nagy számmal vettek részt a programon 
• Sok kérdés érkezett a fogyatékos személyek 
ellátásával kapcsolatban, mindhárom  
fogyatékossági szervezethez 



Tapasztalatok – Jászárokszállás 
 
• Érdekvédelmi csoport mozgásfogyatékos személyek számára van 
• Az önkormányzat jelentős figyelmet fordít a fogyatékos emberekre 
• Több fogyatékos személy él a településen 
• A település akadálymentesítése többnyire megoldott 
• A problémás gyermekeknek helyben nincs megfelelő fejlesztés (szakember hiány) 
• Az érintettek nagy számmal vettek részt a programon 
• Sok kérdés érkezett a fogyatékos személyek ellátásával kapcsolatban, mindhárom 
fogyatékossági szervezethez 
• Akadálymentesítéssel kapcsolatban a helyszínen kértek tanácsot az 
intézményvezetők 
• A program a Művelődési Házban lett megszervezve 



Tapasztalatok – Tiszafüred 
 
• Érdekvédelmi csoport mozgásfogyatékos személyek számára van 
• Az önkormányzat jelentős figyelmet fordít a fogyatékos emberekre 
• Több fogyatékos személy él a településen, elsősorban idős korúak 
• A fogyatékos gyermekek számára a bölcsődei és óvodai ellátás során nagy figyelmet 
fordítanak a fejlesztésre 
• Az autista gyermekek száma jelentős 
• Sok esetben a szülők elutasítóak, nem elfogadóak a gyermekük állapotával 
kapcsolatban. A szakemberek tanácsát nem hallgatják meg 
• A település akadálymentesítése többnyire megoldott 
• A problémás gyermekeknek helyben megfelelő fejlesztés van, bár kevés a 
szakember 
• Sok kérdés érkezett a fogyatékos személyek  
ellátásával kapcsolatban, mindhárom  
fogyatékossági szervezethez 
• Akadálymentesítéssel kapcsolatban a  
E-mailen kértek tanácsot 



Tapasztalatok – Tiszaszentimre 
 
• Érdekvédelmi csoport mozgásfogyatékos személyek számára van, rendkívül jól 
működik 
• A helyi intézmények jelentős figyelmet fordítanak a fogyatékos emberekre 
• Több fogyatékos személy él a településen (siketek, vakok, mozgássérültek) 
• A fogyatékos gyermekek fejlesztésére nagy figyelmet fordítanak, kevés a szakember 
• A gyermekek korai fejlesztése gyakran késik, diagnózisuk későn van felállítva 
• A szülők részéről nyílt őszinte segítségnyújtás jellemző, más családok felé is. A szülők 
felelőségét hangsúlyozták a jelenlévők 
• A érintettek továbbtanulása roppant nehéz, nem megoldott 
• A település akadálymentesítése példaértékű (érintett, tapasztalati szakember remek 
munkát végez). Az önkormányzat nyitott a  
segítségnyújtásra 
• A településről tömegközlekedési eszközökkel  
bárhova eljutni szinte lehetetlen 
• Az intézmények közötti kommunikáció remek 



Tapasztalatok – Tiszaörs 
 
• Érdekvédelmi csoport fogyatékos személyek számára nincs 
• A helyi intézmények jelentős figyelmet fordítanak a fogyatékos emberekre 
• Több fogyatékos személy él a településen (vak, mozgássérült, értelmi) 
• A fogyatékos gyermekek fejlesztésére nagy figyelmet fordítanak, kevés a szakember 
• A gyermekek korai fejlesztése gyakran késik, diagnózisuk későn van felállítva 
• A szülők sok esetben magukra maradnak a problémával 
• A településen jól működik a sorstársak és az intézmények közötti kommunikáció.  
• Az érintettek számára munkalehetőség nincs 
• A település akadálymentesítése csak néhány intézményben megoldott (nincs a 
fürdőben beemelő szerkezet) 
• Nehéz kimozdulni a településről, közlekedés, szállítás nem megoldott 
• Az intézmények közötti kommunikáció jól működik. A családsegítők, a védőnők és az 
önkormányzat segítőkészek,  
összedolgoznak az érintettek  
érdekében. 
• Elsősorban anyagi és bürokratikus 
támogatás 
• Igen sok probléma van azokban  
családokban, ahol fogyatékos személy 
él (elsősorban anyagi jellegű) 



Tapasztalatok – Berekfürdő 
 
• Érdekvédelmi csoport fogyatékos személyek számára van 
• A helyi intézmények jelentős figyelmet fordítanak a fogyatékos emberekre 
• Több fogyatékos személy él a településen (vak, mozgássérült, értelmi) 
• Fogyatékos gyermek nincs a településen (a program hatására ESÉLY órára felkértek) 
• A településen jól működik a sorstársak és az intézmények közötti kommunikáció.  
• Az egész település és a gyógyfürdő akadálymentesítése megoldott 
• Rossz tömegközlekedési lehetőségek 
• Az intézmények közötti kommunikáció jól működik.  
• Példamutató a polgármester szemlélete 



Tapasztalatok – Kenderes 
 
• A településen mozgássérültek csoportja működik 
• Iskola részben akadálymentes 
• A súlyosan fogyatékos gyermekek és családok helyzete problémás 
• Súlyosan fogyatékos gyermek nem megy tanulmányi versenyre: ha továbbjut 
nehézkes vele utazni, részt venni a döntőben. 
• Az állásinterjúkon igen gyakoriak az előítéletek 
• Segítség fontos, de a segítséget sokszor visszautasítják , mindenki részéről szükség 
van a toleranciára! 
• Az épek hozzáállása általában nem megfelelő. Gyakran nem is értik, mi a probléma. 
• A szülők nincsenek felkészülve arra, hogy mi a teendő, ha fogyatékos (lesz) a 
gyermekük. A szülők sok esetben magukra 
maradnak a problémával 
Ebben komoly változásra van szükség. 
• Súlyosan, halmozottan fogyatékos  
személyek utaztatása, szállítása  
nem megoldott. 



Tapasztalatok – Fegyvernek 
 
• A településen mozgássérültek csoportja működik 
• A településen egyetlen intézmény akadálymentes 
• Sok az időskorú, fogyatékos személy 
• A halmozottan fogyatékos gyermekek száma évről évre nő 
• Az orvosszakértők sokszor visszaminősítik a megváltozott munkaképességű 
személyeket 
• A súlyosan fogyatékos gyermekek és családok helyzete problémás 
• A szülők nincsenek felkészülve arra, ha fogyatékos gyermekük születik. Fontos a 
szülők és az orvosok felkészítése 
• Súlyosan, halmozottan  
fogyatékos  
személyek utazása sok  
problémát jelent 



Tapasztalatok – Cibakháza  
Vendégünk volt Dr. Kormányos Nóra az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársa 

 
• A településen mozgássérültek csoportja rendkívül jól működik 
• A településen egyetlen intézmény akadálymentes 
• A halmozottan fogyatékos, autista és az SNI-s gyermekek száma nő 
• Gyógypedagógus- és logopédusszakember-hiány 
• Sokan érkeznek Tiszaföldvárról fejlesztésre –túlterheltség miatt az egyéni 
fejlesztések hatékonysága sérül 
• A korábbi pályázatok lezárulását követően megtörtént a módszertani megújulás, de 
a pályázati ciklus lezárulásával hatalmas űr maradt, sajnos forráshiány miatt nem 
fenntarthatóak a korábbi programok 
• A korai diagnosztikai vizsgálatok sokszor több  
hónapig elhúzódnak és a szülők sok esetben  
nem fogadják el az eredményt  
• Súlyosan fogyatékos és kerekesszékes  
személyek szállítása nem megoldott 
• A súlyosan fogyatékos gyermekek és  
családok helyzete nagyon nehéz 



Tapasztalatok – Martfű  
 
• A településen mozgássérültek egyesülete működik 
• A település akadálymentesítése megoldott 
• A gyermekek körében csak az SNI-ről van statisztika, súlyosan fogyatékos 
gyermekekről nincsenek adatok 
• A szülészeti osztályokon a szülők nem kapnak megfelelő tájékoztatást, ha fogyatékos 
gyermekük születik 
• A korai diagnosztikai vizsgálatok sokszor több hónapig elhúzódnak 
• Fogyatékos gyermek esetében nincs olyan információs hálózat sem a szakemberek, 
sem az érintett szülők számára, mely segítséget jelentene a fogyatékos gyermek 
ellátásával, fejlesztésével kapcsolatban. A szülők sok esetben magukra maradnak a 
problémával 
• Súlyosan fogyatékos és kerekesszékes  
személyek szállítása nem megoldott 



Tapasztalatok – Szolnok  
 
• A településen fogyatékosok érdekvédelmi szervezetei jól működnek 
• A település akadálymentesítése túlnyomó részben megoldott (ÉLET-ÚT-ESÉLY 
Program) 
• A fogyatékos személyek számáról nincs pontos adat 
• Szolnok város HEP programja felülvizsgálatra került, kiemelt hangsúlyt kapnak a 
fogyatékos személyek esélyegyenlőségének problémái 
• Egyesületünk célcsoportjának tapasztalatai alapján a szülészeti osztályokon a 
családok nem kapnak megfelelő tájékoztatást, ha fogyatékos gyermekük születik 
• A korai diagnosztikai vizsgálatok sokszor több hónapig elhúzódnak 
• Fogyatékos gyermek esetében nincs olyan információs hálózat sem a szakemberek, 
sem az érintett szülők számára, mely segítséget jelentene a fogyatékos gyermek 
ellátásával, fejlesztésével kapcsolatban. A szülők sok esetben magukra maradnak a 
problémával 
• A korai fejlesztéssel kapcsolatban komoly hiányosságok tapasztalhatók 
• A városban működő intézmények, hivatalok számára az érzékenyítő programunkat 
házhoz kívánjuk vinni igény esetén.  



Pozitív tapasztalatok 
 
• A kisebb településeken jobban megfigyelhető a közösségben jelenlévő koherencia.  
• Odafigyeléssel, empátiával, hiteles példamutatással, megvalósítható az a háló, ami 
biztosítja az érintettek és családjaik számára azokat a lehetőségeket, melyek segítik az 
esélyegyenlőséget 
• Igény van egy igazán átfogó, hiteles, folyamatosan frissülő információs felületre, 
ahonnan az érintettek tájékozódhatnak aktuális kérdéseikről, tapasztalatokról. 
• A célcsoport szükségleteit ilyen, és ehhez hasonló programok segítségével lehet 
megfogalmazni, összegezni, valamint továbbítani a megfelelő fórumok felé. 
• A legtöbb településen az intézmények, hivatalok, civil szervezetek vezetői, 
munkatársai elhivatottak jelen ügy érdekében 
• A résztvevők nyitottan, érdeklődéssel fogadták az elhangzottakat, létjogosultságát a 
témának elismerték 
 



A Rólunk Szól Program eredményei 
 
• Megyei szinten ismertség – 14 településen ismerték meg a programunkat 
• Program népszerűsítése – programunk honlapon, közösségi portálokon van jelen  
• Kölcsönös elfogadás erősítése – a településekről friss kérdésekkel kerestek meg 
(Esély Óra felkérés) 
• „Elszigetelt” családok bevonása – sok érintett család részt vett a programon 
• Új együttműködésekre igény van – az intézmények egy tájékoztató füzet 
összeállítását kérték 
• 15 település „bejárása” - megtörtént  
• 100 fő „érzékenyítése” – 249 fő „érzékenyítése” megtörtént 
• 2-4000 fő közvetlen és közvetett  tájékoztatása a programról – a településenként 
minimum 100-300 fő hallott rólunk;  a honlapon és a közösségi portálokon napi 
látogatottságunk eléri a 300 főt 
• 30-40 család információhoz  juttatása, tagság számának bővülése – tagságunk 
létszáma 10%-kal emelkedett 
• „Esély órák” népszerűsítése – több igény is érkezett 



Összegzés 
 
• Későn diagnosztizált betegségek miatt sokszor a korai fejlesztés lehetőségéről 
lemaradnak az érintettek. 
• Szakemberhiány tapasztalható a városokban és vidéken is 
• Túlterheltség, motiválatlanság a szakemberek részéről  
• Az érintett családok szakmai segítséget igényelnek a problémáik kezelésére 
• Gyakran a szülők is elutasítóak, segítséget nem fogadnak el. A szakembereknek: 
orvosoknak, óvónőknek, védőnőknek, stb. a szülők hátat fordítanak, nem fogadják el a 
tényeket  
• A társadalom részéről komoly problémát okoz az elfogadás és a tolerancia hiánya 
• A szakemberek és érintettek közötti kommunikáció, partneri viszony, kompetenciák 
tiszteletben tartása okoz gondot 
• Nem minden pénz kérdése 
• Információhoz való hozzáférés nehézségei (a szülő, család, érintett magára marad a 
problémájával, nem tudja, kihez fordulhatna valós segítségért) 
• Kerekes székes érintettek szállítása megoldatlan, túlterhelt támogató szolgálatok 
• Tömegközlekedéssel kapcsolatos súlyos hiányosságok (MÁV, Volán) 
 



Köszönöm a figyelmet! 
 

Fehérváry Tünde 
egyesületi elnök 

 
Szolnok, 2016. március 29. 
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