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Nemzeti Erőforrás Minisztérium fenntartásában
Komplex rehabilitáció: országos módszertani funkció

• önállóság fejlesztése,  oktatás-képzés,  egyéni fejlesztési 
tervek alapján

• szolgáltatásfejlesztés a hagyományos rehabilitációs 
intézet keretén túllépve

• Mozgásterápia, szociális munka, pszichológiai 
szolgáltatás, mentálhigiénés szolgáltatás, 

• Foglalkozási rehabilitáció
• Személyi segítés, egészségügyi szolgáltatások

Mozgássérült Emberek 
Rehabilitációs Központja



Célok - A projekt konkrét céljai

Műhelyhálózat
• régiónként egy segéd-és 
sporteszköz műhely
• Új munkahelyek 
megváltozott 
munkaképességűeknek
• Rehabilitációs 
szakemberek által 
javasolt/felügyelt adaptáció

Képzések
• rehabilitációs szakemberek 
elméleti és gyakorlati 
képzése
• belső munkatársak 
folyamatos képzése
• FNO mint egyéni 
állapotfelmérő módszer 
széles körű terjesztése

Együttműködések
• civil és állami régiós 

hálózatépítő tréningjeink
• EU-tagállamok 

szervezeteinél tett 
tanulmányutak

• szakmai kapcsolatok, 
konferenciák

Módszertani 
fejlesztések

•méretvételezést lehetővé 
tevő mérőkeret

• nyomásmérő párna
• FNO-módszer fejlesztése

2008 2009 2010 2011 20122011

EUR 
5 million



A projekt sikerének feltételei

• Gépkocsi
• Műhely-

felszerelés
• Szaktudás

• Elkötelezett-
ség

• Fegyelem
• Kreativitás

• Működési  
kézikönyv

• IT-rendszer
• Szabályozók

• Teljes 
személyzet

• Képzések
• Teljesítmény-

menedzs.
Humán-

erőforrások
Eljárás-

rend

Eszköz-
rendszer

Munka-
morál



A fogyatékosság definíciói Európában 

Két modell fogalmazódott meg

Orvosi modell: a fogyatékosság személyes probléma
Társadalmi modell: az ember társadalmi körülményei, 

környezete, fizikai struktúrái
– a társadalom szerkezete
– a fogyatékos emberekkel szembeni 

diszkriminációhoz vezető hiedelmek állítanak elő



The Standard Rules 1993 

• A „fogyatékosság”  funkcionális korlátozottságok összefoglaló 
elnevezése. 

• A fogyatékossággal élő emberek a társadalom tagjai, és joguk 
van helyi közösségük keretein belül maradni.

• Az esélyegyenlőség biztosítása folyamatának részeként meg 
kell adni a kellő segítséget a fogyatékos embereknek, hogy 
vállalhassák a teljes körű felelősséget a társadalom 
tagjaiként.



2007. évi XCII. törvény
a Fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ egyezmény 

Általános alapelvek:
• a veleszületett méltóság,
• az egyéni autonómia tisztelete, 
• a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség,
• inklúzió, hatékony társadalmi részvétel, 
• a fogyatékos emberek különbözőségének tisztelete és 

elfogadásuk az emberi sokszínűség, valamint az emberiség 
részeként,

• esélyegyenlőség,
• hozzáférhetőség.



A projekt célja

A fogyatékos emberek társadalmi és munkaerő-piaci 
integrációjának elősegítése
ezt meghatározza 
az általuk használt támogató eszközök, 
támogató technológiák 
minősége és használhatósága 



Kihívások 1.

A támogató technológiai eszközöknek a  jogosult, 
felhasználókhoz való eljuttatása során
– Nem határozzuk meg az egyéni szükségleteket
– Nem határozzuk meg, hogy milyen környezetben 

használják az eszközöket
– Nincs adaptáció
– Nincs szerviz
– Nincs TEAM munka (orvosi rendelvény + OEP) 



A juttatási rendszer a felhasználók és szakemberek 
számára 

• Átláthatatlan
• Centralizált 
• Bürokratikus
• Nem biztosítja a kellő tájékoztatást
• Kimaradnak a gyerekek minden vállalt nemzetközi 

kötelezettség ellenére!!!
• A költségeket nem elemezzük, nem tudjuk mire és miért 

fordítunk forrásokat – Társadalmi felelősség

Kihívások 2.



VÁLASZOK 1.

• Hozzáférhetőség biztosítása
• Műhelyhálózat, országos hálózat 
• Információk biztosítása

– civil és állami szervezetekből álló együttműködési háló 
kialakítása,

– kapcsolat külföldi partnerekkel az önálló életvitel, 
rehabilitáció, segítő technológiák területén



VÁLASZOK 2.

• Változó szemléletmód: fogyatékosság, segédeszközök 

• Hálózatépítés: kooperáció műhelyen belül és más 
együttműködő szervezetek között

• Projekt indikátorok teljesülése 



VÁLASZOK 3.

• Szakmai fejlesztések 
• egyéni szükségletek és eszköz meghatározása  
• FNO-módszertan fejlesztése

• TEAM munka

• A felhasználók részvételének biztosítása
• A megfelelő eszköz kiválasztása: FNO – ISO adatbázis 

létrehozása



VÁLASZOK 4.

• EASTIN adatbázis feltöltése
• Az  eszközök megfelelő használatában 

– Karbantartás
– Betanítás – mérőpárna, méretvételi keret, CAAA
– Ergonómiai, műszaki fejlesztések

• További folytonos tanulás: nemzetközi kapcsolatok, 
szakirodalom



VÁLASZOK 5.

A projektben végzet tevékenységnek köszönhetően 
a támogató technológiák használatával az egyes személyek 

– életminősége emelkedik, 
– a társadalmi életben aktívan részt vesznek,
– biztonságérzete és önállósága is megnő; 

a megfelelő minőségű segédeszközök lehetőséget adnak az 
INTEGRÁCIÓRA



VÁLASZOK 6.

A GURULÓ projekt  működése fejleszti a korszerű  támogató 
technológia megteremtéséhez szükséges feltételeket. 

A projekt
– megvalósítása, 
– monitorozása, 
– gazdasági elemzések, javaslatok 
lehetőséget adnak  arra, hogy az európai  unió elveinek 

megfelelő, önálló életvitelt segítő szolgáltatási 
(eszközellátási) rendszer, modell jöhessen létre. 



Köszönöm figyelmüket!

Mozgássérült Emberek 
Rehabilitációs Központja Kogon Mihály előadása
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