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A feltáró munka előzményeiről 
A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) megbízásából egy kiemelt pro-
jekt (Guruló1) keretében a Revita Alapítvány 2011. március 01. és 2011. május 31. között 
regionális hatókörű feltáró munkát végzett az Észak-alföldi régióban. A feltáró munka 
célja a Guruló szolgáltatás- és hálózatfejlesztési tevékenységének megalapozása volt. 
Ennek érdekében feltérképeztük és megismertük azokat az elismert, környezetükben 
meghatározó – a komplex rehabilitáció egyes területein dolgozó, a mozgássérült embe-
rek életminőségének javításában közreműködő – szakembereket és civil szervezeteket, 
akik hatékonyan tudják segíteni a Guruló munkatársait a program sikeres végrehajtásában, 
valamint a megkezdett tevékenységek folytatásában. 

A feltáró munka elméleti megalapozására a komplex rehabilitáció fogalmi meghatározása 
szolgált. „A rehabilitáció a fogyatékossággal élő és/vagy megváltozott munkaképességű 
személyeket a mindennapi életbe, a munkába visszavezető, belátható perspektívát átfogó, 
kétirányú szakmai tevékenység. Egyik iránya a kliens-központú irány, amely egyik alanya, a 
kliens helyzetének megváltoztatását jelenti. Másik iránya a társadalom-központú irány, amely 
másik alanyának: szűkebb értelemben a fogyatékos ember környezetének, tágabb értelem-
ben a társadalomnak az átalakítását jelenti.”2. 

A komplex rehabilitáció részterületeit az alábbiakban azonosítottuk3:  

 egészségügyi (orvosi) rehabilitáció 
 környezeti rehabilitáció 
 pszichológiai (mentálhigiénés) rehabilitáció 
 foglalkozási rehabilitáció 
 empowerment 
 szociális rehabilitáció 

Munkánk során arra törekedtünk, hogy mind a területi lefedettség, mind a rehabilitációs 
részterületek szempontjából arányosan válasszuk ki az interjúk alanyait. A régió három 
megyéjéből megközelítőleg megegyező arányban jelöltük ki a mintába került szakembereket 
és szervezeteket, emellett nem csak a megyeszékhelyekre koncentráltunk, hanem kiemelt 
hangsúlyt fektettünk a kisebb településeken található, meghatározó szereplők felkutatására 
is. Arra is törekedtünk, hogy a komplex rehabilitáció részterületei minden megyében ha-
sonló arányban jelenjenek meg mintánkban, biztosítva ezzel, hogy a szolgáltatás- és háló-
zatfejlesztési munka megkezdéséhez a régióban a rehabilitációban dolgozó szereplők lehető 
legszélesebb szakmai tudással bíró köréről gyűjtünk információt. 

A célcsoport elérése hólabda-módszerrel4 valósult meg, a mintába összesen 20 szakember 
és 20 civil szervezet került be. Mivel a feltáró munka elsősorban jól meghatározható, minő-
ségi információk átadására és összegyűjtésére szolgált, a kutatásba bevont szakemberekkel 
és civil szervezetek képviselőivel strukturált interjúk készültek. A szakemberek szakmai 
                                                
1 A Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási 
hálózat (TÁMOP-1.4.2-07/1.-2008-0001). További részletek a www.gurulo.hu oldalon. 
2 Könczei György – Kullmann Lajos (szerk.): A (komplex) rehabilitáció alapjai. ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Kar Budapest 2009. 
3 Részletes fogalommagyarázat lásd: Zárótanulmány, 3. számú függelék 
4 Hólabda-módszer: a célcsoport néhány tetszőlegesen választott tagjának ajánlásai alapján kerülnek kiválasztás-
ra a kutatásba bevont további személyek és civil szervezetek.  
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önéletrajzainak, illetve a szervezetek rövid szakmai bemutatkozó anyagainak feldolgozása 
további információt biztosított ahhoz, hogy a feltáró munka célcsoportjának rehabilitációval 
kapcsolatos szakmai tevékenységét pontosan azonosítani lehessen.  

A feltáró munka a célcsoport felkutatásával kezdődött. Ennek során összegyűjtöttük azo-
kat a mozgássérült emberek rehabilitációjával foglalkozó szakemberekről és szervezetekről 
elérhető alapvető információkat5, amelyek az első interjúalanyok kiválasztásában nyújtottak 
segítséget. 

A további szakembereket és civil szervezeteket az első interjúalanyok ajánlásai segítségével 
sikerült elérni. 2011. április és május hónapban összesen 21 szakember és 23 civil szervezet 
megszólítását követően 20-20 interjú készült el.  

A feltáró munka az Észak-alföldi régióban meglévő szakmai kapcsolatok sűrűségéről 
és minőségéről ad aktuális keresztmetszeti képet. A mintába került szakemberek és 
szervezetek szakmai kapcsolati hálóját, jelentőségét, szerepét az önmagukról bemutatott, 
szubjektív kép alapján rögzítettük6, amely lehetőséget adott annak feltérképezésére, hogy e 
szereplők bevonása a szolgáltatás- és hálózatépítésbe milyen haszonnal járhat a Guruló 
projekt számára.  

A terepen gyűjtött információk segítségével egy olyan kapcsolat-hálózati térkép készült el, 
amelyen megjelenítésre kerültek a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjával kapcsola-
tos, a térségben jelenlévő szakmai kapacitások, illetve a szervezetek, intézmények és szak-
emberek közötti szakmai kapcsolatok. A térkép segítségével vizuálisan is megragadható, 
hogy a régióban milyen sűrűségűek és milyen szakmai tartalommal bírnak ezek a – 
mozgássérült emberek rehabilitációjához kapcsolódó – hálózatok. A feltáró munka eredmé-
nyeképpen létrejött kapcsolat-hálózati térkép hatékonyan tudja segíteni a szolgáltatás- és 
hálózatfejlesztés megkezdését: segítségével előzetesen meghatározható, hogy kikkel és 
mely területen lehet együttműködni a Guruló projekt szolgáltatásfejlesztési és hálózatépítési 
tevékenysége során. 

A tanulmány közzéteszi a mozgássérült emberek rehabilitációjával összefüggő szakmai 
kapcsolatokat megjelenítő regionális hálózati térképet (Zárótanulmány, 1. számú függe-
lék), amely két részből épül fel:  

 A feltáró munka során felkeresett szakembereket és civil szervezeteket megjelenítő 
régiós térkép (1. számú melléklet) 

 40 darab egyéni (szakemberre vagy szervezetre vonatkozó) kapcsolati ábra 
 

Emellett a tanulmány a feltáró munka adatai alapján az Észak-alföldi régióra vonatkozóan 
olyan megállapításokat tesz a komplex rehabilitáció, illetve annak részterületein dolgo-
zó szereplőkkel kapcsolatban, valamint olyan gyakorlati jellegű javaslatokat tartalmaz, 
amelyek hatékonyan segíthetik a Guruló projekt szolgáltatás- és hálózatfejlesztési tevékeny-
ségének elindítását. 

 

                                                
5 Név, cím, telefonszám, e-mail-cím, web, szakterület, rehabilitációs terület. 
6 Ahhoz, hogy egy-egy szereplő objektív szerepét a többi szakmabeli véleménye, visszajelzése alapján lehessen 
megrajzolni, teljes körű adatfelvétel lenne szükséges. 
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A hálózati térkép információinak elemzése  
Olyan – a regionális kapcsolathálózati térkép értelmezéséhez használható – megfigyelése-
ket rögzítettünk, amelyek a MEREK, illetve a Guruló projektmenedzsment szolgáltatás-
fejlesztési és hálózatépítési munkáját segítik. Tartalmi megállapításaink összefoglalásá-
val az volt a célunk, hogy a térképen megjelenített vizuális információk értelmezését (a tér-
képen nem megjeleníthető információkkal kiegészítve) megkönnyítsük.  

A 40 strukturált interjú alanyait a típusalkotás módszerével négy nagyobb csoportba (ezek 
közül két típusnál három, illetve két altípusba) rendeztük. A módszer alkalmazása során a 
szakemberek és civil szervezetek komplex rehabilitációval kapcsolatos szakmahálózati 
tevékenységére, annak leírására helyeztük a hangsúlyt. A hálózati térkép szereplőit első-
sorban a mozgáskorlátozott emberek komplex rehabilitációjában betöltött szakmai 
szerepük, munkájuk és szakmai kapcsolataik alapján rendeztük egy-egy típusba. 

A hálózati térkép szereplőinek típusai: 

 „Szabadúszók” Egy adott „anyaintézményhez”, illetve szervezethez csak lazábban 
köthető, szaktudásukat máshol is felhasználó szakértők. (8 szereplő: 8 szakember) 

 „Szateliták” Egy adott „anyaintézményhez” illetve szervezethez szorosan kötődő 
szereplők. (9 szereplő: 2 szervezet, 7 szakember) 
- „Nyitottabbak” (Kapcsolatrendszer bővítésére törekvő „szateliták”.) 
- „Zártabbak” (Zártabb, szűk szakmai hálózattal rendelkező „szateliták”) 

 „Professzionális szolgáltatók” Komplex rehabilitációra törekvő, kiforrott szolgáltatói 
struktúrával bíró szereplők. (12 szereplő: 11 szervezet, 1 szakember) 
- „Fogyatékos emberek számára szolgáltatók” Elsősorban fogyatékos emberek tar-

toznak a célcsoportba. 
- „Klasszikus humánszolgáltatók” Elsősorban nem fogyatékos emberek tartoznak a 

célcsoportba. 
- „Alternatív szolgáltatók” Fogyatékos emberek számára alternatív szolgáltatásokat 

biztosító szereplők. 

 „Sorstársak” A személyes érintettség alapján szerveződő szereplők. (11 szereplő: 7 
szervezet, 4 szakember) 

A típusalkotásnál olyan előre rögzített elemzési szempontokat határoztunk meg, amelyek 
segítségével egymással összevethetőek az egyes csoportok szakmahálózati jellemzői, 
így jóval könnyebben meghatározható, hogy a későbbiekben melyik típus szereplőivel leg-
inkább milyen szolgáltatás- és hálózatfejlesztési tevékenységet lehet kialakítani.  

A típusalkotás szempontjai: 

 rehabilitációs tevékenység komplexitása 
 komplex rehabilitáció kapcsán felmerülő szakmai erőforrások 
 a mozgáskorlátozott célcsoport szolgáltatásokban betöltött súlya 
 a szolgáltatás és szakértelem biztosításának szervezeti, intézményi kötődése 
 a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjához fűződő szakmai kapcsolatok jellege 
 a fogyatékosság kapcsán felmerülő személyes érintettség megjelenése, meghatáro-

zó jellege 
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A hálózati térkép értelmezését segítő típusalkotás során igyekeztünk úgy megfogalmazni 
állításainkat, hogy a következő fejezetben megjelenő javaslatok kapcsán az egyes típusok 
jellemzőinek meghatározásával szakmai fogódzókat biztosítsunk a térkép értelmezéséhez. 
A csoportosított tulajdonságok (rehabilitációs területek, szakmai erőforrások, kapcsolati 
hálózat minőségi és mennyiségi mutatói) segítségével könnyebben megragadható többek 
között az is, milyen típusú szereplővel (szakemberekkel és szervezetekkel egyaránt), mi-
lyen típusú tevékenységben lehet hatékonyan együttműködni a Guruló stábjának egy-egy 
– a Revita Alapítvány által felvázolt – javaslat megvalósítása kapcsán. 

 

 

Javaslatok 
A projekt végső céljához szervesen illeszkedő javaslatokat fogalmazunk meg a Guruló 
menedzsmentje számára. A javaslatok megfogalmazásakor az interjúk során megkeresett – 
a komplex rehabilitációban érintett – szakemberek és civil szervezetek gondolataira és 
ötleteire, valamint a személyes megkeresések kapcsán szerzett tereptapasztalatainkra 
alapoztuk megállapításainkat. 

 

Országos Guruló szervizpont-hálózat kiépítése 

A regionális szervizműhelyek ismertségének, megrendeléseinek folyamatos növekedésével 
számolva a szolgáltatások elérhetőségének javítása, a rugalmas szervizkapacitás ki-
építése érdekében egy négyszintű (a két meglévő – országos és regionális – mellé két új 
szervezeti szint beemelésével) szervizhálózat kialakítására van szükség. 

 Központi, módszertani műhely (országos szint): a technológiai folyamatok doku-
mentálásának, műszaki-technológiai követelmények kidolgozásának, leírásának, a 
munkabiztonsági követelmények kialakításának, a minőségirányítási rendszer beve-
zetésének, a műhelyek egységes működését elősegítő adminisztrációs és működési 
szabályzatok kialakításának (ezek a jelenlegi tevékenységek) kiterjesztése az új – 
kistérségi és települési – szervezeti szintekre is. A központi műhely az országos 
szervizpont-hálózat szakmai koordinációjával egészíti ki tevékenységét. 

 Műhely (regionális szint): a segédeszközök javítása, karbantartása, átalakítása, FNO 
felmérések készítése, tanácsadói tevékenység végzése, valamint az életvitelt segítő 
eszközök értékesítése és bérlése mellett (ezek a jelenlegi tevékenységek) a regioná-
lis szervizpont-hálózat szakmai koordinációjával, a szervizek és szervizpontok teljes 
műszaki háttértámogatásával egészíti ki a tevékenységét (pl. alkatrészek beszerzése, 
utánpótlása). 

 Szerviz (kistérségi szint): olyan partnerszervezetek bevonása az országos műhelyhá-
lózatba, akik a mozgássérült emberekkel napi kapcsolatban vannak. A regionális mű-
hely teljes műszaki háttértámogatására alapozva azokat a kisebb átalakításokat, javí-
tásokat végzik el ezekben a szervizekben, amit nem lehet a helyszínen megoldani: az 
összetettebb javítás vagy átalakítás miatt szállítást igényelnek, ugyanakkor nem in-
dokolt a régiós műhely jelentősebb műszaki hátterének igénybevétele sem. 
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 Szervizpont (települési szint): olyan önkéntes szereplőkre (szülői és sorstárs-típusú 
civil szervezetek, helyi közösségek aktív, műszaki érzékkel rendelkező tagjaira) épülő 
helyszín (egy rendezett garázs vagy melléképület), ahol kisebb – a segédeszköz 
szállítását nem igénylő – karbantartások és javítások elvégezhetőek. 

A szervizpont-hálózat kialakításával az ügyfelek egyéni élethelyzetéhez rugalmasabban 
alkalmazkodó, a jelenleginél egyszerűbben és kényelmesebben elérhető – rövidebb szer-
vizidejű – szolgáltatás nyújtható.  

 

Adományozási és kölcsönzési tevékenység összehangolása 

A többnyire esetleges adományozási alkalmak – legyen szó akár kisebb egyéni vagy na-
gyobb tételben érkező felajánlásról – célzottabbá tehetőek, valamint az adományozásra 
váró felhalmozódott segédeszközök hasznosulása javítható egy országos szintű jelző-
rendszer segítségével. Jelenleg több intézmény és szervezet rendelkezik használaton kívüli 
és/vagy adott állapotában használhatatlan segédeszközökkel. Ezeknek az eszközöknek a 
térítésmentes szervizigény-felmérését követően a Guruló projekt – az adomány célszerep-
lőivel rugalmasan együttműködve – írásban megállapodik a szállítási feltételekről, a szüksé-
ges javításokról, átalakításokról, szétszerelésekről, a gazdaságtalan módon javítható segéd-
eszközök használható alkatrészeinek kiszereléséről, a még használható és a későbbiekben 
beszerelhető alkatrészekről, valamint a szétszerelés során keletkezett hulladék szakszerű 
elhelyezéséről. Az adományozott eszközök szervizelését (vagy szétszerelését) követően a 
Guruló projekt partnere (aki az adott adomány birtokosa) dönt arról, hogy a használatba ve-
hető eszközt saját ügyfeleinek, lakóinak, partnereinek adja használatba, vagy a Guruló rend-
szerébe helyezi, illetve egyéni megállapodás alapján ott hasznosítja tovább (továbbadomá-
nyozza, bérbe adja stb.). 

Az adományozási és kölcsönzési rendszerek összehangolásával és egységes kezelé-
sével (Guruló Call Center) a Guruló a jelenleginél jóval hatékonyabb, rugalmasabb és ol-
csóbb rendszert alakít ki a szolgáltatásokat igénybevevő emberek számára. 

 

Önkéntes kapacitások bevonása a Guruló szolgáltatási tevékenységbe 

A Guruló folyamatosan növekvő szolgáltatói kapacitása – a területi lefedettség növelése, 
valamint a szolgáltatási profil bővítése kapcsán emelkedő ügyfélszám – miatt szükség van 
megfelelően felkészített és menedzselt önkéntesek elhelyezésére a rendszerben. A tele-
pülési szintű, magas minőségben biztosított, rugalmas szolgáltatások bevezetése főként 
azokon a szolgáltatáshiányos településeken fontos, amelyek távol vannak a regionális műhe-
lyektől és a szolgáltatásokkal jobban ellátott megyeszékhelyektől, illetve a fővárostól. 

Önkéntesek lehetséges helye és szerepe a Guruló szolgáltatási rendszerében: 

 Országos szintű jelzőrendszer felkészített önkéntesei (egyéni és szervezeti sze-
replők), akik az adományozási alkalmakat, közösségi akciókat, szakmai rendezvé-
nyeket és eseményeket jelzik a híváskezelő központ felé. 

 Szervizek (szervezetek munkatársai) és szervizpontok (magánemberek) kiképzett 
önkéntesei, akik a segédeszközök egyszerűbb javítását, szétszerelését, a szétszere-
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lés során keletkezett alkatrészek és hulladékok kezelését végzik, és napi kapcsolat-
ban állnak egymással, illetve a regionális műhellyel. 

 Szakmai hálózatban együttműködő partnerszervezetek önkéntesei: akik szakmai 
át- és továbbképzésük után (pl. mentálhigiénés asszisztens, szociális segítő) az ügy-
felekhez legközelebb, települési szinten nyújtanak olyan szolgáltatásokat, amelyek 
javítják a mozgássérült emberek életminőségét.  

A helyi közösségekben az inkluzív szemlélet meghonosítása kapcsán fontos előrelépést 
jelentene az, ha a Guruló projekt szolgáltatói tevékenységének szakszerű és magas színvo-
nalú biztosítása során olyan helyi önkénteseket von be, készít fel, koordinál és mentorál, 
akik elkötelezett módon segítik a településen élő fogyatékos szomszédjaikat, közelebbi és 
távolabbi ismerőseiket. Az önkéntességen alapuló, a befogadó társadalmi szemléletet 
erősítő helyi kezdeményezések háttértámogatásának megteremtésével a Guruló tovább 
erősíti a jelenleg is működő helyi gyakorlatokat, valamint aktívan segítheti hasonló kezdemé-
nyezések elindítását. 

 

Guruló információs protokollok kidolgozása 

A Guruló projekt ismertségének növekedése kapcsán jelentkező információk mennyisége 
és összetettsége folytán indokolt egy egységes módon rögzített szabály- és eljárás-
rendszer kialakítása a célcsoport személyes elérésére vonatkozóan. Terepmunkánk során 
azt tapasztaltuk, hogy a segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatások esetén a személyes 
– bizalmon alapuló – találkozások a legalkalmasabbak arra, hogy az eszközöket használó 
embereket és családtagjaikat megszólítsák. Javaslataink ezért kizárólag a személyes talál-
kozásokon alapuló információk átadására, illetve cseréjére fókuszálnak. 

A célcsoport személyes elérési tervének (Guruló információs protokoll) struktúráját – az 
információ tartalmának és összetételének megfelelően – két nagyobb csoportra osztjuk: 

1. az egyszerűbb, általános információk továbbítására; 

2. az összetettebb – téma- és/vagy szakma-specifikus – információk átadására. 

Az egyszerűbb, általános információk továbbítása (1.) esetén – a személyes találkozás 
rendszeressége és időtartama alapján – további két csoportra osztjuk a találkozások típusait: 

1.1 eseti találkozásokra: rehabilitációs vizsgálatok, rehabilitációs kórházi kezelések és 
egyéb – a rehabilitációhoz kapcsolódó események (pl. gyógyfürdők kezelései) – során 
szórólapok, illetve rövid figyelemfelkeltő projektinformációk átadására nyílik lehetőség; 

1.2 rendszeres találkozásokra: házi orvosi vizsgálatok, humánszolgáltatások (kiemelten 
a támogató szolgálatok!) igénybevétele; civil szervezetek és közösségek rendezvényei, 
találkozói kapcsán a szórólapok mellett a részletesebb tájékoztatásra is alkalmas szer-
kesztett szakmai anyagok és kiadványok (pl. lakberendezés akadálymentesen, hétköz-
napi életvitelt segítő „házi praktikák”7) átadására kínálkozik lehetőség.  

 

                                                
7 A Guruló által szerkesztett szakmai anyagokra és kiadványokra a „Guruló Tudástár kialakítása” javaslat leírása 
során részletesebben kitérünk. 
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Az összetettebb – téma- és/vagy szakma specifikus – információk átadását (2.) további 
két részre osztjuk aszerint, hogy kit célzunk meg az adott információval: 

2.1 A komplex rehabilitációban érintett szakemberek számára szervezett látogatások a 
Guruló regionális műhelyeiben („Be-Guruló”): egy-egy szakterület és téma szerint struk-
turált interaktív találkozók. 

2.2 A mozgáskorlátozott emberek életminőségét javító lehetőségek után érdeklődő érin-
tett személyek, vagy a téma iránt érzékenyíthető lakosság (óvodástól a nyugdíjasig) 
számára szervezett bemutatók („Ki-Guruló”): a rendezvény témájához, tartalmához 
és a helyszín adottságaihoz rugalmasan alkalmazkodó interaktív események. 

Függetlenül a személyes interakciók típusától (a személyes találkozások rendszerességétől 
és közvetített tartalmak összetettségétől) a Guruló információs rendszerében szereplő – 
a mozgáskorlátozott emberekkel személyes kapcsolatban álló – regisztrált partnerek szá-
mára rendszeresen megjelenő – nagyobb célcsoportonként tematizált (eltérő tartalmú) – 
hírlevelet kell küldeni a fent említett intézmények és szervezetek számára. 

 

Guruló Call Center kialakítása 

A Guruló projekt ismertségének növekedésével és az új szolgáltatások bevezetésével meg-
emelkedik a partnerekkel való kapcsolatfelvételek száma, amely indokolttá teszi a meg-
felelő koordinációt: egy országos hatókörű Guruló Call Center kialakítását és működtetését8. 
A személyes találkozásokon alapuló kapcsolatfelvételek során olyan integrált adatbázis 
kialakítására kerül sor, amelynek folyamatos adminisztrációját külön szolgáltatás kereté-
ben indokolt ellátni. 

Guruló összevont adatbázisainak lehetséges elemei: 

 adomány adatbázis 
 alkatrész adatbázis 
 eszköz adatbázis 
 önkéntes adatbázis 
 partner adatbázis 
 rendezvény adatbázis  
 szolgáltatási adatbázis  

Az összevont adatbázisban szereplő információk feltöltése, módosítása, frissítése mellett 
kiemelt feladatot jelent a Guruló partnereivel való folyamatos – napi szintű – kapcsolattartás. 
A Call Center három nagyobb partner-csoport számára (előre meghatározott adatbázis-
hozzáférési szintek kialakításával) teszi elérhetővé a naprakész információkhoz való hozzá-
férést, a telefonos és elektronikus kapcsolatfelvétel lehetőségét. 

                                                
8 A Guruló Call Center munkatársainak kiválasztásánál törekedni kell arra, hogy megváltozott munkaképességű 
embereket töltsék be ezt a munkakört. 
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Guruló partner-csoportok: 

 Guruló országos műhelyhálózat (központi, módszertani műhely, regionális műhe-
lyek, kistérségi szervizek, települési szervizpontok) 

 Guruló információs rendszerében szereplő – a mozgáskorlátozott emberekkel szemé-
lyes kapcsolatban álló – regisztrált partnerek 

 a mozgáskorlátozott emberek, illetve a mozgáskorlátozott emberek életminőségét ja-
vító lehetőségek után érdeklődő, a téma iránt érzékenyíthető lakosság 

A Guruló integrált adatbázis szolgáltatásának személyes kapcsolattartásra épülő tevé-
kenysége megalapozza és lehetővé teszi a projekt szakmai céljaihoz illeszkedő – költségha-
tékonyan működtethető – professzionális direktmarketing tevékenységet, az ügyfelek 
elégedettségének folyamatos mérését, a szolgáltatások nyomon követését, az új igé-
nyek és szükségletek jelzőrendszerének kialakítását, egységes rendszerbe foglalását. 

 

Guruló Tudástár kialakítása  

A Guruló szolgáltatásfejlesztési és hálózatépítési tevékenységének kulcseleme egy olyan – 
az interjúk során többek által említett – szakmai Tudástár összeállítása, amely a Guruló 
partnercsoportok mindegyikének tematikus, kézzelfogható, naprakész információkat, 
anyagokat, leírásokat, valamint dokumentációkat tesz hozzáférhetővé.  

Tematikus Tudástár Guruló partner-csoportok szerint: 

 a Guruló országos műhelyhálózat számára: új módszerek, technikai megoldások, 
átalakítások, segédeszköz fejlesztések teljes dokumentációja (leírások, fotó- és 
video dokumentáció, műszaki és biztonsági engedélyek stb.) 

 a Guruló információs rendszerében szereplő regisztrált partnerek számára: szakmai 
újdonságok, módszertani útmutatók, képzési segédanyagok, protokollok, se-
gédeszköz katalógusok 

 a mozgáskorlátozott emberek, illetve a lakosság számára: praktikus – az életminő-
ség javítását szolgáló – kiadványok, kézikönyvek, használati útmutatók, termék- 
és szolgáltatásismertetők (elektronikus és nyomtatott formában) 

A Tudástár összeállítását és bővítését a Guruló hazai és nemzetközi partnereivel közö-
sen állítja össze a már meglévő és hozzáférhető szakmai anyagokból9, illetve fejleszti to-
vább azokat az általa koordinált tematikus szakmai műhelyekben. A Tudástárban található 
információk és anyagok teljes körű kezelését, rendszerezését, a napi hozzáférés biztosítá-
sát, a partner csoportokhoz való eljuttatását a Guruló biztosítja. A Tudástár egy olyan orszá-
gos módszertani hálózat kialakítását alapozza meg, amelybe – erősítve a szakmai tartalom 
kiterjesztését és minőségét – más fogyatékossági csoportok rehabilitációjában érintett szak-
emberek is bekapcsolódnak. 

 

                                                
9 A Tudástár idegen nyelven hozzáférhető szakmai anyagait a Guruló fordítja le magyar nyelvre (pl. önkéntesei 
segítségével). 
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1. számú melléklet 

 

A feltáró munkában résztvevő szakemberek és civil szervezetek 

az Észak-alföldi régióban 
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2. számú melléklet 

 

A feltáró munkában résztvevő szakemberek és civil szervezetek 

listája 



 

 13   

INTERJÚALANYOK – „KULCSEMBEREK” 
 
 

Ssz. Név Kapcsolódó szervezet Web 

1 Berényi András 
Debreceni Egyetem Men-
tálhigiénés és Esélyegyen-
lőségi Központ 

www.lelkiero.unideb.hu 

2 Cserbán Józsefné 
Viktória Ápoló-Gondozó 
Otthon és Módszertani 
Központ 

www.viktoriamodszertan.
hu 

3 Dancs Tamásné 
Szőke Judit 

Magyar Újságírók Orszá-
gos Szövetsége   

4 Gortka István  Archi-Gori Bt. www.archigori.hu 

5 Hadházi Judit 
Debrecen - Nagytemplomi 
Református Egyházköz-
ség Immánuel Otthona 

www.immanuelotthon.hu 

6 Juhászné Takács 
Lívia 

egyéni vállalkozó, konduk-
tor 

http://members.chello.hu/
liviaced/ 

7 Dr. Keszthelyi 
István Zsolt 

Szatmár-Beregi Kórház és 
Gyógyfürdő Nonprofit Kft. 
Rehabilitációs Központ 

http://rehab.szbkorhaz.hu 

8 Ladányi Istvánné Kapocs a Mozgássérültek 
Segítésére Alapítvány 

www.kapocsalapitvany.e
xtra.hu 
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9 Lovász Ilona Faragó Utcai Óvoda www.faragoovi.hu 

10 Maximovits 
Györgyné 

Megoldás Közhasznú 
Egyesület www.megoldaskhe.hu 

11 Molnár János Megbékélés Háza Refor-
mátus Konferenciaközpont 

www.berekfurdo.parokia.
net 

12 Munkácsi Ildikó 

Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal, Észak-
Alföldi Regionális Igazga-
tóság Debreceni Kiren-
deltsége 

www.orszi.hu 

13 Nász Margit 
Bice-Bóca Alapítvány a 
Mozgássérült Gyermeke-
kért 

  

14 Parti Mónika Rehabexpert Mérnökiroda 
Kft.  

15 Révészné Kovács 
Mariann 

Gesztus Közhasznú 
Egyesület www.gesztuskhe.hu 

16 Tardy Györgyné 
Halmozottan Sérültek 
Hajdú-Bihar Megyei Szü-
lőszövetsége 

www.haseszov.5mp.eu 

17 Dr. Tóth Erzsébet 

MÁV Kórház és Rendelő-
intézet, Mozgásszervi és 
Neurológiai Rehabilitációs 
Osztály 

www.mavkorhaz-
szolnok.hu 

18 Törőcsik Antal  
Segítünk Országos Ér-
dekegyeztető és Képvise-
leti Szervezet 

www.segitunk.shp.hu 
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19 Dr. Habil Vekerdy-
Nagy Zsuzsanna 

Debreceni Egyetem Or-
vos- és Egészségtudomá-
nyi Centrum, Általános 
Orvosi Kar, Orvosi Reha-
bilitáció és Fizikális Medi-
cina Tanszék 

www.rehab.dote.hu 

20 Vitézné Kerék 
Gertrúd 

Start Rehabilitációs Fog-
lalkoztató és Intézményei 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

www.startrehab.hu 

 
INTERJÚALANYOK – CIVIL SZERVEZETEK 

 

Ssz. Szervezet Web 

21 AURA Segítő Kutya Alapítvány www.segitokutya.hu 

22 Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássé-
rült Gyermekekért www.bicebocaalapitvany.hu 

23 
„ÉRMÉK” Észak-alföldi Rekreációs 
Mentális és Oktatási Központ Köz-
hasznú Alapítvány 

www.ermekalapitvany.hu 

24 Fehér Bot Alapítvány www.feherbot.hu 

25 Guriga Sportegyesület www.gurigasport.hu 
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26 
Halmozottan Sérültek és Szüleik-
nek Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Egyesülete 

www.hse.fw.hu 

27 Hendicepes Gyermekeket Segítők 
Egyesülete   

28 
„Impulzus” Pályakezdők Munka-
szocializációjával Foglalkozó 
Szakemberek Egyesülete 

www.impulzus.ngo.hu 

29 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
ESÉLY Szociális Közalapítványa 
Regionális Szellemi Forrásközpont 

www.eselyfk.hu 

30 „Jót s Jól” Egyesület www.jotsjol.honlapom.com 

31 
"Kérlek, segíts..." Alapítvány a 
szabolcsi sérült gyermekek komp-
lex rehabilitációjáért, szakemberek 
képzéséért 

www.kerleksegits.uw.hu 

32 Lépéselőny Egyesület www.diplomasok.hu 

33 
„Maci” Alapítványi Óvoda, Fejlesz-
tő Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat 

www.macialapitvany.hu 

34 Mi Érted Élünk Egyesület   



 

 17   

35 Mozgáskorlátozottak Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

http://www.meoszinfo.hu/inte
raktiv/egyesuletek_96/ 

36 Mozgáskorlátozottak Tiszazugi 
Egyesülete 

www.meoszinfo.hu/interaktiv
/egyesuletek_69/ 

37 Mozgássérültek Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Egyesülete 

www.meoszinfo.hu/interaktiv
/egyesuletek_70/ 

38 Nyírteleki Civil Koordinációs és 
Szociális Szolgáltató Egyesület www.ghaz.hu 

39 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Sclerosis Multiplex Betegek Egye-
sülete  

www.smcentrum.hu 

40 Szalmaszál Fogyatékos Embere-
ket Segítő Szolgálat www.szalmaszalszolgalat.hu 

 


