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AIAPFoGALMAK' cÉr-zurrjzÉsnr És lvmovarÖsÍrÁst tAvAsLAToK _ 2 1 PoNTBAN'

Magyarországon 15-32 ezer fogyatékos és 8 ezer menális zavarokkal élő ember nary létszá.mú bentlakásos
intézményekben él. Az intézrrrén1rendszer működését és a lakók életminóségét vizsgáló kutatások
eryértelmíien bizonyítottík, hory a nary létszímú intézrrrények azok strukturális adottságaibó| fakadóan
nem képesek rá, hory a lakók sámára megfelelő színvonalú szolgáltatást nyujtsanak' és alkalmatlanok ni
hogy a lakók trírsadalmi és személyes rehabilit.íciójában hatékony segítséget adjanak. Sokszorosan
bizonyított tény, hogy az intézményi keretek között más lakhatási szolgáltatrísokhoz képest szignifikánsan
nagyobb az emberijogok sérelmének esélye.'A rendszerváltás utírri Maryarorságon a jóléti szolgáltatások
e szegmensének reformja folyamatosan napirenden volt' s 2007-ben hazánk csatlakozott a Foryatékosságga|
élő személyek jogairól szoló - és az intézménytelenítés mellett elkötelezett _ ENSZ egyezményhez, de
sámos kérdésben jelenleg sincs egyértelrnű és a szakmapolitikai cselekvés számára.trányt adó, megvitatott
és kiérlelt, konszenzussal övezett álláspont. A kitagolás elsősorban emberi jogi kérdés' amely a fogyatékos
személyek tiírsadalmi részvételének és munkavégző képességének megerősítésével hosszú távon megtérülő
társadalmi és nemzetgazdasági befektetés is egyben. Az alábbiakban a legfontosabb fogalmak és a tervezett
reform tartalmi alapjainak vonatkozásában a saján ái|ásponfunkat kívánjuk eryértelmíivé tenni.

. Alapfogalmak

l. Nagy létszámú bentlakásos intézetnek [továbbiakban: intézetnek] tekinttink valamely tartós lakhatiíst
nyújtó szociális otthont akkor, ha (a) abban 20 főnél több embor é| eryütt' ha (b) az intéznény brármilyen
okból elszigeteli a lakókat a helyi társadalomtól, és megakadá|yozza a helyi trírsadalomban való
életvezetést, ha (c) a lakóknak nincs lehetőségiik rrá, hogy megvrálasszát hogy hol, kivel és hogyan
éljenek, valamint ha (d) az életköriilmények és életfeltételek jelentősen eltémek a helyi üírsadalomban
normálisnak és átlagosnak tekintettől. Bármely feltétel teljesü|ése esetén az adott szolgáltaüást intézetnek
tekintjük. Ennek a meghatiírozásnak a foryatékos személyek ápoló-gondozó otthonainak és
rehabilittíciós intézrrényeinek a legtöbbje - valamint az irúézmények fennhatósága alatt működő
lakóotthonok ery része is - megfelel.

2. Közösségi lakhatásnak tekintiink valamely lakhatást nyujtó szolgáltalíst akkor, ha (a) az adott
szolgáltatás lehetővé teszi, hory a lakók (a) a tírsadalomban átlagosként elfogadott é|etkörü|mények
között éljenek, és életkoruknak megfe|elő szerepeket gyakorolhassanak; ha (b) a szolgá|tatás a helyi
társadalomba területileg szorosan integrálódik' ha (c) lehetővé teszi lakói súmfua, hory maguk
válassák meg, hogy hol, kivel és hoglan éljenek' ha (d) lehetővé teszi, hory a lakók részt vegyenek a
helyi üírsadalom életében' valamint akkor, ha (e) az együtt élő személyek szÁma az esetek döntő
többségében 2.3' de |egfeljebb D ro. Közösségi életvitelt nyujtó szolgáltaásnak akkor tekintiink
valamely szolgáltatást, ha valamennyi feltételnek megfelel' A közösségi lakhatás a jelenlegi formákrrál
rugalmasabb, nag1''városi és vidéki településeken eryaránt alkalmazható' bérleményre és tulajdonláson
alapu|ó, minimális létszím nélküli szolgáltatásforma, amely alapvetően elválik a gondozási
tevékenységektől' bán nem zírja ki azokat.

3. Az intézménytelenítés és a közösségi lakhatás ámogatása egymást kiegészítő fogalmak. Az
intézmény.telenítés aá jelenti, hory a nagy létszIámú intézményeket kivétel nélkül felszámo|juk' az
intézményeknek helyet adó épületeket a továbbiakban taÍós lakhatást nyújtó szolgáltaLísi funkcióra nem

l Jelen dokumentum eredeti változatának kidolgozísában a következó szervezetek vettek részÍ Autisták orságos
Szövetsége, Down Alapítvány, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, ELTE Trí.rsadalomtudományi Kar Szociális
Munka és Szociálpolitika Tanszék' Központ a Fos/atékos Emberek Jogaiért Alapítvány, KÖzpont a Mentális Sériiltek
Jogaiért AlapÍtvány' MACTE ANIMo Alapítvány, open Society Mental Health Initiative, Sérültek, Halmozottan
Sérültek és segítóik szi'vetsége, Soteria Alapítvány, Társaság a Szabadságjogokért. A dokumentum jelen formáját 20l1.
március 5-én, az EI:ÍE BáÍczi' Gusztáv Gyógypedagógiai Karon szeÍyezell vitanap tapaszlalatainak felhaszrálásával
nyerte el.
' A családban élő fogyatékos személyek kiszolgáltatottak lehetnek a családon bellili erószaknak, elhanyagolásnak. A
jelen dokumentumban azonban nem releváns a családi és az intézeti életvezetés összevetése: itt csak az egyes lakhaÍísi
szolgáltatásoknak az életminóségre való hatásáÍól van szT. Az intézetek tehát nem a családokhoz képest jelenthetn€k
jobb vagy rosszabb életminóségi mutátÓkat' hanem más lakhatási formákhoz képest.



vessztik igénybe, és helyettiik közösségi lakhatást bíÍosító formák igénybe vételét ajánljuk fe| a
fogyatékos személyeknek. Az intézménytelenítes nem jelentheti a meglévő intéznények modemiációját
vagy felújíását, és különösen nem jelentheti azÍ, hogy a meglévö európai uniós fomásokat az intézetek
felújítására fordítjuk. A közösségi lakhatás támogatása e folyamat pozitív oldalát' a közösségi lakhatás
elterj esztését j e lenti .

4. Fogyatékos személynek tekintjük a gyógypedagógia hagyományos terminológiája és klasszifikációja
értelmében foryatékosként számon tartott személyeket, és/vary a mentális zavarokkal vagy pszichiátriai
diagnózissal élő személyeket. A Foryatékossággal élő személyek jogairó| szóló ENSZ egyezmény
értelmében az intémrénlelenítést és az önrendelkező élotvezetés üá'mogaLísát mindkét csoport
vonatkozásában eryaránt szükségesnek tartjuk.

Célkitiizesek

5. Tarsadalompolitikai célnak egrfelöl aá tekintjü|q hogy hosszú távon minden intézetben élő foryatékos
állampolgár fogyatékosságrínak súlyosságríra való tekintet nélkül elhagyhassa az intéZeteket' és egyetlen
jelenleg családi hááartrásban élő személy se kényszerüljön arr4 hory é|etének rövidebb vary hosszabb
szzkaszát intézetben töltse. Másfelöl lehetóvé kell tenni a foryatékossággal élő személyek számrír4 hory
a magyar lakosság más tagjaihoz hasonlóan esélyük legyen arra, hogy ha úgy döntenek, akkor
családjukból vagy az intézetekből kilépve a helyi köztisségben' eredeti szülőhelyiikön vagy az á|ta|uk
válasáott lakóhelyen óljenek, és ebben sámukra magas s2ínvonalú segítséget kell biztosítani.

6. Ennek a cé|nak a megvalósításához két dologra van szükség: egyfelő| létre kell hozti és ki kell alakítani
a helyi közösségben való megmaradást elősegítő szolgáltatások és a közösségi laküatríst nyujtó
szolgáltatások széles körét. A helyi közösségben való megmaradást a foryatékos személynek nyújtott
juttatások magasabb szintre emelésével, a nappali intézrnények hálózatának fejlesztésével' foképpen
azonban a fogyatékos személyek nyílt munkaerő-piaci szerepvállalását üímogató munkapolitikával kell
támogatni. Másfelől meg kell kezdeni az intézetek bezírrí&ít' valamin! ezze| pálrhuzamosan, a tifunogatott
lakhatás és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások rendszerének kiépítesét..7 . Az intézmén}telenítés nem valósítható meg eryik napról a másika. Ez egy legalább l G-l5 éves
folyamatot jelent. A folyamat megkezdéséhez a szükségletek felmérésén, az infrastrukturális és pénzügyi
lehetőségek sámbavételén alapuló, a prioritásokat meghatiírozó logisaikai terv szükséges, amely előre
1e|zi az intézmények kitagolásának idejét' valamint annak szakmai és pénzügyi feltételeit. Az
intézménytelenítés folyamán az intézetekben élő személyek életninősége nem csökkenhet a jelenlegi
szint a|á.

8. A fogyatékos személyek legtöbbje a meglévó szolgáltaíísokat az,ért veszi igénybe, mert más válasáása
nincs, ezért leggyakabban kényszerűségből költözik intézetbe. A kitagolrás soÍiín ajelenleg érvényesülő
kényszerekkel szemben a szabad válasáás lehetősége megteremtésének kell prioriüíst biáosítanunk.
Sem az intézetek elharyására, sem pedig az intézetekben való végleges maradásra nem kényszeríthető
egyetlen ember sem. A kitagolás sorríLrr a lakók és a jelenleg családban éló, intézeti várólistán lévő
személyek szükségleteit és igényeit fel kell mérni, és ezeket minden esetben figyelembe kell venni.

9. Minden vonatkozó dokumentumnak tervezetnek vagy pénzügyi elemzésnek nyilvánosnak kell lennie, és
mindenki számfua hozzÁférhetővé kell ezeket tenni. A folyamatok előkészítéséről rendszeres
elemzéseket kell készíteni, és azokat meghatározott időközönként meg kell vitatrri. A kormány feladata,
hogy biaosítsa, hory a civil Lírsadalom firyelemmel kísérhesse a folyamatot, és rendszeresen kifejthesse
véleményét, j avaslatait.

l0. Az intézménytelenítés jrírjon együtt a jelenlegi túlgondoskodó, paternalista és hospitaliációt erősítő
szemlélet ryökeres megváltozásával. Az intézrnénytelenítés nem csak és nem elsósorban térbeli
elmozdulást és a lakókörülmények fizikai megvá|toztatÁsát jelenti. Elsősorbarr azt jelenti, hory
személyre szabot1' az individuális sztikségleteket és igényeket előtérbe helyező, a szo|gáltatris minőségét
a felhasználók életminősége és szubjektív elégedettsége felől szemlélö szo|gáltatói szerepfelfogás válik
dominánssá. Ezze| egyltt jár az, hogy a lakók és munkatársak viszonyát egyre inkább a fogyasztói és
szolgáltatói attitíidnek kell meghatríroznia.

Megva|ósítás

l1. Javasoljuk, hogy a központi költségvetés minden évben különítsen e[ fonásokat előzetesen
meghatározott intézmények kitagolására és a helyükbe lépő közösségi lakhaLíst nyújtó szolgáltaüísok
kiépítésére a nemzetgazdasági lehetőségek ffiggvényében évente 3-l0 intézrnényre vonatkozóan. Az



intézet eladhatósága vagy hasznosíthatósága nem lehet a kitagolás feltétele.
12. Előzetesen meg kell kezdeni a lakók felkészítését. A lakók sámára biáosítani kell annak lehetőségét,

hogy saját maguk hozzanak döntést jövőbeni |akóhelyiikröl' és igényeiket messzemenően firyelembe
kell venni. Ebhez arra van szükség, hogy a kitagolás tényleges megkezdése előtt a lakók minden őket
érintő információt megkapjanak arról, ho5z milyen váltoás következhet be az életükben. Atájékoúatás,
szükség esetén pszichológiai üímogatás segítheti az intézeteket elhagyó lakókat abban, hory ne sokként
éljék meg a kiköltöZést, illetve, hory ténylegesen beleszólhassanak jövőjük alaku|ásába.

13. Javasoljuk, hogy a rendelkezésre álló nemzetközí és hazaiforrásokat csak közösségi lakhatísi formrík
létrehozására és elterjesáésére illetve az ezek infrastrukturális és a szakmai háttérének megteremtésére
fordítsuk. Különösen fontos, hogy az Európai Unió ene a cé|ra szánt feljelsztési alapjait csak és
kizáró|ag arra haszráljuk fel' hogy a jelenleg intézetben lakó személyek számríra közösségi lakhatási
szolgáltatásokat alakítsunk ki. Az EU-s források egyszeri, de legalábbis ideiglenesen hozzáférhető
fejlesáési lehetőséget adnak hazrínk szálmáxa, ezért e források körültekintő felhaszrrálása különösen
fontos.

14. A létrehozandó sokszínű tiímogatott laldratrási formrák kialakíüísránál veryék figyelembe a mrír
megvalósult, miiködő, sikeres hazai model|eket. A közösségi lakhatási formáknak tiiközniük kell a
lakók sokféle igényét. Kialakítísuk nem történhet az intézetekÍe alkalmazott törvényi előírások alapjrán,
csakis a leendő |akók igényeinek, döntéseinek megfelelően.

15. Javasoljuk, hory ha egy intézetben éló személy haláláva| vary elköltözesével üres ferőhely keletkezi\
akkor ez a fenntaÍtó önkormányzat éslvagt egyhán oldalrán keletkeztessen kötelezettséget ata, hogy az
adott férőhelyet egy költségvetési tervezési cikluson, vagyis másfél éven belül közösségi lakhaüísi
formában helyben vagy a helyi település vonáskörzetében |étrehozza. A kitagolás eredményeként az
összes ferőhely száma nem csökkenhet. Ez a kitétel biztosíthatja aú, hog a reform következtében
egyetlen fogyatékos személy se váljon hajléktalannr! vagy kényszerüljön arra, hogy az intézményt
elhagyva idősek vagy szenvedélybetegek bentlalcísos otthonába utafrák.

16. Kiemelt figyelmet kell fordítani azokla a személyekre, akik az intézményrendszer területi
egyenetlensége következtében arra kényszerültek, hogy eredeti lakóhelyüket elhag1,va az ország távo|i
pontjain éljenek. Ez a jelenség különösen a Budapesten sziiletett személyeket érinti. Számuka fel kel1
kínálni a fővárosba va|ó visszatérés lehetőségé! és azt, hog ott veryenek igénybe közösségi lakhatást.
A köztsségi lakhatás fővrírosi rendszerének a város közigazgatrísi határain belüli kialakítása azért is
kiemelten fontos feladat, mert csak így lehet elejét venni az elvándorlási kényszer további
fennmaradásának'

|7 ' Az tnÍenzív gondozási szükséglettel rendelkező személyek szímára ugyanúgy biztosítani kell a
közösségi lakhatási formr{kban való részvételt, mint bármely más fogyatékos személy számriLra' Ezeknek
a személyeknek nincs arra szükségük, hogy számukra speciális lakóegységeket hozzunk létre: a
közösségi lakhatási szolgáltatrísoknak fel kell készÍilniük az intenzív gondozási szükségletek
kielégítésére. Erre azért is szükség van, mert a magas szinten funkcionáló személyek á||apoÍa az idó
előrehaladtríval romlásnak indulha! és ez az állapotromlás nem vonhatja maga uüán a lakhatrísi
szolgáltatás elhagyásának kötelezettségét. A súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek
életminőségének javulását és funkcióképességének fennmaradtását jelentős mértékben trámogatja' ha
heterogén cisszetételű közösségben é|nek.

18. Számolni kel'| azza|' |logy az íntézeteket elhagyó és az új közösségi lakhauísi formákba beköltöző
lakókat a helyi lakosság nem kívánja befogadni. Ezért a kitagolást tudatos, gondosan felépített lakossági
tájékoúatő kamprínynak, nyilvánosságmunkának kell kísémie, amelynek soriín a befogadó közösséget és
a közvéleményt éppen ús/ fel kell készíteni a változásokra, ahogyan az intézetek lakóit és munkatársait
is. Ennek során tájékoztatrri kell a jelenleg még csak intézrnényi elhelyezést kérő, várólistíra került
fogyatékos személyeket és családjaikat, és szímukra is támogatást, segítséget kell nyújtani. Ebben a
folyamatban érdemes felhasznální a már |étezö pozitiv hazai pé|óákat.

19. A folyamat megvalósííísa nem lehet csak az intézmény vezetőjének és munkatrársainak a felelóssége és
feladata, hanem a teljes folyamatban széles körű, szakmai és szakrnapolitikai trímogatríst, segítséget kell
kapniuk. A kitagolás olyan komplex szakmai' kommunikációs és vagyongazdálkodási feladat melynek
következetes végÍehajtesárra kizárólag jól felkészült, több szakma képviselőiből álló teamek alkalmasak.
Javasoljul hogy a folyamatban _ de legalább az első intézrnények kitagolásakor - vegyük igénybe az
intéznénytelenítésben tapasztalattal rendelkező hazai és nemzetközi szakértők vagy szakértői csoportok
segítségét.

20. A reform során számolni kell a helyi munkaerő-piacok átalakulásával és az ebbő| fakadó
konfliktusokkal, az intézetek munkatársait sújtó esetleges egzisáenciális elbizonflalanodással. Az



intéZetek ryakorta depressziós, a|acsony foglalkoztatrísi rátáva| biró kistelepüléseken találhatók, és a
helyi munkaerő.piacok jelentős és stabil pilléreit képezik. Az intéményte|enítés ebből a szempontból aÍ
jelenti, hogl a jelenleg a telepiilésen koncentrrílódó munkahelyek a lakhatríst nyújtó szolgáltaü{sok
decentraliációjával prírhuzamosan sátszóródnak, és a munkaLírsak lakóhelyétől üívo|abbra
kerülhetnek. Az egyes konkÉt intézetek kitagolását megelőzöen ezért folyamatosan tervezni ke|l az
intézet humáneróforrása átcsoportosíüásínak meneté! fe|tételei! valamint keze|ni az ennek sonín
felmerülő problémákat. Az intézetek vezetói ebben a feladatban sem hagüatók magukÍa' támogatrást kell
számukra biáosítani.

2I. Az intémÉnybe való felvétel lehetőségét kifejezetten meg kell tiltani, ennek megsértését' valamint az
intézrrrények bővítését és fejlesztését szankciókkal kell övezni. Az intézetek modemizálásiíra és
feilesztésére nem szabad további forftísokat költeni.

Budapest, 20l l. április 20.
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