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Mit is takar a paradigmaváltás ma 
Magyarországon?
• Összefoglalva úgy mondhatnánk el, hogy az 

intézmény szempontú gondoskodást, ellátást 
felváltja a személyközpontú, közösségi alapú 
gondoskodás, szemlélet, működés. 

• Ez át kell hassa  az egész ellátórendszert

• Ez át kell hogy formálja a magyar nép 
gondolkodását



Paradigma váltás az ellátó 
rendszerben, 
szemléletváltozás  = kiváltás

A kiváltás lehet része, de lehet hogy 
nem az, mert, nem történik semmi 
életminőségbeli változás, csak a 
lakhatás tárgyi feltételei változnak. 



A közösségi szolgáltatás nyújtásában a 
legfontosabb cél
• A fogyatékkal élőknek és a pszichiátriai betegeknek 

és szenvedélybetegeknek  jobb legyen az élete

• Az életük boldogabb legyen, örömteli 

• Sokkal önállóbbak legyenek

• Teljesebb életet élhessenek meg

• Részei lehessenek a társadalomnak

• Esélyt kapjanak álmaikra

• Biztonságba legyenek



Mi a jó a fogyatékkal élőknek, a pszichiátriai 
betegeknek és a szenvedélybetegeknek? –
hogyan szeretnének élni?

• Az ép emberekkel azonos világban élni:

• azonos módon élni

• azonos helyen

• azonos szolgáltatásokhoz jutni

• azonos lehetőségekkel

• azonos gyermekkor

• azonos felnőttkor, munkahely, kapcsolatok -Döntési
képességeiktől függően  és mellette

• Megkapják azokat a segítségeket, amelyek 
fogyatékosságuk miatt szükséges támogatás





Már kitagolt intézményekben élőkkel 
készült felmérés eredményei:

• A támogatott lakhatásban kikerültek mind jobban 
érzik maguk kint

• Egy sem akar visszaköltözni

• Élvezik, hogy kevesebben vannak, kevesebb 
alkalmazkodás

• Élvezik a saját kis világuk, ahol ők döntenek

• A csöndet, a sokkal kisebb zajt

• Az önállóbb élet lehetőségét



Mi van ha az épp az ép emberek 
nem akarják a paradigma váltást?
• Az ép, egészséges emberek  gondolkodásától 

függően alakul helyzetük

• Változtatni csak az épek segítségével lehet

• A társadalom gazdasági és anyagi helyzete 
meghatározó a változás mértékében és formájában

• Az ép emberek  szemléletének formálásával indul a 
szervezet átalakítása- társadalmi szinten, 
intézményi szinten, települési szinten, egyéni 
szinten



Gondolkodás változás lépései a 
fogyatékkal élők, pszichiátriai 
betegek és szenvedélybetegek 
ellátásában – az alapja a 
paradigma váltásnak 



Fogyatékos, pszichiátriai beteg 
emberek helye a társadalomban

• 1. Társadalmon kívüliek, nincs törődés

Társadalom 



2. Gondoskodik  a társadalom 
szegregáltan- külön részükre 
elkülönített intézményekben 

Intézet



3. Gondoskodik a társadalom 
integráltan- bent a településen részükre 
készített intézményekben, támogatott 
lakhatást nyújtó házakban 

Lakó
otth
on

Tám. 
Lak.



4. Befogadó társadalom-szükséglet 
szerinti segítségek kinek miben



Hol vagyunk mi?

• Európában mind az 5 féle gondoskodás egyszerre 
létezik keletről nyugatra haladva 

• Egyikből alakul ki a másik, folyamat

• Önmagában a szakma nem tudja megoldani, 
gyorsítani, változtatni, hiába látja hogy szükséges

• A társadalom gondolkodása, szemlélete kulcs

• A kormány gondolkodása, szemlélete kulcs

• Nálunk a 2. és 3 pont közötti átalakulás van.



Nagy intézmények kiváltása 



Paradigmaváltás- több, mint a 
kiváltás 
• Gondolkodás váltás, ahogy gondolkodunk a fogyatékkal 

élőkről, pszichiátriai betegekről és 
szenvedélybetegekről – „ Amit szeretnéd, hogy veled 
cselekedjenek, azt cselekedd!”

• Módszertani tudás, eszköztár megváltoztatása, 
személyközpontú szolgáltatás nyújtáshoz szükséges 
módszerek tanítása, eszköztár átadása

• Jogszabályok megváltoztatása, módosítása, a közösség 
alapú szolgáltatások szabályozásának egyértelművé 
tétele, elválasztása az intézményekre vonatkozó 
jogszabályoktól, új szociális törvény létrehozása és 
személy gondozási szükségleteire épülő finanszírozás 



A legfontosabb  területek 
amelyekben változásnak kell 
megtörténnie:

• A lakók kiszolgáltatottsági szintjének pozitív 
változása

• A lakók pozitív életminőségének változása

• A lakók több döntéseket hozhassanak a képességeik 
és lehetőségeik szintjén

• A lakók döntéseihez  támogatott döntéshozatali 
segítség megvalósuljon

• A lakók folyamatosan önállóságra segítő fejlesztést, 
képzést kapjanak



Kiszolgáltatottság szint 

• Mások döntik el hol élek
• Mások döntik el, hogy mit eszek
• Mások döntik el mit csinálok napközben
• Mások döntik el mikor pihenhetek, mikor alszom
• Mások döntik el, hogy mikor cigarettázhatom, vagy 

kávézhatom, vagy sétálhatok
• Mások döntik el, hogy mennyit eszek
• Mások döntik el mit veszek fel
• Erősebb lakók rám kényszeríthetik akaratuk és nem 

tudom magam megvédeni
• Nem tudok kitől és hogyan segítséget kérni



Életminőség szintje 

• Annyit ehetek amennyire szükségem van?

• Éhezek, vagy jól tudok lakni?

• Tudok nyugodtan aludni, vagy szobatársaim nem 
hagynak?

• El tudok vonulni, ha csöndet akarok, vagy nincs rá 
semmi lehetőség?

• Megfürödhetek amikor szeretnék?

• Felvehetem azt a ruhát, amit én szeretnék és én 
mehettem el megvásárolni?

• Stb…



Döntési jogok növekedése 
képességeik szintjén
• Választhatom legalább egyik ételt a három 

étkezésből amit én szeretnék

• A ruhám én vehessem meg segítséggel

• Eldönthessem segítséggel mit veszek fel reggel

• Eldönthessem mikor fekszem le

• Legfeljebb egy szobatársam legyen

• Megtanulhassak főzni amire képes vagyok

• Moshassam a saját ruhám

• Dolgozhassak munkahelyen 



Támogatott döntéshozatal

• Az értelmi sérültek nem tudnak felelős döntést 
életükre vonatkozóan teljes mértékben

• De van véleményük, érzésük, vágyaik

• Van amiben képesek eldönteni nekik mi a jó

• Teljesebb és más minőségi lesz az életük, amikor 
képességeik szintjén döntést hoznak

• Támogatott döntéshozatal a döntési helyzetek 
kialakítása, megvalósítása amiben képesek és 
segíteni mérlegelni, kifejezni maguk, hogy 
döntéseket hozzanak



Önállóságot fejlesztő képzések, 
fejlesztések
• Döntési képességek fejlesztése – megtanítani 

dönteni

• Önállóságot segítő képzések- csökkenti a 
kiszolgáltatottság szintjét – új feladatok 
megtanulásával

• Saját adatai megismerése, felismerése és saját neve 
aláírásának megtanítása

• Önálló közlekedési képesség fejlesztése

• Kis közösségben együttélés szabályai megtanulása



Mire terjedjen ki a paradigmaváltás, 
azaz a szemléletváltás?
• Minden területére, ahol ezeknek a személyeknek a 

gondoskodása, segítése történik

• Megillessen minden egyes személyt, aki részese

• A meglévő ellátási rendszerben lévőknek is jár ez, és amit meg 
lehet tenni a jelenlévő keretek között, akkor annak meg kell 
történnie

• A dolgozók felkészítésében és megbecsülésében is változásnak 
kell történnie, mert alulképzett és kiégett dolgozókkal nem lehet 
elérni

• A fenntartók, irányítást végzők szemlélete kulcs, ott is kell 
szemléletváltás, és irányításban változás

• Ellenőrzési szempontokban való változás, csak adminisztrációs 
ellenőrzés helyett tényleges személyközpontú, lakókra épülő,  a 
lakók életminőség változását vagy annak hiányát kell ellenőrizni



Az intézményi férőhely kiváltás 
szervezetfejlesztését segítő eszközök és 
munkamódszerek- szervezetfejlesztési 

szakértő szemével



A szervezet fejlesztés területei 

1. A lakók új otthonaikba való kerülés megszervezése: 
ki-ki hol fog lakni, kivel, beosztani, felkészíteni őket.

2. A lakók  életében történő változások megszervezése
3. A dolgozók új területekre kerülnek, ki-ki hol fog 

dolgozni, beosztani, felkészíteni. 
4. A dolgozók munkaterületein és munkafolyamataiban 

történő változások megszervezése
5. Az irányítás változása, a  szervezet működésében, 

irányításában és feladataiban  történő változások 
megszervezése

6. A módszertani munkában történő változások 
megszervezése, új eszközök, módszerek elsajátítása



1. A lakók életében történő 
változások megszervezése   

• A lakók lakóhelye megváltozik, kis közösségeket kell 
létrehozni, meg kell határozni a kis közösségeket

• A lakók lakóhelye és napközbeni tevékenységeik 
helyszíne szétválik

• Meg kell határozni a lakóhelyen lévő napi, heti, havi 
feladatokat

• Meg kell határozni a lakóhelyen kívüli napi, heti,havi 
szolgáltatásokba átkerülő feladatokat

• Meg kell határozni az új belépő feladatokat 

• Meg kell szervezni a lakók  felkészítését az új 
életformára



2. A dolgozók munkaterületein és munkafolyamataiban 
történő változások megszervezése

• A dolgozók új feladatkörökbe kerülnek a 
jelenlegiből, meg kell határozni ki hova kerül.

• A dolgozók életében a feladatkörökbe új 
feladatok épülnek be és meglévő feladatok 
megszűnnek, gondolkodásuk szélesítése

• A dolgozók új munkahelyi helyszíneken fognak 
dolgozni

• A dolgozói vezetés átrendezők, mástól fognak 
irányítást kapni és másokat kell irányítani

• A felelősség, elszámolás, ellenőrzés és 
dokumentációk szintjei, formái megváltoznak 



3. A szervezet működésében, irányításában és 
feladataiban  történő változások 
megszervezése 

• A jelenlegi egy intézményi egy telephelyi formából a 
szervezet több telephelyes és különböző szolgáltatások 
nyújtó rendszerré alakul át

• Meg kell szervezni az új helyzethez az irányítási és 
szervezeti rendszert

• Meg kell szervezni és irányítani kell ( menedzselni ) a 
lakhatást, az étkeztetést, a szolgáltatási elemeket, a 
foglalkoztatást, a gyógyszerezést, a lakók fejlesztését, 
képzését…

• Szervezni kell a pénzügyeket, a gazdálkodást, a 
szakemberek munkáját, helyettesítéseket ( humán 
erőforrást )  



4. A módszertani munkában történő 
változások megszervezése

• A jelenlegi nagy intézményi módszertani eszközök 
helyett kis létszámú otthonok módszereit használni

• Ezeket a módszereket meg kell tanulni

• A módszerek használatát segítő dokumentumokat 
adaptálni kell

• A szolgáltatási gyűrű, a különböző alapszolgáltatások 
összehangolásának,kapcsolódásának módszereit 
kidolgozni

• Új szakmai elvek átvétele, alkalmazása a 
szervezetfejlesztés, átalakítás és majd a működés 
folyamán



Jövőkép – rajtunk múlik mi lesz

• Bátorítom az egyházi intézményeket, hogy 
kapcsolódjanak be a kiváltás folyamatába, és nem csak 
az alapszolgáltatásokban, hanem magának a nagy 
intézményeknek a kiváltásában, mint új fenntartó, a TL 
házak létrehozását vállalja a fenntartás átvételével

• Legyenek a létrejövő TL-ek a gyülekezet környezetében, 
épüljön a közösségre, tagjaira, eszközeire

• Tekintsünk a lakókra és a dolgozókra, mint missziós 
mezőre, ahol lehetőségünk nyílik odaadni nekik az Isten 
szeretetét és az erre épülő gondoskodást. 



•Köszönöm szépen a figyelmet!

•Balázsné Nelhübel Henriette
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