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MUNKACSOPORT TAGJAI:
 A  felkért szakemberek közül csak civil szervezetek munkatársai 
vállalták el:

 - gyógypedagógus 2 fő

 - szociális munkás 2 fő

 - fejlesztő pedagógus 1 fő

 - mentálhigiénikus 1 fő

 - pedagógus, művelődésszervező 2 fő

 Minden résztvevő fogyatékkal élő gyermekekkel, vagy felnőttekkel 
foglalkozik hosszú évek óta, nagy tapasztalattal rendelkeznek.  
Jellemzően szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek. 



A VÁLLALT FELADAT RÉSZEI:

 1. A fogyatékkal élők helyzetének feltérképezése. 
Adatok gyűjtése, elemzése. A jelen helyzet 
bemutatása Békés megyében. 

 2. A felmérés alapján kirajzolódó problémák 
meghatározása, szükségletek bemutatása

 3. A szükségletek alapján fejlesztési javaslatok 
kidolgozása 



A FELMÉRÉS TERÜLETEI

 1. Fogyatékkal élők körülményei 

 2. Oktatás

 3. Foglalkoztatás

 4. Szociális ellátások

 5. Egészségügyi ellátások 



FOGYATÉKKAL ÉLŐK 
KÖRÜLMÉNYEI BÉKÉS MEGYÉBEN

 - lakhatási körülmények bemutatása

 - jövedelmi helyzet bemutatása

 - iskolai végzettségük bemutatása

 - rendelkezésre álló szabadidős lehetőségek  - fogyatékosságtól függő 
körülményeknek megfelelő ( fogyatékos barát játszóterek, … )

 - sportolási, versenyzési lehetőségek, klubok, rendezvények 

 -közlekedési lehetőségeik ( akadálymentes buszok, vonatok száma )



ADATGYŰJTÉS FORRÁSAI:

 - KSH adatok kigyűjtése, elemzése

 - Települések Esélyegyenlőségi Programjaiból az ide 
vonatkozó adatok kigyűjtése

 - MÁV és a VOLÁNBUSZ adatai



OKTATÁS
 1. Iskola rendszerű oktatási lehetőségei a fogyatékkal élőknek 

 - óvodai nevelés, fejlesztési lehetőségek településenként

 -integrált oktatás mely településeken áll rendelkezésre

 -speciális oktatás mely településeken áll rendelkezésre

 2. Felnőttoktatási rendszerben működő képzési lehetőségek 
fogyatékkal élőknek

 - mely településen áll rendelkezésre

 - mely szakmákban

 Forrás:  KSH adatok, 

 KIR, Megyei szolgáltatástervezési Koncepció, 



FOGLALKOZTATÁS 

 Nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás

 Védett foglalkoztatás- akkreditált foglalkoztató munkahelyek mely 
településeken vannak

 Fejlesztő foglalkoztatás- mely településeken és mely intézményekben 
vannak

 Közmunkaprogramban lévő fogyatékkal élők mely településeken 
vannak és mit dolgoznak

 Munkaügyi központ támogatásával dolgozók mely településeken 

 EFOP 1.1.1 pályázati támogatással dolgozók mely településeken



FORRÁS:

 1. KSH adatok

 2. Szociális portálon lévő adatok

 3. Kormányhivatal nyilvántartása az akkreditált 
telephelyekről 

 4. Munkaügyi központok nyilvántartásai 



SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

 Alapellátások: fogyatékos nappali otthonok, támogató 
szolgálat mely településeken vannak

 Milyen alapellátások állnak rendelkezésre mely településen

 Szakellátások: mely településen milyen szakellátások 
vannak

 Fogyatékkal élők fejlesztése, kiemelten korai fejlesztés mely 
településeken van

 Forrás: Szociális Ágazati Portál, KENYSZI, 



EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK

 Alapellátás: mely településeken van körzeti orvos

 Szakellátás: mely településen milyen szakellátás áll rendelkezésre

 Speciális ellátás: a fogyatékkal élők képességeihez és állapotukhoz 
igazodó speciális gyógyítási körülmények mely településeken 
elérhetők  és milyen egészségügyi szolgáltató biztosítja ( altatásban 
végzett fogászat, altatásban végzett gyomortükrözés, beemelő 
szerkezet mely a mozgás képtelen fogyatékos embert a röngen 
asztalra felemeli, vagy a vízitornára a medencébe emeli…)

 Forrás: KSH, egészségügyi nyilvántartó rendszer, Orvosi Kamara 



IDŐINTERVALLUM
 1. 2018.10.01-2019.06.30 A fogyatékkal élők helyzetének 
feltérképezése. Adatok gyűjtése, elemzése. A jelen helyzet 
bemutatása Békés megyében. 

 2. 2019.07.01-10.31.A felmérés alapján kirajzolódó 
problémák meghatározása, szükségletek bemutatása

 3. 2019.11.01-2020.02.28.A szükségletek alapján 
fejlesztési javaslatok kidolgozása 

 4. 2020.03.01-2020.05.31.Az öt munkacsoport anyagának 
egységes formába való összeállítása

 5. 2020.06 hó az anyag véglegesítése, nyomtatása



KÖSZÖNÖM SZÉPEN A 
FIGYELMET!

 BALÁZSNÉ NELHÜBEL HENRIETTE

 MUNKACSOPORT VEZETŐJE

 EMAIL: HENRIETTE.NELHUBEL@GMAIL.COM
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