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Bevezetés

Az ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület – Magyarország – a Nemzetközi 
Visegrádi Alaphoz benyújtott pályázaton sikeresen szerepelt.
A pályázat címe: Határon átnyúló szakmai együttműködés a társadalmi elfogadásért.
A projektet partnerünk a szlovákiai Párkány városban működő Mentálisan Sérültekért 
Egyesülettel valósítottuk meg.
A projekt célja volt: a Nógrád megye területén és Párkány 50 kilométeres körzetében  
fogyatékosságokkal élő emberek és családjaik összefogása, érdekeik képviselete, érvénye-
sítése, öntevékenységeik és önmegvalósításuk, társadalmi elfogadásuk és befogadásuk 
segítése, valamint a közvélemény formálása. 
A projekt szakmai és kulturális részből állt, az elméletet a gyakorlattal ötvöztük.
Nyitra és Nógrád megyében szakmai előadásokat és kulturális bemutatókat tartottunk.
Jelen kiadványunkban a Nemzetközi Visegrádi Alapot és a két egyesületet mutatjuk be. 
Ezután az előadások rövidített változatait adjuk közre.
Meghívóink, szórólapjaink és programfüzetünk  a könnyen érthető kommunikáció 
módszereit alkalmazva: készültek.
Projektünk ideje alatt nagy hangsúlyt fektettünk a nyilvánosság és a felvilágosítás 
fontosságára.
Valljuk, hogy folyamatosan tovább kell fejlődnünk! Mindig előre szükséges tekinteni és 
előbbre lépni! 
Menni kell, dolgozni és támogatni a sérült embereket! Az út hosszú és göröngyös.
Mi erősek és bizakodóak vagyunk!
A kiadványt jó szívvel ajánlom sérült társainknak, egészséges embereknek, a két ország 
minden állampolgárának.

Itt mondok köszönetet mindazon Személyeknek, akik a projekt sikeres megvalósításá-
ban részt vettek, munkánkat odaadóan és önzetlenül segítették.

Fábri Lászlóné 
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Nemzetközi Visegrádi Alap

Az Alapot a négy visegrádi tagország – Lengyelország, Csehország, Szlovákia és 
Magyarország 2000. június 9-én hozta létre pozsonyi székhellyel. A Nemzetközi 
Visegrádi Alap a Visegrádi Négyek egyik legsikeresebb vállalkozása. Az Alap az egyez-
mény alapján: erősíti és segíti a tagországok együttműködését a kultúra, a tudomány 
és kutatás, az oktatás, illetve az ifj úsági cserekapcsolatok területén. Az Alap költségve-
tésének köszönhetően a négy tagországból évente több alkalommal lehet pályázatokat 
benyújtani a pozsonyi titkárságra.
Az Alap által kínált lehetőségek egyre bővülnek: A kulturális támogatások formái mel-
lett kiterjednek a visegrádi tagországok közötti humanitárius segélyezésre, napjainkban 
pedig már ösztöndíjas programokra. Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy a visegrádi diákok 
ösztöndíjjal tanulhassanak a tagországok határain belül bármely felsőoktatási intéz-
ményben. Másrészt az ösztöndíj harmadik országokba is megpályázható a kiemelkedő 
tanulók számára.
Az Alapot ügyvezető igazgató vezeti, akit 3 évre választanak meg. Ő a felelős az Alap 
céljainak megvalósulásáért. A Külügyminiszterek Konferenciája határozza meg a fejlődés 
irányát és a költségvetést. A munkában részt vesz a Nagykövetek Tanácsa és a Titkárság. 
Az Elnökség a feladatait előre meghatározza, év végén kiértékeli azokat.
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ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület
Magyarország, Nógrád megye - Balassagyarmat

Az egyesület működési területe Magyarországon: Nógrád megye közigazgatási területe. 
Az egyesület közhasznú szervezet, önálló jogi személy.
Az egyesület céljai: Nógrád megye területén élő fogyatékos emberek és családjaik egyen-
jogú és teljes körű társadalmi befogadásának igényével indokolt érdekeinek képviselete, 
érvényesítése és védelme. A társadalomba történő integrációjuk elősegítése, a diszkri-
mináció csökkentése. A sérült személyek segítése az önérvényesítési, mint kifejezési és a 
mindennapi életben használatos gyakorlati formák megtanulásában. Az önérvényesítés, 
mint önismereten alapuló és a saját érdekek felismeréséből következő érdekérvényesítő 
magatartás kialakítása. A fogyatékossággal élők öntevékenységeinek, önrendelkezési le-
hetőségeinek, önmegvalósításainak elősegítése, a könnyen érthető kommunikáció meg-
tanítása annak érdekében, hogy a sérült személy a mindennapi életben képviselni tudja 
önmagát. A sérült emberek, családjaik és a szakemberek összefogása és segítése.
Az egyesület céljai elérésében különösen az alábbi feladatokat kívánja megvalósítani: 
Figyelemmel kíséri és értékeli a fogyatékos emberek és családjaik helyzetét, segíti gond-
jaik megoldását. Figyelemmel kíséri a jogi, oktatási, foglalkoztatási, szociális, egészség-
ügyi, kulturális, sport és szabadidős feltételeket. Különösen fontos feladatának tekinti a 
nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés foglalkoztatás feltételeinek alakítását. Széleskörű 
felvilágosító tevékenységet folytat. Szorgalmazza a határon túl dolgozó fogyatékos szer-
vezetekkel történő kapcsolatfelvételeket. Ellátja mindazon feladatokat, amelyek céljaiból 
következnek.

Fábri Lászlóné
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Mentálisan Sérültekért Egyesület
Szlovákia, Nyitra megye – Párkány

Köztünk élnek a mentálisan sérült emberek. A sorsuk sokkal nehezebb, ezért nagy szük-
ségük van a fi gyelmességünkre, emberi és szakmai, közvetlen támogatásukra.  Az egye-
sület 1997 óta tarja egyben a gyermekeket, az ifj úságot, a szülőket, a szakembereket és 
mindazokat, akik bármilyen módon segíteni kívánnak. 
A mi környezetünkben a sérült gyermekek nagy része családokban él. 
Szervezetünk tevékenységei: Mi szülők: rendszeresen találkozunk egymással. Szakmai elő-
adásokat és kirándulásokat szervezünk. Ismertetjük az új jogszabályokat. Kapcsolatokat 
ápolunk a médiával. A nemzetközi szervezetekkel együttműködve: üdüléseket szerve-
zünk. Bekapcsolódunk az egészségügyi programokba és támogatjuk azokat. Évente sike-
resen veszünk részt a Galántai Országos Szavalóversenyen. Egész évben foglalkozunk a 
helyes kiejtés és az énektanulás oktatásával. Az év nevezetes napjait műsorokkal készülve, 
közösen megünnepeljük. Szereplőkként rendszeresen részt veszünk a „Visszhang” zenés 
műsorban. Színházlátogatásokat szervezünk és részt veszünk rajzpályázatokon.
Itt élünk az egészséges emberek között!
Szeretnénk több segítséget kapni a társadalomtól!
ÖT PERC SEGÍTSÉG TÖBBET ÉR, MINT EGY ÓRA EGYÜTTÉRZÉS!
ÉLJENEK EGYÜTT VELÜNK, NE MELLETTÜNK!

Szűcs Terézia
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Sérült gyermek a családban
Szűcs Terézia

A téma rendkívül összetett és az esetek többségében nehéz beszélni erről. Azonban mint 
szülő és édesanya: nyíltan beszélek a családok mindennapjairól, örömeiről és prob-
lémáiról. A család ideális esetben nemcsak két, vagy  három főből áll, hiszen mellet-
tünk állnak egészséges gyermekeink családjai, a rokonok, barátok, ismerősök, a tágabb 
környezetünk.
Mindenki örül annak, hogy gyermeke születik. Mindenki azt szeretné, azt kéri a Sorstól, 
hogy gyermeke egészséges legyen. Az élet sokszor nem egyszerű és bizony nagyon nehéz 
is tud lenni.
A gyermekünk megszületett, a tényt elfogadtuk és  nehezebb mindennapokra kellett be-
rendezkednünk. A gyermek a miénk, akit nagyon szeretünk, ha kell ápoljuk, gondozzuk, 
foglalkozunk Vele, tanítjuk, lehetőség szerint képességeit fejlesztjük. Minden körülmé-
nyek között nagy kitartásról és feltétel nélküli elfogadásról beszélek.
A megnövekedett terheket a szülők és a család viselik. Ez kimondva – kimondatlanul azt 
is jelenti, hogy ezek a terhek szükségszerűen nehezek. A család, a szülők életének,  min-
dennapjainak jelentős részét a gyermekkel való törődés tölti ki. Hangsúlyozom, hogy 
mindez nem panasz, ezek tények. Ezekből következik, hogy a fogyatékos gyermeket, 
vagy gyermekeket nevelő családok valóban sokkal nehezebb helyzetben vannak; gyerme-
keik miatt. Ezeket a körülményeket is tudni kell kezelni és lehetőleg élni az egészséges 
emberekével egyenlő minőségű életet. Felkelni, közösen megbeszélni és beosztani az időt, 
végezni az otthoni munkát, örülni egymásnak, kikapcsolódni, utazni, elmenni üdülni, 
színházba elmenni, rokonokat látogatni, közösségbe járni és ezen túl is közösen megta-
lálni azokat a lehetőségeket, amelyek gyermekeink fejlődését szolgálják. Természetesen 
minden család a lehetőségeihez mérten. A sérült gyermek legfőbb támasza a szülő, 
a szeretet és ragaszkodás kölcsönös. 
A megoldás sokszor nagyon nehéz, azonban a sok rossz közül szükséges kiválasztani 
a legjobbat.

A család és a társadalom szerepe a fogyatékos személy mindennapjaiban
Szűcs Terézia

Általában elmondható, hogy a fogyatékos gyermekeket nevelő szülők többsége gyer-
mekük helyett éli az Ő életüket. A szülők nem jelennek meg a munkaerőpiacon, nem 
vállalhatnak munkát. Sokszor a sérült gyermek 24 órás ellátást igényel. A családok egy 
részében egynél több fogyatékos személy él, rájuk az előbbi mondatok halmozottan érvé-
nyesek.  A családok erre az életvitelre rendezkednek be, a család egyfajta stratégiát dolgoz 
ki önmaga részére.
Az esetek többségében rövid időn belül eldől, hogy a fogyatékos ember tud-e tanulni és 
mit, később dolgozhat-e, meg tudja-e találni helyét a társadalomban?
Az esetek többségében rövid időn belül eldől, hogy a fogyatékos ember tud-e tanulni és 
mit, később dolgozhat-e, meg tudja-e találni helyét a társadalomban?
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Sajnos a sérült személyt mindenki tegezheti és sokszor tudtára adják, hogy nem szabad 
zaklatnia a többségi társadalmat saját fogyatékosságával. Örvendetes, de ritka tény, hogy 
ennek az ellenkezőjével is találkozunk; - azonban ritka jelenség.
A szülőknek teljes életükben folyamatos alázattal és önfeláldozással kell viselkednie 
a gyermeküknek való megfelelés függvényében.
Ebből az élethelyzetből kitörni csak az otthon ellátás – ápolás – gondozás feladásával, 
a gyermek, vagy felnőtt intézetbe helyezésével lehet.
A családok élethelyzete a munkalehetőségektől, a pénztől, a jövedelemtől függ. 
Fogyatékos személy nevelése nem engedi meg, hogy a szülők dolgozzanak. A nagyobb 
teher az anyára hárul, Ő a munkából sajnos mindenképpen kiesik. A családfenntartó 
az apa lesz, aki ideális esetben nem hagyja magára a családot. Igaz, hogy a sérült ember 
szociális ellátásban részesül, ez a pénzösszeg kevés. Nagyon kevés és nem elég ahhoz, 
hogy a család ne szegényedjen el. A családnak  gazdálkodnia kell, meg kell élnie, eleget 
kell tenni a mindennapok kihívásainak.
Sajnos ezen családok  egy része szétesik,az apa kilép a családi kötelékből. Így nemcsak 
a fogyatékos gyermek határozza meg az anya életét, hanem az anya is erősen megköti a 
gyermeke kilátásait.
Szólnunk kell az intézményekről. A fogyatékosok segítésében a mai napig a bentlaká-
sos intézmények dominanciája a jellemző. Azoké az intézményeké, amelyek igyekez-
nek ugyan emberi körülményeket biztosítani, de általában magas kerítésekkel körül-
véve: külterületeken helyezkednek el. Gyakorlatilag elzárva a másokkal való érintkezés, 
a kommunikáció és a kapcsolatok elől.
Tehát amíg ezeket az intézményeket nem integrálják, inkább izolálják, ezáltal elkülönítik 
a fogyatékos embereket. A szülők oldaláról nézve: az intézmény szégyen és kudarc, mert 
már „nem volt mit tenni.”
Problémát jelent az is, hogy nincs megfelelő számú és megfelelő felkészültséggel rendel-
kező szakember, illetve sokan hagyják el a pályát. A segítő szakembernek számolni kell, 
a kiégés veszélyével, ezt az állapotot mindenképpen megelőzni szükséges.
További probléma, hogy sok családnak sajnos nincs kapcsolata az érdekvédelmi 
szervezetekkel.
Mi a megoldás? Közösen, együttesen szükséges mielőbb megtalálnunk.

Könnyen érthető kommunikáció 
Fábri Lászlóné

Az értelmi fogyatékossággal élő emberek olyanok, mint bárki más. Sokat tehetnek az 
életben, ha megkapják a megfelelő támogatásokat. A könnyen érthető kommunikáció 
lényege, hogy az információkat az értelmi fogyatékossággal élő emberek is megértsék. 
Azok számukra egyszerűek és világosak legyenek. Ha az értelmi sérült emberek nem 
jutnak megfelelő információkhoz, akkor kirekesztjük Őket. Nem lesznek képesek be-
kapcsolódni a körülöttük történő dolgokba és eseményekbe.

Azok számukra egyszerűek és világosak legyenek. Ha az értelmi sérült emberek nem 
jutnak megfelelő információkhoz, akkor kirekesztjük Őket. Nem lesznek képesek be-
kapcsolódni a körülöttük történő dolgokba és eseményekbe.
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A könnyen érthető kommunikáció alapelvekre épül. Az alapelveket 8 európai ország 
szakemberei többszöri találkozás után fogalmazták meg. Az alapelvek határozzák meg, 
hogyan kell az információkat könnyen érthetővé tenni, legyen szó az információ bármi-
lyen formájáról.

Az információnak 4 különböző formáját ismerjük:
1. írott információ
2. elektronikus információ
3. hang információ
4. videó információ

Az előadásban a fenti téma teljes egészét ismertetni kívánom. 

Önérvényesítés
Fábri Lászlóné

Az önérvényesítés jelentése: a sérült ember tudja érvényesíteni önmagát, meg tud állni 
az épek világában, tudja képviselni az érdekeit. 
Cél: az értelmileg sérült és/vagy autista személyek megismertetése saját véleményükkel, 
jogaikkal és kötelezettségeikkel. Felkészítés a saját vélemény hatékony és más emberek 
számára elfogadható közlésére.

Az önérvényesítést Magyarországon az ÉFOÉSZ tagegyesületeinek nagy része kiscsopor-
tos foglalkozások keretén belül oktatják. Szakkönyvek és munkafüzet állnak a képzett 
szakemberek és sérült személyek rendelkezésére.

Az önérvényesítés 5 lépése:
1. a cél megfogalmazása
2. információgyűjtés
3. a megfelelő cselekvési terv kiválasztása
4. a megfelelő döntéshozó megnevezése
5. cselekvés
VISSZACSATOLÁS

Előadásomban az „Önérvényesítés” témaköre bemutatásra kerül.
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Támogatott döntéshozatal
Fábri Lászlóné

Az ÉFOÉSZ évek óta segíti önérvényesítő csoportok létrehozását és működését 
Magyarországon.  A csoportokban azokat az ismereteket tanulhatják meg és gyakorol-
hatják a csoporttagok, amelyek segítségével teljes jogú állampolgárként tudnak részt 
venni a társadalomban és jó döntéseket tudnak hozni saját életük vonatkozásában.

Hazánkban az Új Országos Fogyatékosügyi Program a következőkben határozza meg: 
„Személyhez fűződő, illetve a fogyatékos személyeket külön megillető (speciális) jogok 
védelmének, valamint a támogatott döntéshozatal elvének valamennyi általános szabály-
ban (pl. gyámság, gondnokság) érvényesülnie kell. A támogatott döntéshozatal elve a 
helyettes döntéshozatallal szemben a fogyatékos személy saját döntéshozatalának, egyéni 
döntési képességétől függő, teljes, minden lehetőségre kiterjedő segítését jelenti.” (OFP, 
2006.)

Minden ember igényli, hogy saját döntéseket hozhasson a mindennapokban. A választás 
szabadsága és a döntéshozás lehetősége motiválja az embert arra, hogy tanuljon, minél 
több információval rendelkezzen egy – egy kérdés megválaszolásához.

Ha adott feladatok elvégzésére eleve képtelennek tartunk valakit és nem adunk lehető-
séget számára, hogy megtanulja a feladat megoldását, fejlessze képességeit és tudását, 
megtagadjuk tőle a fejlődés és a társadalomban való helytállás lehetőségeit.

A döntéshozás nem mindig egyszerű dolog. Minden embernek szüksége van segítségre 
bizonyos élethelyzetekben. Vannak szituációk, amikor könnyebben döntünk és vannak 
helyzetek, amikor nehezebben. Nem mindig egyszerű kiválasztani a legjobb megoldást. 
A családtag, a jó barát, vagy a szakember segít döntéseink meghozatalában. A segítség 
sokféle lehet.

A támogatott döntéshozatal egy segítségnyújtási forma. A döntéshozatal támogatásának 
célja, hogy csak abban az esetben és csak olyan mértékben nyújtsunk segítséget a fogya-
tékossággal élő embernek, amilyen mértékben azt saját maga szeretné; az Ő szükséglete 
szerint.

Miben segíthet a támogató személy?
Hogyan segíthet a támogató személy?
Mit nem tehet a támogató személy?
Ki lehet támogató személy?

A támogatott lakhatás kérdéskörei.A támogatott lakhatás kérdéskörei.
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Szenzoros Integrációs Terápia
Fábri Lászlóné

A „szenzor” jelentése: érzékelő.
Az integráció jelentése: beilleszkedés, összegződés:

A szenzoros integráció: az emberre ható ingereknek és hatásoknak az idegrendszer által 
történő összerendezése, beillesztése.

A csecsemőt, a kisgyermeket, vagy a felnőtt embert kezdettől fogva különböző hatások 
érik. Hangokat hall, megérinti egy kéz a karját, a szembe világít egy lámpa, érzi a simo-
gatást, …........
Ezek mind ingerek.

Amikor a beérkező ingereket az idegrendszer nem rendszerezi megfelelően, akkor zavar 
áll elő. 

Azonban az is előfordulhat, hogy például a gyermek nem kap a fejlődéséhez megfele-
lő mennyiségű és minőségű, szükséges ingert. Ahogy szükségünk van ételre és italra, 
ugyanúgy nem nélkülözheti az agy, az idegrendszer sem az egyensúlyi, érintéses és mély-
érzékeléses „táplálékot” sem.

Ekkor segít a Szenzoros Integrációs Terápia, hogy az adott személy megkapja a szükséges 
táplálékot és minden információ a helyére kerüljön.
A terápia az idegrendszer érését célozza meg, amely minden mozgás és tanulás feltétele.

Fő területei az egyensúlyrendszer, a tapintásos érzékelés és a mélyérzékelés.

Ezeknek a fejlesztése a különböző mozgásos játékokon – hinta, függőágy, trambulin, 
gördeszka, labdafürdő, sünilabda és egyéb játékok – történik, amit a gyermekek rendkí-
vül szeretnek. A terápiában a gyermek irányít, Ő tudja, hogy mire van szüksége. A tera-
peuta szakember segít és támogat a tapasztalatok megszerzésében és érési folyamataiban. 
Játék közben kiváló alkalom nyílik például a karok nyújtására, célzó mozgások végzésére 
azáltal,  hogy a gyermek bármilyen kényszert is érezne. Ellenkezőleg: a gyermek nagyon 
élvezi, hogy csak rá irányul egy felnőtt fi gyelme.

A Szenzoros Integrációs Terápiát főiskolákon, egyetemeken, tehát magas szinten tanítják 
– oktatják. 

Tanulási folyamaton keresztül bizonyos gyakorlatokat képes elsajátítani a szülő is, ezáltal 
a gyakorlatok felügyelet mellett a gyermek otthonában is elvégezhetők.
Tanulási folyamaton keresztül bizonyos gyakorlatokat képes elsajátítani a szülő is, ezáltal 
a gyakorlatok felügyelet mellett a gyermek otthonában is elvégezhetők.



14 15

A mozgásterápia szerepe a fogyatékos emberek mindennapjaiban
Paluch Norbert

Dr. Hámori József agykutató professzor szerint a jobb agyfélteke működését fejlesztő 
készségtárgyak – mint például a néptánc – tanulása, gyakorlása növeli a kreativitást. Ez 
a fejlesztő hatás azonban kiegészíti a bal agyféltekés tudást, vagyis a verbális, az intellek-
tuális és logikus gondolkodást.
Az emberek kb. 90%-a az ügyességet igénylő, egy kézzel kivitelezhető műveletek végre-
hajtásához előszeretettel a jobb kezét használja. Tehát az emberi fejlődés  során funkci-
onális aszimmetria alakult ki, vagyis a két kéz anatómiailag egyforma maradt ugyan, de 
funkciójában különbözik. 
Jelentős különbség tapasztalható azonban a két agyfélteke által ellátott funkciókban. 
A mozgásemlékezetre, térérzékelésre és az új – akár irracionális - dolgok befogadására 
(kreativitásra) a jobb agyfélteke rendezkedett be, míg a bal – egyébként domináns – ol-
dal többek közt a beszédért, a zenei ritmus érzékeléséért és a racionális gondolkodásért 
felelős. 
A fogyatékkal élő emberek számára a mozgásterápia mindennapi jelenlétét elengedhetet-
lennek tartom. A különböző mozgásformák komplex formában tartják karban, vagy fej-
lesztik a képességeket és készségeket. A mozgásos feladatok testi többszólamúsága ugyanis 
a  képességeket  nagymértékben fejlesztik. Nem mindegy tehát, hogy egy fogyatékkal élő 
ember milyen gyakorisággal találkozik mozgásterápia keretein belül sporttal, tánccal stb. 
A táncos feladatokkal (motívumtanulás, páros viszony és térforma gyakorlás stb.) történő 
ismerkedés jótékony hatása nem csak egészséges embereknél, hanem a fogyatékkal élők 
esetében is kézzelfogható eredményeket hoz fi zikálisan és mentálisan egyaránt.

A tánc, mint az önkifejezés fontos módszere
Paluch Norbert

Mit jelent a kétezres évek elején a tánc? Bizonyosan nem azt, amit a néhány tíz évvel 
ezelőtt született ember számára. Nem is csoda, hiszen még a 20. század közepi falusi 
kultúra  hagyományaival, rítusaival, hiedelmeivel erősen korlátozta az egyén mai érte-
lemben vehető kibontakozását. Nem mondhatta, mutathatta ki közvetlenül érzelmeit. 
Az önkifejezésnek tehát számos módja alakult ki az idők folyamán. Ezek közé tartozik 
a tánc is. Közösségi léte miatt a magyar néptánc kultúra gyakorlatilag teljes spektrumát 
tárolta az önkifejezésnek:

a fegyvertáncok emlékét őrző eszközös táncaink az ügyesség, gyorsaság kifejezői• 
 a 19. században megjelenő új stílusú, és a középkorig nyúló gyökerekkel rendelkező • 
régi stílusú páros táncaink az egészséges párkapcsolat kialakításának segítői,
verbunkjaink és legényes típusú táncaink a férfi as erő, az ügyesség, gyorsaság és • 
fi zikai állóképesség kifejezői, 
a karikázók a nőiesség és a női erő megtestesítői.• 

verbunkjaink és legényes típusú táncaink a férfi as erő, az ügyesség, gyorsaság és 
fi zikai állóképesség kifejezői, 
a karikázók a nőiesség és a női erő megtestesítői.
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Természetesen a tánc csupán motívumok egymásutánisága lenne, ha nem adódik hozzá 
az alkalom, melyen táncolják, a viselet, melyben lejtik, a muzsika, melyre járják, az 
emberek, akiknek megmutatják. Ha a tánc utóbb felsorolt perifériái találkoznak egy 
kiváló táncos tudatos mozdulataival, akkor akár egy beszéd nélküli kommunikáció is 
létrejöhet. 
A magyar néptánckultúra bölcsőjét jelentő falusi társadalom erősen felbomlóban, átala-
kulóban van. A funkciójában és sok esetben formájában is halványodó néptánctípusaink 
azonban még mindig előnyösebb helyzetben vannak a mesterségesen, rövid idő alatt 
kialakult egyéb táncstílusoknál. Nem is csoda, hiszen egy hosszú ideig organikusan fej-
lődő, élő nyelvként, táncnyelvként az önkifejezés egyik leghatásosabb eszközei voltak. 
Gyakorló táncpedagógusként fontosnak tartom ennek a nyelvezetnek a megismerteté-
sét, értelmezését, alkalmazását még akkor is, ha az amit csinálunk szélmalomharcnak 
tűnik. 

A mozgásról és táncról egy pedagógus szemszögéből
Paluch Norbert

A 21. század elején nehéz helyzetben van az a pedagógus, aki mozgásos feladatokkal 
kívánja fejleszteni, vagy egyszerűen csak lekötni a gyermekeket. Nehéz helyzetben, hi-
szen a számítógép segítségével lassan nem marad olyan sport, amelyet virtuálisan ne 
űzhetnénk. Ma már nem lepődünk meg, ha a sakkozáson kívül autót vezetni, bokszolni, 
vagy éppen teniszezni ül le a gyermek a számítógép elé. Arról nem is beszélve, hogy írni, 
olvasni, rajzolni is van módja. Mindezek mellett megjelent a mozgásszegény életmód. 
Nagymértékben lecsökkent a mozgással töltött idő, tehát a gyermekek kevesebbet talál-
koznak, játszanak, sportolnak, esetleg táncolnak kortársaikkal, sőt nem is igénylik azt. 
Úgy gondolom, hogy ennek nagy szerepe van a különböző fi zikai és mentális problémák 
gyakorivá válásában, mi több hatással van a gyermekek szociális fejlődésére is, hiszen a 
közös játékok hiányában a gyermek nem tanulja meg szerepét a közösségben, és nem 
ismeri meg annak szabályait, nem méri fel fi zikai és szellemi határait. Mindezek miatt 
szociálisan és fi zikálisan képtelenné válik a tartós, egészséges, társas kapcsolatok létesí-
tésére, s ezzel együtt – egyebek mellett - a mentálisan kiegyensúlyozott életre. A családi 
környezet és az általa képviselt normák ugyanis meghatározóak a gyermekek fejlődé-
se szempontjából. Nem véletlen, hiszen a család a legelemibb, áttekinthető, biológiai, 
pszichológiai, társadalmi és kulturális szükségletek kielégítésére alkalmas csoport. Az az 
alapvető társadalmi egység, melynek meghatározó szerepe van a társadalom fenntartásá-
ban, a tapasztalatok, szerepek és normák továbbadásában. A gyermekek személyiségének 
kialakulásában nagyrészt az „otthonról hozott”, szülők és nagyszülők által nyújtott visel-
kedésminták élveznek elsőbbséget. Természetesen nem csak a népi játékok, a néptáncok, 
hanem a sportágak tucatnyi ága  biztosítja azt a releváns szerepet, melyre – különböző 
mértékben és mennyiségben – minden embernek szüksége van. Mozognunk kell, mert 
az tart életben minket!

hanem a sportágak tucatnyi ága  biztosítja azt a releváns szerepet, melyre – különböző 
mértékben és mennyiségben – minden embernek szüksége van. Mozognunk kell, mert 
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A korai intervenció                                          
Kisvári Katalin

„Becsüld meg a kezdőt - ő semmi, de még minden lehet.”

Külföldön a 60-as évektől, Magyarországon a 70-es évektől beszélhetünk korai nevelés-
ről, a 90-es évektől korai fejlesztésről. 
A korai intervenció a 0-5 (6) éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen felépített 
programja, a család segítése, mely komplex diagnosztikai vizsgálatot, gyógypedagógiai 
fejlesztést, tanácsadást és különböző terápiás szolgáltatásokat foglal magában, minden 
esetben a gyermek állapotát és a család körülményeit, valamint egyedi igényeit fi gyelem-
be véve. Célja elsősorban a megfelelő gyermekközösségbe kerülés elősegítése.
Korai intervencióra, fejlesztésre jogosultak azok a gyermekek, akik megfelelő diagnosz-
tikai vizsgálómódszerrel jelentős elmaradást mutatnak az alább felsoroltak közül egy 
vagy több fejlődési területen: mozgás-, értelmi-, hallás-, látás-, kommunikáció-, beszéd-
fejlődés, szociális, érzelmi fejlődés területén, valamint viselkedésbeli eltérést mutatnak 
olyan diagnosztizált állapotokban, amelyek nagy valószínűséggel fejlődési elmaradást 
eredményeznek.
A korai fejlesztés megvalósulhat egyéni vagy csoportos formában, központhoz kötötten 
vagy otthoni fejlesztés keretében, pedagógiai szakszolgálatoknál, integrált gyermekkö-
zösségben, bölcsődékben, óvodákban, speciális óvodában, konduktív nevelési módszert 
alkalmazó óvodában. 
A fejlesztésben használatos módszerek, eljárások: komplex gyógypedagógiai fejlesztés, 
különböző mozgásterápiák (pl.: Katona-módszer, Dévény-módszer, Bobath módszer, 
TSMT - tervezett szenzomotoros tréning, Ayres - dinamikus szenzoros integrációs terá-
pia), Portage-modell, megkésett beszédfejlődés terápiája.
A korai fejlesztés területén törekedni kell a minden területre kiterjedő komplex fejlesz-
tésre, de a megfelelő fejlesztési formát illetve módszert a család lehetőségeinek, a gyer-
mek állapotának, adottságainak fi gyelembe vételével kell meghatároznunk.
Ahhoz, hogy a korai intervenció valóban sikeres legyen, kulcs a lehető legkorábbi 
felismerés, illetve az egészségügyi-, szociális-, és fejlesztő szakemberek összehangolt 
együttműködése.

Fogyatékos gyermekek felzárkóztatásának módjai
Trollné Babka Zsuzsanna

A fogyatékkal élő gyermeknél mind a szűkebb, mind a tágabb kapcsolatrendszer fontos 
szerepet kap. A családi kapcsolat vagy az intézményi kapcsolat önmagában nem elegen-
dő. Nélkülözésük hátrányt jelenthet, mindkettő szükséges a rehabilitáció, felzárkóztatás 
sikerességéhez. Ugyanakkor az a tapasztalatunk, hogy a családi közeg kiemelkedően fon-
tos a fogyatékkal élő gyermekek életében és fejlődésében.

dő. Nélkülözésük hátrányt jelenthet, mindkettő szükséges a rehabilitáció, felzárkóztatás 
sikerességéhez. Ugyanakkor az a tapasztalatunk, hogy a családi közeg kiemelkedően fon-
tos a fogyatékkal élő gyermekek életében és fejlődésében.
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A felzárkóztatás és a képességkibontakoztatás lényege az, hogy a gyermek saját egyéni szük-
ségleteihez alkalmazkodjunk, ezért már a felzárkóztatás kezdetekor minden gyermeknek 
bemeneti méréssel meg kell határozni a fejlettségi szintjét. Ezután a haladási ütemét, a ké-
pességeit, adottságait is fi gyelembe véve fejleszteni, segíteni kell őt a minél teljesebb önál-
lóság elérése felé. A hátrányok csökkenthetők, vagy akár le is küzdhetők, ugyanakkor a te-
hetségek kibontakoztathatók, ha biztosítjuk a gyermekek számára a megfelelő feltételeket, 
eszközöket, türelmet és szeretetet. Egyénre szabott, a képességeknek megfelelő feladatokat, 
odafi gyelést kell a gyermeknek biztosítani. Fontos ugyanakkor a diff erenciált, az egyéni 
haladási tempót fi gyelembe vevő értékelés alkalmazása is. Az adott feladat lehet, hogy az 
egyik gyereknek megoldhatatlan, ugyanakkor a másiknak csupán gyerekjáték és egyáltalán 
nem jelent a megoldása számára nehézséget. Ha az előbbit ezért büntetjük, az utóbbit pe-
dig megjutalmazzuk, nem érünk el eredményt. Ha a gyermek nem a képességeknek meg-
felelő feladatokkal bajlódik, a kudarc miatt elkedvetlenedhet, vagy a túlságosan könnyű 
feladatok miatt unatkozni, esetleg rendetlenkedni kezdhet. A „komplex felzárkóztatás”, 
a különleges gondozási igény kielégítése nehéz, speciális szakértelmet kívánó feladat, amely-
re fel kell készülni. Fontos, hogy a pedagógus/szülő tudatában legyen annak is, hogy a fog-
lalkozásokon nem csupán „játszunk”, hanem tanulunk, okosabbá, ügyesebbé válunk.
Az előre megtervezett tudatos és módszeres fejlesztőmunka a siker záloga, amely a játé-
kos, változatos, érdekes tevékenykedtetés révén juttatja a gyermekeket sikerhez, öröm-
höz, képességeik megfelelő kibontakoztatásához. 

Autizmussal élő gyermekek
Cservenák Zsuzsanna

Jelenlegi ismereteim alapján elmondhatom, hogy napjainkban egyre több autista gyer-
mek születik, számuk egyre nő. 
A korai évek meghatározóak minden gyermek fejlődésében, de különösen a sajátos 
nevelési igényűeknél. Az autizmussal élő gyermek számára a korai felismerés, fejlesz-
tés és a megfelelő oktatás és szervezés együttesen segítik a fontos szociális, kommuni-
kációs és játék képességek fejlesztésében, amelyek a jövőbeni tanulás alapját képezik. 
A gyermek veleszületett módon nem képes kapcsolatot kialakítani a többiekkel. Felnőtt 
segítségére van szüksége ahhoz, hogy megértse, mi történik a világban, miről szól a játék, 
hogyan várja ki a sorát. Sok gyermek nem tud játszani, így meg kell őt tanítani erre.
Nagyon sokan közülük óvodába és bölcsődébe kerülnek. Abban az esetben, ha ren-
delkezik szakértői véleménnyel, bizonyos óraszámban speciális megsegítést kap. A vele 
foglalkozó szakember gyógypedagógus végzettségű.
A terápiában a szakmai ismeretek tudás mellett, fontos a szakember személyisége, amire 
a legjobban lehet építeni. Ugyanakkor párhuzamosan a család fontosságát is szeretném 
hangsúlyozni.
Szeretnék, egy átfogó képet adni az autizmussal élő ember jellemzőiről, szükségleteiről 
és a teljesítményéről.
Szeretnék, egy átfogó képet adni az autizmussal élő ember jellemzőiről, szükségleteiről 
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Magyarországon hogyan valósul meg a fejlesztés? Hogyan történik a befogadás az intéz-
ményekbe? Mennyire fontos az inkluzív szemlélet?
A szokásrendszer fontosságát kiemelni, és bemutatni példákkal a napi munka során. 
Sérülés specifi kus eszköztár, képekben illusztrálva.
CÉL: apró lépésben haladni a cél felé!
Az eredmény elérésének kulcsa az: hogy megismerjük és megértsük az egyes gyermeke-
ket, mert mint a hópelyhek: NINCS KÉT EGYFORMA!

Életminőség – fogyatékosság - lehetőségek
Diósi László

Az életminőség javítása a modern társadalmak központi problémája. Az életminőséget 
olyan komplex fogalomként értelmezzük, mely az emberek szubjektív jólétét jelenti, 
szoros összefüggésben a boldogsággal.
A fogyatékos ember életminősége kérdésénél jelentős hangsúlyt kap, hogy mit tart élete 
és jövője szempontjából a legfontosabbnak. Vannak-e kitűzött céljai, valamint hogyan  
kapcsolódik be a saját rehabilitációjába.
 A fogyatékos ember életminőségét is alapvetően befolyásolja a társadalmi tőke, mely az 
emberi közösségek, a kapcsolati hálónak és az ezekben felhalmozódott bizalomnak és 
kölcsönösségnek mással nem pótolható gazdasági és társadalmi jelentőségét jelenti. 
Az életminőséget meghatározó egyik legfontosabb tényező a szellemi és lelki egészség. 
A természeti tőke, a környezeti tényezők is alapvetően befolyásolják az élet minőségét. 
Az anyagi környezet mellett, a szociális körülmények: a család, az emberek egymáshoz 
való viszonya (az, hogy a fogyatékos ember úgy érzi szeretik, fontosnak számít, szükség 
van rá), a közerkölcs (tisztelik-e a sérültek védelmében hozott  törvényeket, betartják-e 
az emberek a szavukat), a hitélet és a hozzá kötődő emberi kapcsolatok mind környeze-
tünkhöz tartoznak. 
1997. évben a WHO új alapokról kiindulva határozta meg a fogyatékosság fogalmát, és 
az egészség dimenziója mellé beemelte a környezeti (társadalmi) dimenziót is. A meg-
fontolás mögött az az értelmezés húzódik, hogy az egészségkárosodás nemcsak a sze-
mély tevékenységét korlátozza, hanem ezen keresztül a személy társadalomban történő 
részvételét is. Ezzel az összefüggéssel a WHO azt kívánja hangsúlyozni, hogy mindenki 
annyira korlátozott, amennyire korlátozva van a szorosabb, illetve tágabb társadalmi 
környezetével való interakcióiban. E megközelítésben létezik egy úgynevezett „külső 
(társadalmi) korlátozottság”, vagy inkább korlátozás, amely az adott személy környeze-
tének oldaláról érkezik. 
Ha ez a környezet nem támogatóan áll a fogyatékkal élő személyek mellé, akkor ez 
jelentősen hátráltatja mind a sikeres rehabilitációt, mind a sikeres alkalmazkodást, 
a magabiztosság kialakulását, az önbizalom megerősödését. 
Mindezek hiánya együttesen idézhetik elő a fogyatékkal élő emberek szubjektív életmi-
nőségének romlását.

a magabiztosság kialakulását, az önbizalom megerősödését. 
Mindezek hiánya együttesen idézhetik elő a fogyatékkal élő emberek szubjektív életmi-
nőségének romlását.
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Rezümé
Koós Istvánné

„A múltat már ismerjük, de mit hoz a jövő? Egy gyógypedagógiai nevelési-oktatási intéz-
mény 30 éve a fogyatékkal élő gyermekek szolgálatában.” című előadáshoz.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint „a sajátos nevelési igényű 
gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának meg-
felelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól 
kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.” Ezt a jogot a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény is dekralálta, mely az esélyegyenlőség megvalósításának érde-
kében teret adott az integrációnak. Az integráció térhódítása miatt az ezredfordulót kö-
vetően a hazai gyógypedagógiai intézményhálózatnak új kihívásokkal kellett szembenéz-
ni. Voltak, akik az útkeresést nem élték túl és voltak, akik jól alkalmazkodtak a kialakult 
helyzethez. Nógrád megyében 2005-ig hat szegregált gyógypedagógiai intézmény mű-
ködött, mely mára kettőre csökkent. Ebből az egyik a pásztói székhelyű Nógrád Megyei 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, mely 2013-ban 
ünnepelheti fennállásának 30. évfordulóját. 
Előadásomban a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon történetén keresztül bemutatom a gyógypedagógiai intézményhálózat 
múltját és jelenét Nógrád megyében, valamint szeretném megosztani a hallgatósággal 
a köznevelés jövőjére vonatkozó ismereteimet.
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Úvod 

ÉFOÉSZ  Spoločnosť pre začlenenie  a asertivitu – Maďarsko – podal projekt,ktorý bol 
úspešný v Medzinárodnom Vyšehradskom Fonde. 
Názov projektu:  Cezhraničná odborná spolupráca za spoločenskú akceptáciu.
Projekt sme realizovali v spolupráci so Spoločnosťou pre mentálne postihnutých 
Štúrovo. 
Cieľ projektu: spolupráca mentálne postihnutých,ich rodín v župe Nógrád v meste 
Štúrovo a jeho50 km okruhu, zastupovanie ich záujmov, ich presadzovanie, viesť ich 
k samostatnej činnosti a sebarealizácii, pomoc pri ich spoločenskej akceptácii a začlenení  
a formovanie verejnej mienky.
Projekt sa člení na odbornú a kultúrnu  časť, prelína sa teória s praxou.
V župách Nitra a  Nógrád  sme organizovali odborné prednášky a kultúrne 
predstavenia. 
V tejto brožúre predstavujeme Medzinárodný Vyšehradský fond  a obe spoločnosti. 
V ďalšom sprostredkovávame skrátené verzie prednášok.
Pozvánky, letáky a programové zošity boli pripravované tak, aby boli ľahko 
zrozumiteľné. 
Počas projektu sme kládli veľký dôraz na dôležitosť osvety vo verejnosti. 
Tvrdíme, že sa musíme postupne ďalej rozvíjať! Treba hľadieť dopredu a robiť kroky 
vpred!
Treba ísť, pracovať a podporovať postihnutých ľudí!  Cesta je dlhá a hrboľatá. My sme 
však silní, so silnou vierou! Brožúru srdečne doporučujem postihnutým kolegom, zdra-
vým  ľuďom, všetkým obyvateľom oboch štátov.

Chcem vysloviť poďakovanie všetkým tým, ktorí sa podieľali na úspešnej realizácii pro-
jektu a oddane a dobrovoľne nám pomáhali. 

Fábri Lászlóné
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Medzinárodný Vyšehradský Fond 

Fond bol založený 9.júna 2000 so sídlom v Bratislave a založili ho členské štáty 
Vyšehradskej štvorky: Poľsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Medzinárodný 
Vyšehradský Fond je jedným z najúspešnejších počinov  Vyšehradskej štvorky. Fond na 
základe dohody : posilňuje a napomáha spoluprácu členských štátov v oblasti kultúry, 
vedy a výskumu, vzdelávania a výmenných aktivít mladých.  Vďaka rozpočtu Fondu 
je možné zo štyroch členských štátov viackrát ročne podávať projekty na bratislavský 
sekretariát. 
Možnosti využitia Fondu sa z roka na rok rozširujú: popri podpore kultúrnych ak-
tivít sa ich využitie rozširuje aj na humanitárnu pomoc medzi členskými štátmi 
a v dnešných dňoch aj na štipendijné programy. Štipendijné programy umožňujú štu-
dentom Vyšehradskej štvorky študovať na ktorejkoľvek vysokej škole v rámci členských 
štátov. Pre vynikajúcich žiakov je možné získať  štipendium aj do iných krajín. 
Fond riadi výkonný riaditeľ, ktorý je volený na tri roky.  Zodpovedá za naplnenie cieľov 
Fondu.  Konferencia ministrov zahraničných vecí určuje smer ďalšieho rozvoja  a aj 
rozpočet.  Na práci fondu sa podieľa aj Rada veľvyslancov a Sekretariát.  Predsedníctvo 
si stanovuje ročný plán, ktorého plnenie koncoročne vyhodnocuje. 
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ÉFOÉSZ Spoločnosť pre začlenenie a asertivitu
Maďarsko, župa Nógrád - Balassagyarmat

Územné pôsobenie Spoločnosti v Maďarsku sú administratívne hranice župy Nógrád. 
Spoločnosť je verejnoprospešná organizácia s právnou subjektivitou. 
Ciele Spoločnosti : pre ľudí s postihnutím a pre ich rodiny žijúcich v župe Nógrád za-
bezpečovať, presadzovať  a ochraňovať ich oprávnené požiadavky na úplné začlenenie do 
spoločnosti. Pomoc  pri ich integrácii do spoločnosti, znižovanie diskriminácie. Pomoc 
postihnutým pri seberealizácii, pri osvojení si každodenných úkonov. Seberealizácia na 
základe sebapoznania a spoznania  a presadzovania svojich záujmov. Pomoc pri sebestač-
nosti postihnutých, pri využití možností na rozhodovanie  o sebe , pri seberealizácii,  
pri osvojení si ľahko zrozumiteľnej komunikácie za tým účelom, aby sa postihnutý 
v každodennom živote vedel dohovoriť. Spolupráca a pomoc postihnutým osobám 
a ich rodinám.
Spoločnosť pri  dosiahnutí svojich cieľov chce hlavne uskutočniť nasledovné úlohy:  po-
zorne sledovať a vyhodnocovať situáciu postihnutých a ich rodín, napomáhať pri riešení 
ich problémov. Pozorne sledovať ich právne,vzdelávacie,zamestnanostné,sociálne, zdra-
votné, kultúrne, sportové a voľnočasové  podmienky.  Za zvlášť  dôležitú úlohu považuje 
vytváranie podmienok  na výchovu, vzdelávanie, tréning a zamestnanosť. Vykonáva širo-
kú osvetovú činnosť. Vyvíja aktivity na vytváranie kontaktov so zahraničnými organizá-
ciami postihnutých. Realizuje činnosti,ktoré prispievajú k  naplneniu svojich cieľov.

Fábri Lászlóné
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Spoločnosť pre mentálne postihnutých 
Slovensko, kraj Nitra – Štúrovo

Medzi nami žijú ľudia s mentálnym postihnutím. Ich osud je omnoho ťažší, preto veľmi 
potrebujú našu pozornosť, podporu z ľudskej aj odbornej stránky. Spoločnosť od roku 
1997 združuje deti, mládež, rodičov, odborníkov  a všetkých tých, ktorí chcú akýmkoľ-
vek spôsobom pomôcť. 
V našom okolí väčšina postihnutých detí žije v rodinnom prostredí. 
Činnosť našej organizácie:  Rodičia sa pravidelne stretávajú, organizujeme odborné 
prednášky a výlety.  Informujeme o zmenách v legislatíve, udržiavame kontakt s mé-
diami. V spolupráci so zahraničnými organizáciami organizujeme rekreačné pobyty.  
Zapájame sa do zdravotníckych programov  a podporujeme ich. Každoročne sa úspešne 
zúčastňujeme  na Celoštátnej súťaži v prednese poézie v Galante. . Po celý rok sa za-
oberáme výučbou správnej vyslovnosti a spevu. Oslavujeme významné dni, na ktoré 
pripravujeme programy. Ako vystupujúci sme  pravidelnými účastníkmi  hudobného 
programu „Ozvena”. Organizujeme návštevy divadelných predstavení a zúčastňujeme 
sa výtvarných súťaží. 
Žijeme tu medzi zdravými ľuďmi!
Chceli by sme dostať viac pomoci od spoločnosti !
5 MINÚT POMOCI JE VIAC AKO HODINA SÚCITU !
ŽITE S NAMI, NIE VEDĽA NÁS !

Szűcs Teréz
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Postihnuté dieťa v rodine
Szűcs Terézia

Táto problematika je veľmi zložitá a vo väčšine prípadov je o nej veľmi ťažké hovoriť.  
Avšak ja ako rodič – matka otvorene hovorím o každodenných radostiach i starostiach 
v dotknutých rodinách. V ideálnom prípade rodina nepozostáva iba z dvoch alebo troch 
rodinných príslušníkov, ale podporu môže očakávať i z rodín svojich zdravých detí, 
prípadne iných rodinných príslušníkov, či zo strany priateľov, známych, alebo aj od 
širšieho okolia.    
Narodenie dieťaťa každého napĺňa radosťou a všetci si želajú iba jediné – aby im Osud 
doprial to šťastie, že sa ich dieťa narodí zdravé.  Život nie je jednoduchý a  veru veľakrát 
nás dokáže postaviť pred  zložité situácie. 
Dieťa sa nám narodilo, uvedomili sme si krutú skutočnosť s vedomím, že sa musíme 
pripraviť a zariadiť na zložitejšie a ťažšie všedné dni. Svoje dieťa nesmierne milujeme, 
staráme sa oň, keď treba, ošetrujeme ho, zaoberáme sa ním, učíme ho a podľa možností 
rozvíjame jeho danosti. V každom prípade hovorím o nesmiernej vytrvalosti a o bezvý-
hradnej oddanosti.
Táto náročná starostlivosť zaťažuje predovšetkým rodičov a rodinu. A -  či už sa o tom 
hovorí, alebo nie - zákonite to znamená veľkú záťaž a námahu. Prevažnú časť všedných 
dní rodiny a rodičov zaberá starostlivosť o dieťa. Zdôrazňujem, že sa nemienim sťažovať, 
všetko, o čom hovorím sú fakty.  
Z uvedeného vyplýva, že rodiny s postihnutým dieťaťom/deťmi sú práve kvôli nim 
v oveľa ťažšej a zložitejšej situácii. Aj v takýchto pomeroch si však treba vedieť poradiť 
a podľa možnosti žiť rovnako plnohodnotný život ako rodiny so zdravými deťmi. 
Po rannom vstávaní je potrebné sa dohodnúť a rozdeliť si čas aj úlohy, treba zvládnuť 
všetky práce v domácnosti, tešiť sa jeden z druhého, vedieť relaxovať, cestovať, absolvo-
vať dovolenku, prípadne návštevu divadla, alebo navštíviť príbuzných, proste chodiť do 
spoločnosti a aj prostredníctvom týchto aktivít spoločne nájsť možnosti, ktoré prispie-
vajú k ďalšiemu rozvoju a vývinu nášho dieťaťa. Samozrejme každá rodina to musí riešiť 
individuálne  v závislosti od svojich možností.  
Najväčšou oporou postihnutého dieťaťa je rodič, láska a spolupatričnosť sú vzájomné. 
Riešenie je väčšinou veľmi ťažké, avšak aj spomedzi tých horších si treba vedieť vybrať  
vždy to najlepšie.  

Úloha rodiny a spoločnosti v každodennom živote postihnutého občana
Szűcs Terézia

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že rodičia vychovávajúci postihnuté deti, žijú životom 
dieťaťa namiesto neho.  Rodičia nie sú zúčastnení na trhu práce, problémom je aj nájsť 
si zamestnanie, nakoľko postihnuté dieťa vyžaduje veľakrát 24 hodinovú starostlivosť. 

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že rodičia vychovávajúci postihnuté deti, žijú životom 
dieťaťa namiesto neho.  Rodičia nie sú zúčastnení na trhu práce, problémom je aj nájsť 
si zamestnanie, nakoľko postihnuté dieťa vyžaduje veľakrát 24 hodinovú starostlivosť. 
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V niektorých rodinách žije dokonca aj viac postihnutých  osôb, na nich sa predošlé vety 
vzťahujú viacnásobne. Tieto rodiny sa prispôsobujú  takejto forme života, vypracúvajú 
si akúsi vlastnú stratégiu na fungovanie.  
Vo väčšine prípadov je za krátky čas zrejmé, či je postihnutá osoba schopná sa učiť a ak 
áno, tak do akej miery a čo, ďalej či je vzdelávateľná a či bude vedieť pracovať a zaradiť 
sa do spoločnosti? 
Žiaľ prax je taká, že postihnutej osobe môže každý tykať a veľakrát jej dávajú najavo, že 
by nemala byť svojím postihnutím na obtiaž pre väčšinovú spoločnosť. 
Teší ma, ak sa stretávam s opačným postojom – je to ale naozaj veľmi zriedkavý jav. 
Rodičia po celý svoj život v závislosti od snahy obstáť pri výchove postihnutého dieťaťa 
preukazujú nekonečnú úslužnosť a sebaobetovanie.
Zmeniť takýto spôsob života možno iba v jedinom prípade, ak namiesto domácej opa-
tery a starostlivosti pristúpime k umiestneniu dieťaťa alebo dospelého do zariadenia, 
resp. ústavu.  
Životná situácia rodín závisí od možnosti zamestnania, od majetku a príjmu. Starostlivosť 
o postihnuté dieťa obmedzuje rodičov v účasti na trhu práce. Väčší dopad to má v kaž-
dom prípade na matku – ona sa v žiadnom prípade nedokáže zamestnať. Živiteľom 
rodiny sa tak stáva otec, ktorý v ideálnom prípade rodinu neopustí. Je pravda, že postih-
nutá osoba má právo na sociálne dávky, avšak sumy týchto dávok sú nesmierne nízke. 
Nedokážu v dostatočnej miere prispieť k pokrytiu potrieb a nákladov,  a tak dochádza k 
ochudobneniu týchto rodín. Aj takéto rodiny musia hospodáriť, musia sa vedieť uživiť 
a obstáť v každodennom živote. 
Značná časť takýchto rodín a sa žiaľ rozpadá – väčšinou je to otec, ktorý opúšťa rodinu. 
V takýchto prípadoch už nie len postihnuté dieťa ovplyvňuje život matky, ale aj naopak 
– postavenie matky môže značne obmedziť vyhliadky dieťaťa do budúcna.  
Venujme sa aj téme ústavov pre postihnutých občanov. Do dnešného dňa väčšina ta-
kýchto zariadení funguje ako ústav s celoročným pobytom. V týchto zariadeniach sa síce 
snažia zabezpečiť postihnutým občanom dôstojné – ľudské podmienky, avšak sú väčši-
nou obklopené vysokými múrmi, a situované izolovane, zväčša na pokraji miest alebo 
obcí. Je tu prakticky vylúčený akýkoľvek spoločenský styk, komunikácia, či vzťahy. 
To znamená, že kým tieto ústavy, či zariadenia nebudú integrované, postihnuté osoby 
ostávajú izolované.
Umiestnenie postihnutého v ústave prežívajú rodičia ako hanbu a zlyhanie, lebo „už sa 
nedalo robiť nič iné”.
Problém predstavuje aj nedostatočná pripravenosť odborníkov a viacerí z nich z túto 
profesiu nakoniec opúšťajú. 
Odborník, ktorý má postihnutému zabezpečiť pomoc musí po určitom čase rátať s emo-
cionálnym „vyhorením” a tomuto stavu je potrebné predchádzať. 
Ďalším problémom je i to, že väčšina rodín žiaľ nemá kontakty na organizácie, ktoré by 
v prípade potreby mohli hájiť ich záujmy. 
Čo by mohlo byť riešením? Treba ho nájsť spoločnými silami, v čo najkratšom čase. 
v prípade potreby mohli hájiť ich záujmy. 
Čo by mohlo byť riešením? Treba ho nájsť spoločnými silami, v čo najkratšom čase. 
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Ľahká a zrozumiteľmá komunikácia
Fábri Lászlóné

Ľudia žijúci s mentálmnym postihnutím sú ako všetci ostatní. V živote dokážu veľa, ak 
sa im dostane vhodná a dostatočná podpora. 
Základom ľahkej zrozumiteľnej komunikácie je, aby jej porozumeli aj občania s mentál-
nym postihnnutím a aby aj pre nich bola jasná a jednoduchá.
Ak pre ľudí s mentálnym postihnutím nie sú dostupné potrebné informácie, dochádza 
k ich vylúčeniu zo spoločnosti. Nebudú schopní zapájať sa do diania okolo seba. 
Základné princípy ľahkej a zrozumiteľnej komunikácie   sformulovali odborníci 8 európ-
skych krajín po viacerých stretnutiach. Tieto základné princípy stanovujú spôsob, ako sa 
informácia stane ľahko zrozumiteľná, nech už je reč o akejkoľvek forme  informácie.  

Poznáme 4 rôzne formy informácií
1. písaná informácia
2. elektronická informácia
3. zvuková informácia
4. video informácia

V prednáške podám súhrnný výklad k horeuvedenej téme. 

Sebarealizácia
Fábri Lászlóné

Sebarealizácia znamená: postihnutý človek sa vie realizovať, vie obstáť v zdravej spoločnosti  
a dokáže  presadzovať a obhajovať svoje záujmy. Cieľ: oboznámenie mentálne postihnutej 
osoby/autistu so svojím vlastným názorom, právami a povinnosťami. Príprava na efektívne 
presadzovanie svojho názoru tak, aby bol pochopiteľný a zrozumiteľný aj pre ostatných. 
V Maďarskej republike členské asociácie ÉFOÉSZ organizujú tréningy sebarealizacie 
pre malé skupinky. Sú k dispozícii odborné časopisy, brožúry a pracovné zošity tak pre 
obdborníkov, ako aj pre postihnutých.

5 krokov k sebarealizácii
1. vytýčenie cieľa
2. zber informácií
3. výber vhodného akčného plánu
4. určenie zodpovedného v rozhodnovaní 
5. činnosť
Spätná väzba

Prednáška na tému „Sebarealizácia”obsahuje aj praktické ukážky.
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Podporované rozhodovanie 
Fábri Lászlóné

V Maďarskej republike ÉFOÉSZ už roky podporuje a pomáha pri vytváraní podmienok 
a pri fungovaní skupinových sebarealizačných tréningov.  Členovia skupiny sa obozná-
mia s poznatkami potrebnými pre plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti a osvoja si 
schopnosť samostatného rozhodovania vo vzťahu k sebe a svojmu životu. Podporované 
rozhodovanie znamená, že človek s duševným postihnutím má niekoho, kto ho pod-
poruje, kto mu asistuje, kto mu sprostredkováva informácie a pomáha pri konečnom 
rozhodnutí.

Nový národný program pre postihnutých v našej krajine ustanovuje, aby bolo uplatnené 
„ Právo na morálnu podporu a na ochranu (špeciálnych) práv postinutých osôb, resp. 
niektoré zo základných princípov podporovaného rozhodovania (ako napr. poručníctvo 
a opatrovníctvo). Základným princípom podporovaného rozhodovania oproti náhrad-
nému rozhodovaniu je prijať príslušné opatrenia, ktoré majú umožniť osobám s postihnu-
tím prístup k pomoci, ktorú môžu potrebovať pri uplatňovaní svojej právnej spôsobilosti”  
(OFP, 2006.) 

Každý človek má potrebu realizovať sa samostatným rozhodovaním v každodennom 
živote. Sloboda voľby a možnosť rozhodovania  motivuje človeka k učeniu a  k väčšej 
informovanosti  pri zodpovedaní jednotlivých otázok.  
Ak niekoho považujeme za neschopného pri riešení daných úloh a nedostane priestor, 
aby sa naučil riešiť úlohy a rozvíjať svoje schopnosti, oberáme ho o možnosť obstáť ako 
pônohodnotný člen spoločnosti. 
Rozhodovanie nie je vždy ľahké. Každý človek potrebuje pri určitých životných situáci-
ách pomoc vo fáze rozhodovania. Sú situácie, keď sa rozhoduje ľahko, a sú situácie, keď 
je proces rozhodovania oveľa ťažší a zložitejší. Nie vždy je jednoduché vybrať to najlepšie 
riešenie. V prípade závažných rozhodnutí nám môže pomôcť člen rodiny, dobrý priateľ, 
alebo aj odborník. Forma pomoci môže byť rôzna. 
Podporované rozhodovanie je jednou z foriem pomoci. Jeho cieľom je pomôcť postihu-
tej osobe vo fáze rozhodovania – avšak v závislosti od osobných schopností a iba v miere, 
akú si postinutá osoba sama dokáže stanoviť.  

V čom môže pomôcť podporujúca osoba ?
Ako môže pomôcť podporujúca osoba?
Čo nesmie osobný podporujúca osoba?
Kto môže byť podporujúca osoba?

Tematika podporovaného bývania.Tematika podporovaného bývania.
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Senzorovo integračná terapia
Fábri Lászlóné

Význam slova senzor: snímač.
Integrácia znamená začlenenie:

Senzorová integrácia: spracúvanie a vyhodnocovanie  vnemov a  informácií pôsobiacich 
na človeka prostredníctvom receptorov nervovej sústavy.

Vonkajšie vplyvy nášho okolia vnímame už od narodenia, neskôr ako deti a dospelí 
ľudia. Počujeme zvuky, vnímame dotyk, keď nás niekto pohladí, alebo svetlo, keď nám 
napr. do očí svieti lampa....
Toto všetko sú podnety z okolia – vnemy.  
Ak nervová sústava nedokáže správne vyhodnotiť vnemy, ktorým je vystavená, nastáva 
porucha.  

Ďalším príkladom je, ak dieťa zo svojho okolia nedostáva dostačné množstvo vhodných 
podnetov, ktoré sú dôležité pre stimuláciu jeho ďalšieho vývoja. Tak ako telo potrebuje 
jedlo a tekutiny, nervová sústava nemôže fungovať bez vonkajších vnemov – vzruchov 
(receptory rovnováhy, zvuku, svetla, dotyku ...)

V týchto prípadoch možno siahnuť po Senzorovo integračnej terapii, pomocou ktorej 
daná osoba dostáva potrebné stimulujúce podnety zo svojho okolia. Cieľom tejto terapie 
je rozvoj nervovej sústavy, nakoľko dostatočne vyvinutá nervová sústava je základom 
pohybu i učenia.  

Hlavné oblasti: receptor rovnováhy, receptor dotyku a receptor na vnímanie polohy. 

Jednotlivé oblasti možno stimulovať k lepším výkonom pomocou  rôznych pohybo-
vých hier – napr. hojdačka, hojdacia sieť, trampolína, skateboard, nafukovacia a skákacia 
lopta a pod. – deti ich majú nesmierne radi. Pri tejto terapii sa riadime individuálny-
mi potrebami dieťaťa. Dieťa vie, čo potrebuje. Odborník mu pomáha a usmerňuje ho 
v nadobúdaní skúseností, ktoré sú potrebné k vývinu nervovej sústavy.   Počas hry máme 
vynikajúcu možnosť precvičovať napr. naťahovanie rúk, alebo iné cielené pohyby bez 
toho, že by sme museli dieťa do niečoho nútiť. Dokonca deti veľmi teší, keď sa pozor-
nosť dospelého upriamuje iba na ne. 

Senzorovú integračnú terapiu vyučujú na vysokých školách a univerzitách – t.j. v tomto 
smere sa zabezpečuje vysoká úroveň vzdelania. 

Aj rodičia si môžu osvojiť tieto učebné metódy a tak je možné niektoré cviky vykonávať 
pod dozorom aj v domácom prostredí dieťaťa. 
Aj rodičia si môžu osvojiť tieto učebné metódy a tak je možné niektoré cviky vykonávať 
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Úloha pohybovej terapie v každodennom živote postihnutých ľudí 
Paluch Norbert

Podľa Dr. Hámori Józsefa  mozgového špecialistu  podnety rozvíjajúce pravú polovicu 
mozgu – ako napríklad nácvik ľudového tanca – zvyšujú kreativitu. Tento rozvoj dopl-
ňuje úlohu ľavej polovice mozgu teda  verbálne, intelektuálne a logické myslenie.
Asi 90% ľudí na úkony realizovateľné jednou rukou vyžadujúce určitú zručnosť požíva 
pravú ruku.  Teda  počas vývoja človeka sa vytvorila funkčná asymetria, obe ruky sú síce 
anatomicky rovnaké, ale líšia svojou funkciou.
Značný rozdiel je však  badať pri funkcii oboch polovíc mozgu. Na kynetickú pamäť, 
priestorové  vnemy a na osvojenie si nových, hoci aj iracionálnych podnetov (kreativita)  
slúži pravá polovica mozgu, zatiať čo ľavá  - mimochodom  dominantná- polovica  slúži 
okrem iného  na reč, hudobný rytmus  a racionálne myslenie. 
Pre postihnutých ľudí považujem každodennú pohybovú terapiu za neopomenuteľnú. 
Rôzne pohybové formy komplexne udržujú alebo rozvíjajú schopnosti a zručnosti. 
Pohybové aktivity, do ktorých sa zapája čo najviac častí tela, vo veľkej miere rozvíjajú 
schopnosti.  Nie je teda jedno, ako často sa postihnutý človek stretáva v rámci pohybovej 
terapie so športom, tancom atd.  Oboznamovanie sa tanečnými úlohami (nácvik motí-
vov, párový kontakt, pohyb v priestore) má blahodárny  vplyv  nielen na zdravých ľudí  
ale aj u postihnutých  ľudí má hmatateľné výsledky v mentálnej aj fyzickej oblasti .

Tanec ako dôležitá forma vyjadrenia sa 
Paluch Norbert

Čo znamená tanec na začiatku nového tisícročia ? Určite nie to, čo znamenal pre ľudí, ktorí 
sa narodili pred mnohými desaťročiami. Nie je to prekvapujúce, veď na prelome 20.storo-
čia  vidiecka kultúra so svojimi  tradíciami, rituálmi, poverami silne obmedzovala rozvoj 
osobnosti v súčasnom ponímaní. Nemohla  prejaviť svoje pocity.  Postupom času sa vyvi-
nuli mnohé spôsoby sebavyjadrenia. Medzi ne patrí aj tanec. Maďarská kultúra ľudových 
tancov prakticky poskytovala celé spektrum možností na sebavyjadrenie:

tance pripomínajúce  voľakedajšie tance so zbraňami sú výrazom  šikovnosti • 
a rýchlosti 
párové tance objavujúce sa v 19. storočí , ktorých korene siahajú až do stredoveku, • 
symbolizujú pomoc pri vytváraní zdravých partnerských vzťahov, 
verbunky a mládenecké tance symbolizujú  silu, šikovnosť, rýchlosť a vytrvalosť, • 
karička je stelesnením ženskosti a ženskej sily • 

Samozrejme tanec by bol len radom motívov ak by sa nenaskytla vhodná príležitosť, kde 
sa tancuje, vhodné oblečenie v ktorom sa tancuje, vhodná hudba na ktorú sa tancuje 
a ľudia ktorým toto všetko prezentujú. Ak sú tieto atribúty spojené s pohybom vynika-
júceho tanečníka, tak môže vzniknúť aj komunikácia bez slov. 

sa tancuje, vhodné oblečenie v ktorom sa tancuje, vhodná hudba na ktorú sa tancuje 
a ľudia ktorým toto všetko prezentujú. Ak sú tieto atribúty spojené s pohybom vynika-
júceho tanečníka, tak môže vzniknúť aj komunikácia bez slov. 



30 31

Dedinská kultúra, ktorá je kolískou maďarských ľudových tancov, je v silnom rozklade 
a mení sa. Aj keď naše typy ľudových tancov pomaly stracajú svoju funkciu  a v mnohých 
prípadoch aj svoju formu,  ešte stále sú vo výhodnejšej pozícii ako umelo a v krátkom 
čase vzniklé iné tanečné štýly. Niet divu, veď sa organicky vyvíjali po dlhú dobu  ako 
živý jazyk – tanečný jazyk a patrili k najúčinneším prostriedkom sebavyjadrenia. Ako 
aktívny učiteľ tanca považujem za dôležité sprístupniť tento jazyk, vysvetliť jeho význam 
a využitie, aj keď mi táto snaha pripadá  ako boj s veternými mlynmi 

Pohyb a tanec z pohľadu pedagóga
Paluch Norbert

Na začiatku 21. storočia je vo veľmi ťažkej situácii pedagóg, ktorý chce pohybovými 
aktivitami rozvíjať alebo iba jednoducho zaujať dieťa. Preto v ťažkej situácii, lebo v 
dobe počítačov už prakticky neexistuje šport, ktorý by sa nedal virtuálne prevádzať. 
Dnes nás už neprekvapuje, ak okrem šachu na počítači nehrá dieťa aj tenis, box, alebo 
automobilové preteky. Nehovoriac o tom, že môže aj písať, čítať, kresliť. V dôsledku 
týchto možností sa objavil životný štýl s minimmálnym pohybom. Vo veľkej miere 
poklesol čas pohybových aktivít, teda deti sa menej stretávajú, spolu hrajú, športujú, 
prípadne tancujú so svojimi rovesníkmi a ani nejavia záujem o tieto spoločné aktivity.  
Som toho názoru, že toto zohráva veľkú úlohu v početnosti fyzických a mentálnych 
problémov a má dopad aj  na sociálny rozvoj dieťaťa, veď bez spoločných hier si dieťa 
neosvojí svoje postavenie v kolektíve, nespozná jeho pravidlá a neuvedomí si svoje 
mentálne a fyzické hranice.   V dôsledku toho sociálne a fyzicky nebude schopné 
na vytvorenie trvalých zdravých spoločenských vzťahov a samozrejme na mentálne 
vyrovnaný život. Rodinné prostredie a ním reprezentované normy správania sú totiž 
rozhodujúce z hľadiska vývoja dieťaťa. Nie je to náhoda, veď rodina je najzákladnejšou 
biologickou, psychologickou, spoločenskou a kulturálnou jednotkou. Je to základná 
spoločenská jednotka, ktorá má  rozhodujúci vplyv na osvojenie si skúseností, úloh a 
noriem správania.
Pri vytváraní osobnosti dieťaťa vo veľkej miere rozhodujú „domáce návyky”, pretože 
vzory správania rodičov a starých rodičov sú prioritné. Samozrejme nielen ľudové hry 
a ľudové tance, ale aj množstvo športových odvetví zohráva relevantnú úlohu, ktorú - 
v rôznej miere a rôznom množstve - potrebuje každý človek. 
Pohyb je základ života.                                                                                                        
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Včasná intervencia
Kisvári Katalin

„Začiatočníka si musíme vážiť – zatiaľ je ničím, ale môže byť všetkým.”

Samotný pojem včasná intervencia je zaužívaný v zahraničí od 60-tych rokov, v MR od 70-
tych rokov a od 90-tych rokov môžeme hovoriť dokonca o stimulácii včasnej intervencie. 
Včasná intervencia detí (stimulácia raného vývinu) je podporný systém pre deti s vývo-
jovými retardáciami a/alebo postihnutím, a pre ich rodiny. Včasná intervencia začína 
od narodenia, alebo prvého diagnostikovania a pokračuje do 6 rokov. Zahŕňa špeciál-
nu pedagogiku, terapie, rehabilitácie, sociálne služby, rovnako ako aj podporu rodiny. 
Pôsobenie včasnej intervencie sa rozširuje z „medicínskeho“ modelu, zameraného len na 
dieťa, na „sociálny“ model, ktorý zahŕňa aj rodinu a okolie dieťaťa.  Jej cieľom je predo-
všetkým začlenenie dieťaťa do vhodného detského prostredia. 
Nárok na začlenenie do systému včasnej  intervencie majú tie deti, ktoré na základe 
stanovených diagnostických vyšetrovacích metód vykazujú známky vývojovej retardácie 
v jednej alebo viacerých oblastiach: - pohyb, inteligencia, sluch, komunikácia, rečový, 
emocionálny a sociálny vývin.
Včasná intervencia sa v praxi realizuje viacerými formami. Môže byť individuálna alebo 
skupinová, v špecializovanom zariadení, ale aj v domácom prostredí, integrovane v det-
ských kolektívoch, v jasliach, v materských školách, prípadne špeciálnych materských 
školách, v materských školách s konduktívnymi výchovnými metódami. 
Metódy včasnej stimulácie: komplexná špeciálna pedagogika, rôzne pohybové terapie, 
napr. Katona, Dévény, Bobath, tréningy senzomotorického vývinu, Ayres – dinamická 
senzomotorická integračná terapia, Portage-model, terapia oneskoreného vývinu reči. 
Odporúča sa vyhotoviť v spolupráci s postihnutým a jeho rodinou rehabilitačný program, 
určený špeciálne iba pre neho, ktorý bude zahŕňať celý komplexný súbor služieb s pri-
hliadnutím na individuálne potreby daného dieťaťa a na možnosti rodiny. 
S týmto programom treba začať čo najskôr po diagnostikovaní poruchy. Úspech včasnej 
intervencie je výsledkom koordinovanej spolupráce dborníkov z oblasti zdravotníctva, 
sociálnych pracovníkov a špeciálnych pedagógov.

Spôsoby integrácie postihnutého dieťaťa
Trollné Babka Zsuzsanna

U dieťaťa s postihnutím hrá nesmierne dôležitú úlohu okruh vzťahov vytvorených s 
užším a širším okolím. Rodinné vzťahy, resp. vzťahy v špecializovanom zariadení nie sú 
postačujúce. Bez nich rehabilitácia v rámci integračného procesu nemôže byť úspešná. 
Na základe doterajších skúseností môžeme vyhlásiť, že najdôležitejšiu úlohu v živote 
a vývine postihnutého dieťaťa hrá rodina. 
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V procese integrácie a odbornej výchovy je potrebné prispôsobovať sa individuálnym 
potrebám dieťaťa, ktoré by mali byť stanovené  lekárskym posudkom o miere postihnu-
tia. S prihliadnutím na vývinový postup, osobné danosti a schopnosti je potrebné viesť 
postihnutého k samostatnosti. Ak sú  pre takéto dieťa zabezpečené vhodné podmienky, 
a ak k nemu pristupujeme s trpezlivosťou a láskou, určite budeme úspešní pri rozvíjaní 
jeho talentu (odborná výchova). Je potrebné vytvoriť individuálny program a  stanoviť 
úlohy primerané schopnostiam dieťaťa.  K hodnoteniu vývinového postupu treba pri-
stupovať diferencovane a brať do úvahy individuálny postup jednotlivých detí. Niektoré 
zo zadaných úloh môžu byť pre jedno dieťa  nevyriešiteľnou záhadou a pre iné banál-
nou detskou hračkou. Ak v prvom prípade dieťa potrestáme a v druhom odmeníme, 
nedsiahneme žiadny výsledok. Z toho je zrejmé, že ak dieťaťu nestanovíme plán  podľa 
jeho osobitých schopností môžu nastať rôzne situácie. Napr.  Ak bude musieť riešiť úlo-
hy pre neho zložité, môže byť z neúspechu frustrované, a naopak, ak budú úlohy príliš 
ľahké, začne sa nudiť, alebo bude neposlušné. „Komplexná integrácia”- zabezpečenie 
špeciálnej sptarostlivosti je veľmi ťažká úloha, ktorá vyžaduje špeciálne odborné znalosti 
a starostllivú prípravu.   Pedagóg a aj rodič si musí uvedomiť, že v rámci rehabilitácie sa 
nielen „hráme”, ale učíme sa, nadobúdame nové vedomosti a rozvíjame zručnosti. 
Vopred stanovené a metodicky vhodne pripravený Individuálny výchovno-vzdelávací 
program nám zaručí želaný úspech a deti sa zaujímavou, rozmanitou a hravou formou 
dopracujú k väčším –menším úspechom, čo podporí  vhodný rozvoj ich  schopností. 

Deti postihnuté autizmom
Cservenák Zsuzsanna

Na základe doterajších skúseností môžem prehlásiť, že v súčasnosti sa rodí stále viac detí 
postihnutých autizmom, t.j. ich počet neustále narastá. 
Prvé rôčky sú vždy rozhodnujúcim faktorom vo vývine dieťaťa a obzvlášť u detí vyžadu-
júcich osobitnú starostlivosť. U dieťaťa postinutého autizmom môže  včasná  diagnóza, 
správne usmernenie vývinu, prípadne špeciálna pedagogika značne prispieť k rozvoju 
sociálnych,  komunikačných i hracích schopností dieťaťa a tým vytvoriť základy vhod-
ného vzdelávania. Takéto dieťa  nemá vrodené danosti na vytváranie vzťahov so svojim 
prostredím. Potrebuje pomoc dospelého k pochopeniu diania okolo seba, nerozumie 
podstate hry, nenachádza svoje miesto v kolektíve. Veľa detí sa nevie hrať, je potrebné 
ich to naučiť. 
Väčší počet týchto detí sa dostane do kolektívu jaslí, prípadne materskej školy. Na zákla-
de odborného lekárskeho posudku môže mať takéto dieťa zabezpečený špeciálny prístup 
v potrebnom rozsahu.  Zaoberá sa nimi špeciálny pedagóg. 
Počas terapie je popri odborných znalostiach veľmi dôležitá osobnosť špeciálneho pe-
dagóga, ktorá môže byť pevným základom úspešného napredovania. Zároveň by som 
chcela zdôrazniť, že počas terapie zohráva  veľmi dôležitú úlohu samotná rodina. 
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Chcela by som Vám priblížiť celkovú charakteristiku, potreby i schopnosti osôb postih-
nutých autizmom.   
Aký vývoj zaznamenávame v Maďarskej republike? Akým spôsobom sa realizuje umiest-
ňovanie v špecializovaných zariadeniach? Aký je dôležitý komplexný prístup? 
Je potrebné poukázať na dôležitosť zaužívaného denného režimu a zvykov a  prezentovať 
ich príkladmi z každodennej práce. Galéria obsahuje aj ilustračné zábery. 
Zameranie: postupne krok za krokom dosiahnuť cieľ!
Kľúčom k dosiahnutiu úspechu je spoznanie a pochopenie jednotlivých detí, veď ako 
snehové vločky: ani medzi nimi NENÁJDETE DVE ROVNAKÉ! 

Kvalita žiovta  – postihutie – možnosti 
Diósi László

Zlepšenie kvality života je ústredným problémom súčasných moderných spoločností.  
Pod pojmom  kvalita života chápeme akési komplexné hodnotenie životnej situácie da-
ného jedinca v závislosti od jeho sociálneho, pracovného postavenia, zdravia, emotívnej 
pohody, pocitu šťastia a podobných faktorov.   
Pri posudzovaní kvality života postihnutého občana hrá najdôležitejšiu úlohu jeho vlast-
ná predstava o živote a cieľ, ktorý si sám dokáže stanoviť. Či vôbec má nejaké predstavy 
a cieľe a s akou mierou sa zapája do samotnej rehabilitácie.  
 Kvallitu života postihnutého občana značne ovplyvňuje spoločenské zázemie, vytvorené 
existujúce vzťahy a v nich vybudovaná dôvera a vzájomnosť.  
Najvýznamnejším faktorom kvality života ja psychické a fyzické zdravie, ako aj mate-
riálne zebezpečenie a iné vplyvy okolia.  Môžu to byť rôzne sociálne situácie, situácia 
v rodine, medziľudské vzťahy (je veľmi dôležité, aby mal postihnutý jedinec pocit, že 
ho majú radi), morálny prístup  a sociálne správanie členov spoločnosti (dodržiavanie 
zákonov na ochranu postihnutých, resp. dodržanie daného slova  a pod.), taktiež viera a 
z nej prameniace presvedčenie – toto všetko sú vplyvy nášho okolia.
WHO v roku 1997 od základov prehodnotila pojem postihnutia a okrem zdravotné-
ho defi novala i spoločenské. Ústrednou myšlienkou tohto hodnotenia je, že zdravotné 
postihnutie neobmedzuje iba samotného jedinca v jeho osobných aktivitách, ale aj jeho 
plnohodnotné začlenenie do spoločnosti. WHO týmto zdôrazňuje, že každý jedinec je 
obmedzovaný v takej miere, v akej ho obmedzuje samotné prostredie. Z tohto pohľadu 
je možné hovoriť o akomsi „vonkajšom” (spoločenskom) obmedzovaní. 

V prípade,  ak jedinec s postihnutím nemá podporu spoločnosti, rehabilitácia napreduje 
pomalšie, nie je taká úspešná, čo má negatívny dopad na vývoj a posilnenie sebavedomia 
postihnutého a na jeho schopnosť prispôsobiť sa spoločnosti.   
Absencia pochopenia a podpory zo strany okolia a spoločnosti má teda za následok 
zníženie kvality žiovta postihnutých osôb.             
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Resumé
Koós Istvánné

K predáške s názvom : „Minulosť už poznáme, ale čo nás čaká v budúcnosti? Špeciálne 
zdravotnopedagogické výchovno-vzdelávacie zariadenie  30 rokov v službách detí s 
postihnutím” 

V zmysle zákona č. CXC. z roku 2011 „má každé dieťa, ktorého výchova vyžaduje 
osobitnú starostlivosť právo na vzdelávanie v rozsahu svojich možností a schopností 
v rámci Individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu s využitím pedagogických,  
liečebnopedagockých alebo konduktívnych pedagogických metód počnúc stanovením 
miery postihnutia, čo je podmienkou nároku.” Toto právo deklaruje zákon o verejnom 
školstve č.  LXXIX. z roku 1993, ktorý integráciou postihnutých detí zaručuje rovnaké 
práva pre všetkých.  
Integrácia - výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami prešla po roku 2000 veľkými zmenami. Sieť špecializovaných zariadení liečebnej 
pedagogiky v MR sa musela prispôsobiť požiadavkám. Niektoré zariadenia neprežili, 
iné sa svojou činnosťou zamerali na splnenie zákonom stanovených noriem. V okrese  
Nógrád bolo do roku 2005 šesť segregovaných zariadení špecializovaných na liečebnú 
pedagogiku.  V súčasnosti sú z nich v prevádzke už len dve. Jednou z nich je Nógrád 
Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon so síd-
lom v Pásztó, ktoré v roku 2013 oslavuje 30. výročie svojho založenia.  
Cieľom prednášky je predstaviť Vám špecializované zariadenie s detským domovom: 
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 
a prostredníctvom jeho „príbehu” Vám priblížiť minulosť a súčasnoť siete zariadení lie-
čebnej pedagogiky v okrese Nógrád. Taktiež by som sa chcela podeiliť s Vami o poznatky 
v oblasti verejného vzdelávania a jeho možnostív budúcnosti. 
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Introduction 

ÉFOÉSZ for Acceptance Self-Advocacy Association (Hungary) successfully applied for 
a grant at the International Visegrad Fund. 
Th e title of the project was: Cross-border co-operation for social inclusion of persons 
with intellectual disabilities 
Th e project was implemented together with our Slovak partner, the Association for 
Persons with Mental Disabilities. 
Th e aim of the project were the following: advocating for the interests of persons with 
intellectual disabilities and their families, helping their self-advocacy movement, their 
social acceptance and integration in Nógrád county (Hungary) and within 50 km ter-
ritory of Sturovo. 
Th e project consisted of professional and cultural parts, we combined theory with 
practice. 
We organised seminars for professionals and cultural events in Nyitra and Nógrád 
counties. 
Th is publication presents the International Visegrad Fund and the activities of the 
two organisations fi rst, and then contains the extracts of the presentations delivered 
throughout the project.  
All the materials, related to the project (invitations, fl yers, agendas etc.) were produced 
with the method of easy-to-read communication. 
During the project, we put special emphasis on informing the public and disseminating 
the outcomes. 

We believe in continuous progress. We believe that we always have to look and step 
forward! 
We need to keep on, work hard and support persons with disabilities! Th e road ahead is 
long and bumpy but we are strong and hopeful!
I recommend this publication to our peers with disabilities, to persons without disabili-
ties and to each and every citizen of the two countries. 

I would like to thank all persons who contributed to the success of the project and sup-
ported our work devotedly and unselfi shly. 

Lászlóné Fábri
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International Visegrad Fund 

Th e Fund, based in Bratislava, was founded by the Visegrad Group countries (V4) – 
Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary, on 9 June 2000.  

Th e International Visegrad Fund is the most successful innovation of the V4 countries. 
Th e Fund strengthens the co-operation among the four countries in the fi elds of culture, 
science, research, education and youth exchange. Th anks to the budget of the Fund, 
there are several opportunities each year for organisations to apply to the Secretariat in 
Bratislava. 

Th e opportunities off ered by the Fund continuously broaden: the support contains not 
only the opportunities for cultural co-operation but expands to humanitarian aid and 
scholarship programs.    
Th e latter allows for higher education students to study within the borders of the 
four countries, on the other hand students could also apply for scholarships to third 
countries. 

Th e Fund is directed by the executive director, elected for 3 years. Th e executive director 
is responsible for the implementation of the Fund’s objectives. He/she is responsible for 
the defi ning the directions of development and the budget at the Conference of Foreign 
Ministers. Th e Council of Ambassadors and the Secretariat also take part in the work. 
Th e Presidency pre-defi ne its tasks and evaluate them at the end of every year. 
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ÉFOÉSZ for Acceptance Self-Advocacy Association 
Hungary, Nógrád county, Balassagyarmat 

Th e operating area of the Association is Nógrád county (Hungary). Th e Association is 
a public benefi t organisation, an individual legal entity. 
Th e aims of the organisation are the following: 

the representation, promotion and protection of the interests of persons with intellec-
tual disabilities and their families living in Nógrád county in order to achieve their equal 
and full inclusion in society.  

Th e promotion of their social inclusion and the elimination of discrimination against 
them. 

Th e support of persons with intellectual disabilities in learning self-advocacy, as a way of 
communication and self-expression. 

Th e development of self-advocacy as an assertive behaviour, based on self-knowledge 
and the recognition of own interests. 

Th e promotion of self-activities and self-determination, the dissemination of the meth-
od of easy-to-read communication, in order to ensure that persons with disabilities 
could represent themselves in everyday life.  

Th e organization of the co-operation and support of parents and persons with 
disabilities. 

In order to achieve its goals the Association performs particularly the following tasks: 
It monitors and evaluates the situation of persons with intellectual disabilities and their 
families, helps solving their problems.   
It monitors the legal, educational, employment, social, health, cultural, sport and rec-
reational opportunities in society. 
One of its most important tasks is the shaping of circumstances in the area of education, 
training and employment of persons with disabilities. 
It performs wide awareness-raising activities. It promotes the cross-border co-operation 
with disability organisations. It performs all the tasks that derive from its goals. 

Lászlóné Fábri 
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Association for Persons with Mental Disabilities 
Slovakia, Nyitra county- Sturovo 

Persons with mental disabilities live among us. 
Th eir lives are much more diffi  cult, thus they need our attention, our direct professional 
and individual help. 
Th e Association holds together children and young people with disabilities and their 
parents and all who would like to help them since 1997. 
Most persons with disabilities in our area live in families. 
Th e activities of our Association are the following: 
We parents meet regularly. We organise professional presentations and organise excur-
sions. We inform the parents about new laws. We have close links to the media. In co-
operation with international organisations: we organise summer camps. We join health 
programs and we support these programs. Every year we participate successfully in the 
National Poetry Contest in Galánta. We deal with the teaching of proper pronunciation 
and singing through the whole year. 
We prepare programs for feast days to celebrate together. We participate regularly in 
„Echo” musical 
We go to the theather together and we participate in drawing contests. 
We live here, among persons without disabilities. 
We would like to get more help from society. 
Five minutes help worth more than one hour compassion!
Please live with us, not beside us!

Terézia Szűcs 
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Child with disabilities in the family 
Terézia Szűcs 

Th is topic is very complex and in most cases it is very diffi  cult to talk about it. 

But as a parent and mother I am going to speak frankly about the everyday lives of 
families, about their joys and problems. Ideally, a family consists not only of two or 
three persons, because our children without disabilities, our relatives, friends and wider 
surroundings also stand by us.  
Everyone is happy about the birth of a child. Everyone would like to and asks Fate to 
have a healthy child. Life is often not easy and certainly it can be very diffi  cult as well. 
Our child was born, the fact was accepted and everyday life was settled for harder 
conditions. 
Th e child is ours, we love him/her very much, if needed we take care of him/her, we 
look after him/her, we treat him/her well, we try to develop his/her skills as much as 
possible. 
I speak about huge toughness and unconditional acceptance in every situation. Parents 
and families bear the increased burdens. Th is also means that these burdens are nec-
essarily though. Most of parents’ and family’s lives amounts to the care of the child.  
I emphasize, that this is not a complaint, these are facts. As a consequence, children with 
disabilities and their families are in a much harder situation. 
We must manage these circumstances and possibly live a life of the same quality as per-
sons without disabilities live. 
Getting up, organizing time together, doing the household activities, being happy for 
each other, travelling, going on holiday, going to the theatre, going and see relatives, 
Getting involved in community activities and trying to fi nd all the opportunities be-
yond that serve the development of our child. Of course, every family to its potential. 
Th e most important support for a child with disabilities is the parent, love and aff ection 
is mutual. Th e solution is often very diffi  cult, but we need to choose the best from the 
many bad choices. 
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� e role of family and society in the life of a person with disabilities 
Terézia Szűcs 

In general, the majority of parents live the lives of their child with disabilities instead 
of him/her. Th e parents do not appear on the job market, they cannot have a job. 
Often, the child with disabilities requires 24-hour care. In some of the families, more 
than one child with disabilities live, the above statements multiply apply to them. Th e 
families settled their lives according to these conditions, they developed a strategy for 
this situation. 
In most cases, it takes only a short period of time to discover, whether a person with 
disabilities could learn and what or whether he/she could work and fi nd his/her place 
in society later on? 
Unfortunately, everyone can be on familiar terms with persons with disabilities, and 
make them aware that they cannot bother society with their disabilities.  
It is fortunate, but rare, that the opposite could also occur, but very rarely. 
Th e parents should behave according to their child’s compliance with humility and self-
sacrifi ce through their entire life. 
Breaking from this situation could only happen when parents give up home care and 
place their child in an institution. 
Th e quality of life of the families depends on job opportunities, money and income.  
Raising a child with disabilities does not allow for the parents to work. Th e bigger bur-
den lies on the mother, she necessarily drops out of work. Th e wage-earner will be the 
father, who in an ideal case does not leave the family alone. It is true that persons with 
disabilities are entitled for social benefi t, but the amount is very low. It is a very small 
amount and not enough to prevent the family from becoming poor. Th e family needs 
to manage their lives, live on and meet the challenges of everyday life. 
Unfortunately, some of these families fall apart, the father leaves the family alone. Th us, 
not only the mother’s life is determined by the child with disabilities, but the children 
with disabilities’ prospects are also strongly bonded by the mother. 
We must talk about institutions as well. Th e support of persons with disabilities is still 
characterized by the dominance of large residential institutions. Th e institutions which 
try to ensure individual conditions, but are surrounded by high fences on the periphery 
of populated areas. Practically, the residents are locked up from getting in touch and 
communicating with others. Until these institutions are not integrated, but isolated, 
persons with disabilities remain segregated. 
From the parents’ perspective, institutions are shame and failure on them, because „there 
was nothing else to do”. 
Another problem is that there are not enough, well-prepared professionals or many of 
them leave the fi eld. Th e helping professionals must calculate with the risk of burn-out, 
a condition that should necessary be prevented by all means. 
A further problem is that, many families have no contact at all with advocacy agencies. 
What is the solution? We need to fi nd it together as soon as we can. 
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Easy-to-read communication 
Lászlóné Fábri 

Persons with intellectual disabilities are like everyone else. Th ey could do a lot if they 
get the adequate support. 
Th e essence of easy-to-read communication is that persons with intellectual disabilities also 
understand information. Th e information is clear and understandable for them as well. 
If persons with intellectual disabilities do not have access to adequate information, we 
exclude them from society. Th ey will not be able to join all the things that happen 
around them. 
Easy-to-read communication is based on guidelines. Th e guidelines determine how any 
kind of information could be made into easy-to-read language 

� ere are 4 forms of information: 
1. written information
2. electronic information 
3. audio information 
4. video information 

I am going to speak about all forms of information in my presentation. 

Self-advocacy 
Lászlóné Fábri 

Th e meaning of self-advocacy: the person with disabilities could assert and represent its 
own interests and could hold his/her own in the world of persons without disabilities.  
Goal: make persons with intellectual disabilities aware of their own opinions, rights and 
duties. Th eir preparation for the eff ective and acceptable expression of their opinion.  
Self-advocacy is taught by ÉFOÉSZ’s local branches all around the country in small 
groups. Textbooks and exercise books are available for professionals and persons with 
disabilities. 

� e 5 steps of self-advocacy:
1. defi ning the goal
2. collecting information 
3. choosing the right activity plan
4. defi ning the appropriate decision-maker 
5. activity 
Feedback 

I am going to introduce you to the issue of self-advocacy.
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Supported decision-making 
Lászlóné Fábri 

ÉFOÉSZ has been supporting the establishment and functioning of self-advocacy 
groups in Hungary. Th e group members could learn and exercise the knowledge they 
need to participate fully in society and make good decisions in their lives. 

In our country the new Disability Program defi nes the following: Personal rights and 
the special rights persons with disabilities are entitled to, furthermore the principle of 
supported decision-making should prevail in all regulation (including guardianship leg-
islation as well). Th e principle of supported decision-making as opposed to substitute 
decision-making means the full, personally tailored support of the own decision-making 
of persons with disabilities. (National Disability Program, 2006.)

Each person needs to make his/her own decisions in everyday life. Th e freedom of 
choice and the possibility of decision-making motivate the person to learn and get more 
information in answering a question. 

If we presume a person to be unable to perform a certain task and we do not even give 
him/her a chance to try and learn how to do it, to develop his/her skills and knowledge 
we deny him/her the possibility to develop and hold his/her own in society. 

Making decisions are not always an easy task. Everyone needs help in certain situations. 
Th ere are easier at the same time more diffi  cult situations in life. It is not always easy to 
choose the best solution. A family member, a good friend or a professional could help in 
making decisions. Help could be diverse. 

Supported decision-making is a way of helping others. Th e aim is to support the process 
of decision-making, but only as the person with disabilities want and need to. 

In what the support person could help? 
How could the support person help? 
What a support person cannot do?
Who can be a support person? 

Th e issues of supported-living. 
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Sensory integration therapy 
Lászlóné Fábri 

Sensory integration means the arrangement and embedding of stimuli and aff ects that 
infl uence an individual. 

Infants, small children or grown-ups are aff ected by various stimuli. He/she hears 
sounds, a hand touches his/her arm, his/her eyes are illuminated by a light, he/she feels 
caressing. Th ese are all stimuli. 

If the nervous system does not arrange the stimuli properly, confusion arises. 

However, it is also possible that a child does not receive the necessary and enough stim-
uli of proper quantity and quality. As we need food and drink, our brain and nervous 
system cannot do without balance, touch and deep pressure stimuli „food” either. 

Th en help sensory integration therapy, in order to help the person to receive the neces-
sary food and to put all the information in place.

Th e therapy aims to ripen the nervous system, which is the basis for moving and 
learning. 

Th e main areas are: balance system, sensory stimulation and deep pressure. 

Development of the above mentioned could be achieved through diff erent movement 
activities with the help of a swing, a hammock, a spring board, a skateboard, bath ball 
or a hedgehog ball, that are loved by the children. In the therapy the child is the one 
who directs the process because he/she is the one who knows what he/she needs. Th e 
professional helps and supports the child in gaining experiences and in the maturation 
process. While playing, the opportunity occurs for stretching arms and making targeted 
movements without any pressure on the child. On the contrary: the child enjoys it very 
much that an adults’ attention is directed exclusively towards him/her. 

Sensory integration therapy is taught at high level, at colleges and universities. 

Th rough a learning process, certain exercises could also be attained by parents, thus the 
exercises could be practised with supervision at home. 
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� e role of moving therapy in the everyday life of persons with disabilities 
Norbert Paluch 

According to Dr. József Hámori brain researcher the learning and practising of subjects, 
such as folk dance increase creativity. 
However, this developmental eff ect completes the knowledge of the left brain, the ver-
bal, intellectual and logical thinking. 
90% of people use his/her right hand in performing activities that require skilfulness or 
the usage of hand. Ergo, during human development functional asymmetry has been 
evolved, which means that the two hands remained equal anatomically but diff erent in 
function. 
Signifi cant diff erences could be experienced in the functions performed by the two 
brains. Movement memory, spatial perception and the reception of new or even ir-
rational things are the tasks of the right brain, while the left and dominant brain is 
responsible among others for speaking, perception of musical rhythms and rational 
thinking. 
I believe that moving therapy in the every day life of persons with disabilities is essential. 
Diff erent forms of moving keep abilities and skills in form in a complex manner and de-
velop them as well. Th e corporal polyphony of moving activities greatly develops skills. 
It makes a diff erence to a person with disabilities how often he/she deals with sports or 
dance in the framework of moving therapy. Getting acquainted with dancing activities 
(learning motives, practising in couples and moving in space etc.) has positive eff ect not 
only on persons without disabilities, but has concrete results for persons with disabilities 
as well both physically and mentally. 

Dance, as the important method of self-expression 
Norbert Paluch 

What does dance mean at the beginning of the new millennium? It certainly does not 
mean nowadays, what it meant for people born some ten years ago. And no wonder, 
even in the mid 20th century, the traditions, rituals and beliefs of rural culture strongly 
restricted the evolution of personality. Th e individual could not show or express his/
her feelings directly. Th us several ways of self-expression has evolved over time. Th ese 
include dance. Due to its community character Hungarian folk dance culture stored 
virtually the entire spectrum of self-expression: 

dances performed with various instruments preserves the traditions of weapon • 
dances and represent skilfulness and speed 
new style couple dances appearing at the beginning of the 19th century and old • 
style couple dances dating back to the Middle Ages help the development of 
a healthy relationship 

new style couple dances appearing at the beginning of the 19th century and old 
style couple dances dating back to the Middle Ages help the development of 
a healthy relationship 
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our verbunks and solo men’s dances represent masculine strength, skilfulness, speed • 
and physical endurance 
round dance represent femininity and feminine strength • 

Of course dance would only be succession of movements, if an event does not added 
where it is danced, the costume in which it is danced, the music to which it is danced 
and the people to whom it is showed. If latter characteristics of dance meet with the 
movements of an excellent dancer, even communication without speaking could be 
created. 
Rural community as the basis of Hungarian folk dance culture is now becoming disinte-
grated and is in changing. Although, our styles of folk dance are fading in function and 
forms, folk dance is still in a better position than other dances styles created artifi cially, 
in a short period of time.  
No wonder, since they were developing organically as a living language, dance language, 
as one of the most eff ective tools of self-expression. 
However, if sometimes it seems fi ghting windmills, as a practising dance pedagogue, 
I think it is important to make others acquainted with this language, interpret  and 
practise it.  

About moving and dancing from the point of view of a pedagogue
Norbert Paluch 

At the beginning of the 21 century, the pedagogue is in a diffi  cult situation if he/she 
wishes to develop or simply keep children occupied. He/she is in a diffi  cult situation 
because with the help of a computer almost every sport could be done virtually.  Today 
we are not surprised if besides playing chess, the child sits down at the computer to drive 
a car, box or even play tennis. Not mentioning the fact that he/she has the opportunity 
to write, read or draw. All these together contributed to the lack of physical activity in 
everyday life. Th e time spent with physical activities greatly reduced so children meet 
each other, play, do sports or dance less, moreover they do not even demand it. I believe 
that this greatly aff ects the frequency of the evolution of physical and mental health 
problems, moreover it also aff ects the social development as well, because in the lack of 
joint playing children could not learn their roles and the rules of the community and 
could not experience their physical and intellectual boundaries.   
As a consequence, children become socially and physically unable to establish enduring 
and healthy social relations, thus among others to lead a mentally well-balanced life.    
Family and the values represented by it are basically important in the personal develop-
ment of children. It is not accidental; because family is the group that is adequate for 
satisfy the most basic, clear, biological, psychological, social and cultural needs. Family 
is the fundamental social unit that has determinative role in the maintenance of society 
and in passing on experiences, roles and norms. 
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is the fundamental social unit that has determinative role in the maintenance of society 
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n the evolution of children’s personality, patterns brought from home, represented by 
parents and grandparents have the main priority. Of course not only folk games, folk 
dance and the dozen of diff erent sport genres guarantee the relevant role,that everyone 
needs, in diff erent degree and quantity
We need to move because it keeps us alive!

Early intervention                                           
Katalin Kisvári

„Appreciate the beginner – now he is nothing, but could be anything” 

We could talk about early education from the 60s abroad and from the 70s in Hungary. 
Early intervention exists from the 90s in Hungary.   
Early intervention is the planned program for children between the age of 0 and 5 or 
6 and the support of the family, containing complex diagnosis, special educational de-
velopment and consultation tailored in every case to the individual condition of the 
child and the circumstances of the family. Its primary aim is the promotion of the 
involvement of the child into a proper community. 
Children are entitled to early intervention, who on the basis of a diagnosis show signifi -
cant developmental delay on one or more of the following areas: movement, intellec-
tual, hearing, seeing, communication, speaking, social, emotional or behavioural skills, 
that probably will result in developmental delay based on the diagnosed condition of 
the child.    

Early intervention could be realized individually or in a group, linked to a centre or 
in the framework of therapy at home, at pedagogical specialized services, in integrated 
children communities, nurseries, kindergartens, special kindergartens, in kindergartens 
applying conductive educational methods.  
Th e methods and procedures used in development are the following: complex special ed-
ucational development, various movement therapies (Katona-method, Dévény-method, 
Bobath-method, TSMT therapy – sensomotoric training, Ayres therapy – dynamic sen-
somotoric integration therapy, Portage-model, the therapy of delayed speech.) 
In the area of early intervention, the complex development, covering all areas should 
be aimed at. However, the adequate method should always be defi ned according to the 
possibilities of the family and the condition and facilities of the child.   
In order to achieve success in early intervention, the key is the earliest possible iden-
tifi cation and the coordinated co-operation of health, social and developmental 
professionals. professionals. 
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� e ways of catching up of children with disabilities 
Zsuzsanna Babka Trollné

In case of children with disabilities both smaller and wider relations play an important 
role. Relations in the family or in the institution itself are not enough. Th e lack of any 
of these could create disadvantages; both are essential for successful rehabilitation and 
catch up. However, according to our experiences family relations have outstanding im-
portance in the life and development of children with disabilities. 
Th e main point of catching up and the realization of potentials are to be guided by 
the child’s individual needs. Th us the actual level of development should be assessed 
already at the beginning of the process. Afterwards, considering the child’s actual pace 
of development and individual abilities and facilities, he/she should be supported in 
achieving the fullest possible autonomy. Disadvantages could be reduced or even be 
overcome, and potentials could be realized if adequate conditions, tools, patience and 
love are ensured for the children. Individual tasks and attention tailored to the needs of 
the child should be ensured. However, diff erentiated evaluation taking the individual 
pace of development into consideration are also important. Tackling a task could be 
impossible for one child, but at the same time an easy matter for another, causing no 
diffi  culty at all. If we punish the previous one and reward the latter one for this, we will 
not succeed. If the child needs to work hard with a task which is not tailored to his/her 
skills, he/she could get disappointed or due to the too easy tasks he/she could get bored 
or mischievous. Th e complex catching up and the satisfaction of special needs, requires 
special expertise. It is also important for the pedagogue/parent to be aware of the fact 
that we do not just play but learn and become smarter and more skilful. 
Th e key of success is the planned and systematic development, which is playful, varied 
and interesting that gives the child success, joy and contributes to the adequate evolve-
ment of his/her skills. 

                                                                  

Children living with autism 
Zsuzsanna Cservenák 

According to my present knowledge I could assume that more and more children with 
disabilities are born nowadays. 
Early years are determinant in the development of every child and especially in case of 
children with special educational needs. 
Early diagnosis, intervention and development and the adequate education altogether 
contribute to the development of the important social, communication and play skills 
which are the basis for future learning. 
contribute to the development of the important social, communication and play skills 
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Children are not able to interact with others congenitally. Th e help of adults are needed 
in understanding what happens in the world, what the play is about, how to wait for our 
turn. Many children do not know how to play, thus we need to teach them. 
Many of them go to kindergarten or school. If he/she has an expert opinion, he/she gets 
special help. Th e professional dealing with him/her is a special educator. 
Besides the professional background, the personality of the professional is very impor-
tant in the therapy, on what we can build on. However, I also would like to emphasize 
the importance of the family. 
I would like to give you an overview about the specialities, needs and achievements of 
persons with autism. 
How the development of children with disabilities is realized in Hungary? How do the 
institutions admit children with disabilities? How important is the inclusive approach?   
Pointing out the practices and presenting them with examples from everyday work. 
Tools tailored to the type of disability, illustrated in pictures. 
AIM: moving in small steps towards the goal!
Th e key in achieving the outcome: getting to know and understand each and every 
child, as like snowfl akes THERE ARE NO TWO ALIKE! 

Quality of life – disability – possibilities 
LászlóDiósi

Th e improvement of the quality of life is the main problem of modern societies. Quality 
of life is a complex notion, which refers to the individuals’ subjective well-being, closely 
related to happiness. 
In connection with the quality of life of person with disabilities, it is essential what the 
person believes is the most important in terms of his/her life and future. Does he/she 
have goals in life and how does he/she get involved in his/her rehabilitation? 
Th e quality of life of persons with disabilities is also basically infl uenced by social capital, 
which refers to the economical and social importance of human communities, contact 
networks and the irreplaceable trust and reciprocity cumulated in them. 
One of the most important factors in the quality of life is intellectual and mental health. 
Natural capital and environmental factors also fundamentally infl uence the quality of 
life. Besides the material environment, the social factors such as the family, the relation-
ships (the person with disabilities feels that he/she is beloved, he/she is important), 
the public mortality (whether laws in favour of persons with disabilities are respected, 
whether people keep their word) and the faith with human relationships also belong to 
our surroundings. 
In 1997, the WHO defi ned disability starting from a new basis and included the social di-
mension in the defi nition besides the medical approach. Th e idea behind this is that disabil-
ity limits not only the activities of the person, but also the persons’ participation in society. 

In 1997, the WHO defi ned disability starting from a new basis and included the social di-
mension in the defi nition besides the medical approach. Th e idea behind this is that disabil-
ity limits not only the activities of the person, but also the persons’ participation in society. 
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In connection with the above mentioned, WHO wishes to emphasize that everyone is as 
limited as he/she is limited in interactions with the closer or wider social environment.  
Under this approach, the so-called „external (social) limitation” exists or rather the limi-
tation that comes from the surroundings of the person. 
If the environment does not support the person, this signifi cantly hinders the person in 
successful rehabilitation, adaptation, development of confi dence and the strengthening 
of self-esteem.   
Th e lack of all of these could cause the deterioration of the subjective quality of life of 
persons with disabilities. 

Résumé
Istvánné Koós 

Résumé to the presentation called „We know the past, but what does the future bring? 
A special education institute in the service of children with disabilities for over 
30 years.” 

According to Act CXC of 2011 on national public education „children with special 
educational needs are entitled to special treatment tailored to their pedagogical, special 
educational and conductive pedagogical needs, since their demand are ascertained.” 
Th e above mentioned right was also declared in the former Act on public education (Act 
LXXIX of 1993). Th is piece of legislation gave ground for integration in order to realize 
equal opportunities for children with disabilities. 
Due to the spreading of the idea of integration after the millennium, special educational 
institutions had face new challenges. 
Th ere were some who did not survive, but others could adapt well to the new 
situation. 
Until 2005, six segregated institutions functioned in Nógrád county, by now their 
number has decreased to two. 
One of these is the Nógrád County Integrated Special Educational and Methodological 
Institution based in Pásztó which celebrates the 30th anniversary of its establishment 
in 2013. 

In my presentation I am going to speak about the past and present of the special edu-
cational institutional network through the history of the Nógrád County Integrated 
Special Educational and Methodological Institution and I also would like to share with 
you my point of view on the future of public education.
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