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Összefoglaló és következtetések 
 

Magyarországon a nappali ellátások egészen a közelmúltig nem kerültek a szakpolitikai érdeklődés 

látóterébe, ellentétben például a bentlakásos intézményekkel, amelyek átalakítása (és az utóbbi 

időben bezárása) lassan évtizedek óta a hazai fogyatékospolitika prioritásai közé tartozik. A TÁRKI 

által az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának Stratégiai 

Főosztálya megbízásából készített jelen kutatás az elsősorban értelmi fogyatékossággal és 

autizmussal (illetve súlyos és halmozott fogyatékossággal) élő személyek számára ellátást nyújtó 

nappali szolgáltatások – amelyek az összes fogyatékosok nappali ellátásának közel kétharmadát teszik 

ki – működését és szerepét vizsgálta a rendszer különböző szintjein elhelyezkedő szereplők 

nézőpontjából: szakértők (a szakpolitika alakításában részt vevő felelős minisztériumi köztisztviselők 

és a fő civil érdekképviseleti szervezetek képviselői), a nappali ellátások vezetői és az érintett 

családok (azok, akik jelenleg igénybe vesznek nappali ellátást és azok is akik nem, bár erre jogosultak 

lennének). A vizsgálat elsősorban kvalitatív módszereket alkalmazott és célja a nappali ellátások 

működése szempontjából releváns folyamatok és tényezők feltárása volt, melyet egy nemzetközi 

kitekintéssel és a hazai helyzetkép felvázolásával alapoz meg.  

A kutatás megállapításaiból az alábbi főbb következtetések vonhatók le: 

- A nappali ellátás (és egyéb alapszolgáltatások) egyre inkább a férőhelykiváltás kontextusában 

kerül értelmezésre és alapvető cél a megfelelő nappali kapacitás létrehozása az intézetekből 

támogatott lakhatásba kiköltöző fogyatékos személyek számára. A rendszer magasabb 

szintjein lévő szereplők felismerik és elismerik a kapacitást korlátozó tényezőket, különös 

tekintettel a finanszírozás problémáira (alacsony normatíva, befogadás köteles, nem 

szektorsemleges finanszírozás) és a forráshiányt új kapacitások létrehozására (EU-s pénzből 

nem élvez hasonló szintű támogatást, mint a férőhelykiváltás), de úgy érzik, hogy ezzel 

kapcsolatban aránylag keveset tudnak tenni, mivel a nappali ellátás alapszolgáltatásként a 

települési önkormányzatok hatáskörébe tartozik.  

- A civil szereplők is utaltak a nappali ellátások szerepére a férőhelykiváltás kapcsán, de 

emellett felismerik a jelenleg kihasználatlan lehetőségeit is, nevezetesen azt, hogy 

szerepüknél fogva alkalmasak lehetnek személyközpontú támogató és koordinációs szerep 

betöltésére is, amely a szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogatja, illetve maga a nappali 

ellátás is egy szélesebb szerepkörrel működhet a családok közelében (gyakran említésre 

került a tehermentesítő, átmeneti ellátás létrehozásának a szükségessége). Ugyanakkor azt is 

elismerik, hogy ehhez hiányzik a megfelelő finanszírozási és jogszabályi háttér. Különös 

hangsúllyal került elő rugalmatlanság, a szolgáltatások „kiszerződésével” és a normatíva 

megosztásával kapcsolatos szabályok tisztázatlansága és ellenösztönző jellege.  

- Ehhez szorosan kapcsolódnak az ellátatlan igények, amelyet legélesebben az érdekvédelem 

területén dolgozó szakértők és az érintett családok jeleztek. Bár a nappali ellátásra várakozók 

száma alacsony, a kutatás rávilágított arra, hogy ennek sokféle oka lehet és nem azt jelzi, 

hogy nincsenek ellátatlan szükségletek, hanem azt, hogy ezek különböző okok miatt nem 

jelennek a hivatalos csatornákon. A tapasztalatok alapján három területen mutatkozik 

ellátatlan igény: a támogatási szükséglet-spektrum két szélén, az aránylag kevés támogatást 

igénylő személyek esetében, akik elsősorban foglalkoztatásba szeretnének kerülni, de erre a 

helyi munkaerőpiacon és munkaerőpiaci szolgáltatások hiányában nincs lehetőségük; illetve 

a súlyos fogyatékossággal élők és komplex szükségletekkel rendelkezők támogatását, akiknek 

az ellátására a nappali szolgáltatások nincsenek fölkészülve, nem rendelkeznek a megfelelő 

erőforrásokkal (szaktudás, infrastruktúra stb.). Valószínű továbbá, hogy ellátatlan igények 
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vannak bizonyos földrajzi térségekben, illetve a leginkább hátrányos helyzetű csoportokban, 

akik számára a térítési díj és a közlekedés is vállalhatatlan kiadásokat jelentene.  

- A nappali szolgáltatások vezetői mindenekelőtt a működési környezetben és feltételekben 

látták a fő kihívást: az állami normatíva mértéke elsősorban a civil szervezetek, illetve a 

forráshiányos települési önkormányzatok által fenntartott szolgáltatásokat érinti negatívan. A 

térítési díjak megállapításában nagyon korlátozott a mozgásterük. A működést nehezítik az 

adminisztratív előírások – a napi jelentéstételi kötelezettség az elszámoláshoz – illetve a 

szolgáltatások közötti átjárás rugalmatlansága az igénybe vevők és a fenntartók 

szempontjából is. Kihívást jelent a munkaerő motiválása és a szolgáltatásban dolgozók 

kiégésének megelőzése, és bár munkaerőhiányról a kutatásban részt vevő nappali ellátók 

többsége nem számolt be, ez bizonyos szakterületeken és térségekben nehézséget okoz. 

- A szolgáltatásokat igénybe vevő fogyatékos személyek és családok életminősége 

szempontjából valószínűleg nehéz túlbecsülni a nappali ellátás jelentőségét. A családok nagy 

része, és főleg az érintett fogyatékos emberek az ellátás nélkül teljes elszigeteltségben 

élnének, nagyon kevés társas kapcsolattal és tartalmas napi tevékenységgel. Mindezek 

ellenére a megkérdezett családok nagy része tisztában van a nappali ellátás korlátaival és 

hiányosságaival, és ezzel kapcsolatban konkrét kritikát és javaslatokat fogalmaznak meg. 

Eszerint az igénybe vevő családok több személyre szabott fejlesztést és a foglalkoztatási 

lehetőségek bővülését szeretnék. Ugyanakkor az interjúkból az is kiderül, hogy jelenleg a 

nappali szolgáltatások minősége nagyon széles skálán mozog, és – ahogy arra az egyik civil 

interjúalany felhívta a figyelmet – „a fenntartó szakmai elkötelezettségén, hozzáállásán és 

kurázsiján múlik, hogy ez egy előremutató alapszolgáltatás, ahol professzionális támogató 

környezetben vannak az érintettek, munkalehetőséget találnak nekik és biztosítják a 

különféle fejlesztésekhez való hozzáférést, vagy pedig kvázi melegedőként működik” (Civil 1). 

- A családokkal készült interjúkból az is kiderült, hogy a fogyatékos hozzátartozók jövőjére 

vonatkozó családi tervek rendkívül bizonytalanok: jellemző a kérdés hárítása, ugyanakkor 

nagyon erős a nagy létszámú intézetek elutasítása és a családok egyértelműen a fogyatékos 

családtag közelükben maradását támogató, kislétszámú és személyre szabott bentlakásos 

szolgáltatásokat részesítenék előnyben. Ezért megfontolandó a jövőbeli ellátási igények 

felmérése és a családokkal való együttműködés személyre szabott szolgáltatások 

létrehozásában, akár a férőhelykiváltás folyamatán belül. 
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1. Bevezetés 
 

A kutatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért 

Felelős Államtitkárságának Stratégiai Főosztálya megbízásából a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet 

végezte 2016 októbere és 2017 februárja között. 

A kutatás célja a fogyatékossággal élő felnőtteket célzó, nappali ellátást nyújtó szolgáltatások 

működésének feltérképezése, alapvetően kvalitatív módszereket használó, esetközpontú 

megközelítéssel, és korábbi hazai és nemzetközi kutatások, valamint a jelenlegi magyar 

fogyatékosságpolitika kontextusába ágyazva.  

Az elemzés vizsgálja a nappali ellátások működési mechanizmusait és hogy ezek miként illeszkednek 

az adott térségben elérhető szociális (alap- és szakosított) és egyéb szolgáltatások (pl. oktatás, 

foglalkoztatás) spektrumába. A kutatási megközelítés részben kereslet-kínálati szempontú, mivel azt 

is vizsgálja, hogy milyen szolgáltatásokra lenne igény és ehhez képest valójában milyen 

szolgáltatásokat kínálnak a fogyatékos emberek számára. A vizsgálat fókuszában a ténylegesen 

megvalósult szolgáltatás áll, ami a jogszabályi előírások valamint az ellátotti igények és a helyi 

lehetőségek kontextusában értelmezhető. A kutatás igyekszik továbbá különböző működési módokat 

és szolgáltatási tartalmakat ösztönző és korlátozó tényezőket feltárni, köztük hiányzó, de igényelt 

szolgáltatásokat vagy nem igényelt, de jelen lévő szolgáltatásokat stb.  

A kutatás célcsoportja a fogyatékos személyek nappali ellátását igénybe vevő, fogyatékossággal élő 

felnőtt személyek, közülük is főként az ügyfélkör többségét kitevő értelmi fogyatékos, autista és a 

súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek. 

A kutatás módszertana kvalitatív terepmunkán (interjúk), dokumentumelemzésen, strukturált 

megfigyelésen, szakértői interjúkon és korábbi kutatások tapasztalatainak beépítésén alapul. A 

kutatás feltáró jellegű, probléma-központú megközelítése miatt az eredmények sem nem 

teljeskörűek, sem nem reprezentatívak.  

A terepmunkában, ezen belül az interjúk és látogatások megszervezésében, lebonyolításában, 

strukturált megfigyelésben interjúkészítésben és feldolgozásban részt vett Horváth Péter László és 

Tóth Fruzsina Márta.  

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azoknak a nappali intézményeknek, amelyek vállalták az 

együttműködést és rendelkezésünkre bocsátották a kért információkat, továbbá lehetővé tették a 

személyes interjúk és megfigyelések elkészítését. Köszönetet mondunk azoknak a családoknak és 

fogyatékos embereknek is, akik megosztották velünk tapasztalataikat.  
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2. A kutatás célja, célcsoportja és módszerei 
 

2.1. A kutatás célja és célcsoportja 

 

A kutatás célja a fogyatékos felnőttek nappali ellátását biztosító szolgáltatás feltáró jellegű (nem 

reprezentatív), kvalitatív vizsgálata. Az elemzés során vizsgáljuk a nappali ellátások helyét és szerepét 

az ellátórendszeren belül és más szociális és egyéb szektorok szolgáltatásaival való illeszkedését, 

részletesen elemezzük a nappali ellátások működési mechanizmusait és esetleges anomáliáit, és 

kereslet-kínálati szempontból is nézve kitérünk az igénybe vevők ellátott és ki nem elégített 

szükségleteire is.   

A kutatás a fogyatékos személyek nappali ellátását igénybe vevő, fogyatékossággal élő személyeket 

vizsgálja, különös tekintettel az adott ügyfélkör többségét kitevő értelmi fogyatékos, autista és a 

súlyosan-halmozottan fogyatékos személyekre.1  

Az elemzés nem vizsgálja az idősek, illetve a pszichiátriai betegek nappali ellátását. A pszicho-szociális 

fogyatékossággal élőkre a kutatás csak olyan mértékben terjed ki, amennyire az elemzésbe bekerülő 

nappali szolgáltatók ügyfelei között megjelennek.  Az elemzés nem terjed ki az egyéb 

fogyatékossággal élő személyek (pl. mozgássérültek, látássérültek) nappali ellátásaira sem, 

tekintettel a célcsoport eltérő sajátosságaira, relatív súlyára az igénybe vevők között, illetve a kutatás 

korlátozott erőforrásaira.  

 

2.2. A kutatás módszertana 

 

Mivel a kutatás problémaközpontú, feltáró jellegű, és nem szándékozott teljes körű vagy 

reprezentatív képet adni a magyarországi nappali ellátókról, így a terepmunka esetközpontúan 

zajlott. Az eseteket egy-egy település jeleníti meg: különböző típusú településeken és fenntartók által 

működtetett nappali ellátó intézményeket véletlenszerűen választottunk ki, majd ezekben egy 

látogatás keretében a vezetővel interjú készült, ezt követően pedig más időpontokban és 

helyszíneken, véletlenszerű kiválasztás után a nappali ellátót rendszeresen látogató illetve arra 

potenciálisan jogosult, de mégse látogató fogyatékossággal élő felnőttekkel és családjukkal készült 

interjú minden általunk felkeresett nappali ellátó településén. 

A vizsgálat tehát esettanulmányokra épül: a kiválasztott szolgáltatókon keresztül mélységében 

mutatja be az egyes szolgáltatók működését és a helyi ellátórendszerbe ágyazottságát. Az elemzés a 

szociálpolitikai szempontok mellett részben szervezetszociológiai, részben pedig az ellátotti igények 

aspektusából, alapvetően kvalitatív módszerekre, ezen belül is elsősorban interjúkra támaszkodva 

vizsgálja a nappali ellátások működését. A kutatásba bevont szolgáltatókat releváns szempontok 

                                                           
1 A jogszabály szerint az alábbi csoportok számára nyújtanak szolgáltatást a nappali ellátók: a) tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 
önmaguk ellátására részben képes személyek; b) a Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik 
életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve 
szenvedélybetegek; c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem 
képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek. 
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szerint szűrve (régió, településtípus / település méret, környéken működő egyéb szociális 

szolgáltatások, bentlakásos intézetek illetve lakóotthonok léte, fenntartó típusa: önkormányzat / civil 

szervezet / egyház), statisztikai adatok (ellátottak száma) és szakértők javaslatai alapján választottuk 

ki. 

A kutatás során négy fázisban, különféle módszerekkel gyűjtöttünk információkat: 

(1) Rövid nemzetközi kitekintés és közelmúltbeli magyar kutatások összefoglalása  

(2) Szakértői interjúk a fogyatékos-ellátás területén: összesen hat félig-strukturált, személyes interjú 

szakpolitikusokkal (az EMMI területhez kapcsolódó főosztályai) és érdekvédelmi szervezetek 

képviselőivel (ÉFOÉSZ, Kézenfogva Alapítvány, AOSZ, ÉTA Szövetség) az ellátási és fejlesztési 

igények illetve prioritások valamint az ellátás módszerei témájában (a nappali ellátások tényleges 

és elvárt szerepéről, pontosan kinek, milyen szolgáltatásra és milyen formában lehet szüksége a 

nappali szolgáltatások közül, ehhez milyen fejlesztésekre, beruházásokra lenne szükség).2 A 

szakértői interjú vezérfonalát ld. az M1. mellékletben.  

(3) Fogyatékos személyek nappali ellátóinak vizsgálata személyes látogatás és interjú formájában, 

négy eseten (szolgáltatón / településen) keresztül: interjú a nappali ellátó vezetőjével, a nappali 

ellátó által biztosított igénybevételi statisztikák (amennyiben van elérhető statisztika) – a 

ténylegesen megvalósult szolgáltatásokról (kínálat), a nappali ellátó működéséről és annak 

korlátozó tényezőiről. A nappali ellátóban szerzett tapasztalatokat kiegészíti az adott nappali 

ellátótól kapott dokumentumok elemzése, többek között napirend, órarend, személyre szabott 

egyéni fejlesztési terv (ha van) és egy strukturált megfigyelésen alapuló résztvevő megfigyelés is. 

A nappali ellátás vezetőjével készült interjú vezérfonalát ld. az M2. mellékletben, a résztvevő 

megfigyelés alapjául szolgáló szempontokat az M4. mellékletben, a a nappali ellátók alapvető 

adatait összegyűjtő adatlapot pedig az M4. mellékletben.  

(4) Fogyatékos személyekkel és az őket ellátó családtagjukkal személyes interjú – ellátási helyenként 

(nappali szolgáltatónként) félig-strukturált interjú 5-5 családban (az egyik helyszínen 6 család) a 

fogyatékos személyt gondozó családtaggal és a fogyatékos személlyel a szolgáltatással 

kapcsolatos tapasztalatokról és igényekről, beleértve az ellátás igénybe vételével (vagy igénybe 

nem vételével) kapcsolatos motivációt (kereslet). A családi interjúk belső megoszlása:  

a. a helyi nappali ellátók kliensei (3-3 család, az egyik helyszínen 4 család); 

b. helyben/környéken lakó nem kliens, de az ellátásra potenciálisan jogosult családok (azaz 

ők nem használják a nappali ellátót, de érintett, otthon élő felnőtt fogyatékos családtag 

van a háztartásban; 2-2 család) 

A családi interjúk vezérfonalát ld. az M5. mellékletben. 

A vizsgálandó nappali ellátók mintavételi kerete a hatályos működési engedéllyel rendelkező nappali 

ellátók listája (NRSZH online listája) volt. A mintába kerülő nappali ellátók kiválasztásának 

szempontjai az alábbiak voltak: 

- olyan nappali ellátások, amelyek a családjukkal élő fogyatékos személyek számára is jelentős 

számban szolgáltatnak; 

- különböző típusú és méretű településeken (fővárosi kerület, megyei jogú város, kisváros stb.) 

és eltérő régiókban találhatók,  

- különböző típusú fenntartók (önkormányzati, civil, egyházi), 

- az intézményi férőhelykiváltás kapcsán létrejött vagy érintett nappali ellátás. 

 

                                                           
2 Terveztük a kutatásba bevonni az NRSZH képviselőjét is, ám tekintettel a kutatás ideje alatt bekövetkezett 
szervezeti átalakításokra, erre nem került sor. 
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Ez alapján négy nappali ellátót választottunk ki az alábbi megoszlásban (1. táblázat) 

 

1. táblázat: A vizsgált nappali ellátók megoszlása főbb jellemzőik szerint 

településtípus régió fenntartó típusa 
intézményi férőhelykiváltásban 

érintett 

fővárosi kerület Közép-Magyarország civil nem 

megyei jogú város Észak-Alföld civil nem 

megyei jogú város Nyugat-Dunántúl egyházi nem 

vidéki város Dél-Alföld önkormányzat igen 

 

A mintába kerülő családok toborzása és kiválasztása során kétféle módszert követtünk. A jelenleg 

nappali ellátást igénybe vevő fogyatékos személyeket és az őket gondozó hozzátartozókat elsősorban 

az intézményen keresztül toboroztuk. A résztvevők anonimitásának garantálásával igyekeztünk 

elérni, hogy az igénybe vevők szabadon beszéljenek a nappali ellátással kapcsolatos tapasztalataikról. 

A nappali ellátást jelenleg nem használó fogyatékos személyek és hozzátartozóik toborzása és 

kiválasztása alapvetően szakértői vagy érdekvédő szervezet javaslatára vagy várólistáról történt az 

alábbi szempontok figyelembe vétele mellett: az érintett fogyatékos személy támogatási igénye (pl. 

magas támogatási igényű, extra egészségügyi problémák jelenléte, viselkedési problémák 

előfordulása); a gondozó családtag életkora és munkaerő-piaci státusza (aktív korú/nyugdíjkorhatárt 

elért, foglalkoztatott/inaktív). 
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3. Nemzetközi kitekintés és magyar előzmények  
 

3.1. Nemzetközi kitekintés 

 

A fogyatékos embereknek nyújtott nappali ellátások működését egészen a közelmúltig nem kísérte 

hasonló figyelem, mint a bentlakásos ellátásokat – nemcsak Magyarországon, de más országokban 

sem. Ennek okai sokfélék, de elsősorban a szolgáltatási struktúrában keresendők: Egyrészt, a nappali 

ellátások jellemzően a nagy létszámú, totális intézetek lebontásával párhuzamosan jöttek létre és 

tartalmukban, formájukban nagyon eltérő szolgáltatásokat foglalhatnak magukban a szociális jellegű 

védett foglalkoztatástól a szabadidős tevékenységek biztosításáig. Másrészt, a nappali 

ellátórendszerre fordított költségek a bentlakásos ellátásokkal összehasonlítva jellemzően 

alacsonyabbak, hiszen ezek a szolgáltatások kevésbé erőforrás igényesek (illetve Magyarországon 

jóval kevesebb férőhelyszámmal is működnek), ezért kevesebb értékelés és kutatás született ebben a 

témában. Végezetül, a foglalkoztatás – elsősorban a rehabilitációs, illetve támogatott/integrált 

munkavégzés – előtérbe helyezése mind a szakpolitikákban, mind a kutatásokban a nappali ellátások 

háttérbe szorulását eredményezte (pl. Beyer et al. 2010). Simpson (2007) szavaival az értelmi 

fogyatékos emberek munkavállalásának előmozdítása szimbolikus jelentőségre tett szert és „a 

társadalmi befogadás toteme lett”. (236. oldal) Mindazonáltal az utóbbi években az 

intézménytelenítési és „perszonalizációs” reformoknak köszönhetően egyre több figyelem irányul a 

nappali ellátások felé is. A jelen fejezet első része néhány európai ország tapasztalatairól ad rövid 

áttekintést és kritikai elemzést3, míg a második részben a hazai kutatási előzményeket mutatjuk be 

röviden. 

Az Egyesült Királyságban az „intézményes” nappali ellátásokról a közösségi alapú napközbeni 

tevékenységekre való áttérés jelentette a fő irányt az értelmi fogyatékos embereknek nyújtott 

nappali ellátások vonatkozásában. Ennek keretében elmozdulás figyelhető meg a hagyományos, egy 

adott bázison (épületben) nyújtott szolgáltatástól a közösségi infrastruktúra és közszolgáltatások 

igénybe vételével, rugalmasan szervezett napközbeni tevékenységek felé (pl. sportlétesítmények 

látogatása, helyi könyvtár igénybe vétele, különböző szabadidős programok, önkéntes munka stb.).  

A Skóciában működő nappali szolgáltatások felmérése nyomán Seed (1988, idézi Felce et al. 1999) 

hét működési modellt azonosított: 1) a foglalkoztatási modell, amelynek fő célja a védett 

foglalkoztatás biztosítása; 2) a szociális szolgáltatás modell, amelynek fő célja az önálló életvitel 

készségeinek a fejlesztése, 3) a felnőttképzési modell, amelynek fő célja a komplex társas készségek 

és tárgyi tudás elsajátításának a támogatása; 4) a felmérés és felkészítés modellje, amely az előző 

kettőt ötvözi határozott időtartamra szóló, intenzív képzés keretében; 5) a szabadidős modell, amely 

a különböző szabadidős tevékenységekben való részvételt támogatja; 6) a terápiás közösség 

modellje, amely az érintettek önértékelését és énképét igyekszik támogatni; 7) az erőforrás modell, 

amely alacsony küszöbű szolgáltatásként tanácsadást és szolgáltatásokat nyújt az érintett családok 

számára helyben. Seed ezek helyett három összetett szolgáltatási modell támogatását javasolta: 

foglalkoztatási, felnőttképzési, illetve közösségi forrásközpontok létrehozását. Beyer (1994, idézi 

                                                           
3 A nemzetközi szakirodalom felkutatásához angol kulcsszavas keresést alkalmaztunk tudományos publikációs 
keresőkön: „day care”, „day services” és „day opportunities” kulcsszavakat a célcsoportra vonatkozó 
kulcsszavakkal kombináltunk („intellectual disability”, „learning disability”, „developmental disability”). Ezt 
egészítettük ki a releváns tanulmányok hivatkozásainak átvizsgálásával. Sem a keresés, sem az itt közölt 
összefoglaló nem a teljeskörűség igényével készült, nem volt célunk a szakirodalom szisztematikus áttekintése, 
csupán a főbb nemzetközi trendeket és aktuális kérdéseket kívántuk beazonosítani.  
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ibid.) a nappali ellátások működését vizsgálva Walesben 10 tevékenységcsoportot különböztetett 

meg: kézműves foglalkozások, könnyűipari/összeszerelő munka; egyéni fejlesztés; sport; oktatás és 

képzés; terápiás foglalkozások; fizetett munkavégzés; szakmai gyakorlat; önkéntes munka; egyéb 

tevékenységek. A nappali ellátásokban ezek a tevékenységek különböző összetételben és arányban 

fordultak elő, de jellemző volt, hogy egy-egy ellátás több tevékenységet is biztosított.  

Bár a közösségi alapú – vagyis a közösségi infrastruktúrát igénybe vevő – nappali ellátás modellje már 

az 1980-as években megjelent az Egyesült Királyságban és 1994-2000 között kísérleti program is 

támogatta (Changing Days – lásd Whittaker & McIntosh 2000), igazán csak a 2000-es évek 

„perszonalizációs” reformjainak eredményeképp vált szakpolitikai prioritássá és kezdett elterjedni 

(Simpson 2007, Needham 2014). A perszonalizációs reformok középpontjában a személyre szabott 

költségvetés (personal budgets) és közvetlen, szolgáltatásvásárlásra fordítható támogatás (direct 

payments) bevezetése állt. Ugyanakkor ezek megvalósítása egybeesett jelentős költségvetési 

megszorításokkal és a szociális szolgáltatások fokozatos leépítésével. A hagyományos („intézményi 

jellegű”) nappali ellátások létjogosultsága egyre inkább megkérdőjeleződött és a szemléletváltás 

fontossága került előtérbe (Cole et al. 2007). Számos önkormányzat felszámolta a nappali ellátást 

biztosító infrastruktúráját, a szolgáltatást pedig meglévő közszolgáltatások mellé telepítette (pl. 

könyvtárakba, közösségi házakba stb.), a közösségi infrastruktúra használatára fektetve a hangsúlyt. 

Ezek az intézkedések meglehetősen vegyes visszhangra találtak: míg a perszonalizáció hívei a nappali 

intézmények bezárását egyértelműen pozitív fejleményként értékelték, amely növeli az egyéni 

választás szabadságát és személyre szabott szolgáltatások igénybe vételére teremt lehetőséget 

hétköznapi környezetben, addig sok érintett (fogyatékos személyek és hozzátartozóik) tiltakozását és 

aggodalmát fejezte ki az intézkedésekkel kapcsolatban (Campbell 2012; Needham 2014). Bár a 

nappali ellátások átalakításával kapcsolatban számos pozitív visszajelzés is van (elsősorban az igénybe 

vevők és a munkatársak értékelik kedvezően az új működésmódot, akiknek ez tartalmasabb 

napközbeni elfoglaltságot jelent; lásd pl. Simpson 2007), de a tapasztalatok több kérdésre, 

dilemmára, és veszélyre is felhívják a figyelmet: egyrészt arra, hogy a szakmai reformok a végrehajtás 

során milyen könnyen áldozátul esnek egyéb szempontoknak és érdekeknek (ebben az esetben az 

önkormányzatok megszorításainak), ami az eredeti céloktól való eltéréshez és nemkívánatos 

következményekhez vezet, megtartva azonban a reform nyelvezetét/retorikáját. A másik kérdés, 

dilemma pedig az, hogy valójában mi is lenne a nappali ellátások fő funkciója és elsősorban milyen 

csoportok számára. Simpson (ibid) rámutat, hogy bár a nappali ellátásban kínált tevékenységek 

kétségtelenül tartalmasak (pl. sportolni, moziba menni stb.), mindazonáltal kérdéses, hogy mennyire 

tervszerűek és hosszú távon mennyire kielégítőek a személyes fejlődés szempontjából. Végezetül 

dilemma az is, hogy a közösségi infrastruktúrát igénybe vevő ellátások mennyiben tudnak igazán 

személyre szabott ellátást biztosítani a legsúlyosabb fogyatékossággal élő személyek számára, 

akiknek esetleg speciális segédeszközökre vagy kontrollált környezetre van szüksége (pl. súlyos 

autizmussal élő személyek), illetve mennyiben eredményezik a fogyatékos emberek valós társadalmi 

részvételét (Henley 2001).    

Írországban az Egyesült Királysághoz hasonló reformok zajlanak, melyeknek fő célja a 

fogyatékossággal élő emberek közösségi életvitelének támogatása személyre szabott 

szolgáltatásokkal. A nappali ellátások – amelyek Írországban magukba foglalják a különböző védett 

foglalkoztatási formákat is – vonatkozásában ez fokozatos elmozdulást jelentett a nagy létszámú, 

intézeti jellegű nappali ellátásoktól a kisebb létszámú, helyben nyújtott szolgáltatások felé. Az értelmi 

fogyatékossággal élő személyek szolgáltatás igénybevételének adatait tartalmazó országos adatbázis 

(National Intellectual Disability Database) 2007-es adatai szerint (idézi Hartnett et al. 2008) 28 féle 

nappali ellátás működött, amelyek közül a két leggyakoribb ellátási forma a nappali tevékenységek 

(day activation programmes) és a védett foglalkoztatók voltak, amelyeket a regisztrált felhasználók 
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20% illetve 17%-a vett igénybe. Nappali tevékenységeket elsősorban azok a súlyosabb 

fogyatékossággal élők vesznek igénybe, akik folyamatos támogatásra, képzésre, és fejlesztésre 

szorulnak és nem tudnak foglalkoztatási programokba bekapcsolódni. Hartnett és kollégái (2008) két 

ilyen nappali tevékenység program – egy intézeti és egy közösségi alapú – életminőség kimeneteit 

hasonlították össze súlyos és halmozott fogyatékossággal élő emberek számára, szülők és segítők 

beszámolói alapján. Az eredmények alapján a közösségi ellátás életminőség kimenetei jobbak voltak 

– különös tekintettel az olyan objektív mutatókra, mint a választási lehetőségek megléte, interakciók 

stb. – mindazonáltal a szegregált, intézeti programokat igénybe vevők esetében is jelentős 

elégedettségről számoltak be a hozzátartozók/segítők. A közelmúltban Flemming és munkatársai 

(2017) a nappali ellátások igénybevételének 15 éves trendjét (1998 és 2013 között) vizsgálva 

megállapították, hogy a nappali ellátásokat igénybe vevő értelmi fogyatékos felnőttek száma mintegy 

20%-kal növekedett a vizsgált időszakban 14 861-ról 18 249-re, azonban az igénybevétel aránya 

szinte változatlan maradt (0,58% illetve 0,53%), köszönhetően annak, hogy a teljes népesség is 

nagyjából hasonló arányban bővült (elsősorban a bevándorlásnak köszönhetően). A legnépszerűbb 

ellátási formák továbbra is a védett foglalkoztatók és a nappali tevékenységek voltak, amelyeket az 

érintettek több mint fele vette igénybe. Mindazonáltal a védett foglalkoztatók igénybe vétele 

csökkent (egyre inkább megkérdőjeleződik ennek az ellátási formának a létjogosultsága a támogatott 

foglalkoztatási formákkal szemben), míg a nappali tevékenységek igénybe vétele nőtt. Jelentős még a 

foglalkozási rehabilitációs programok igénybe vétele is, amelyeket az Európai Szociális Alap 

támogatásával hajtottak végre. A szerzők megállapítják, hogy a kínálat nem követte a kereslet 

alakulását és strukturális eltérés van a kínált szolgáltatások és a szolgáltatási igények között, különös 

tekintettel a multidiszciplináris fejlesztő programokra és az intenzív támogatást nyújtó nappali 

ellátásokra, amelyek iránt jelentős ellátatlan igény mutatkozik. 

Svédországban (Värja et al. 2016) az értelmi fogyatékossággal élő emberek jogosultak az 

önkormányzatok által szervezett nappali ellátások keretében foglalkoztatási és képzési 

tevékenységekben részt venni. A nappali ellátások tartalma változó, strukturált munka-jellegű 

tevékenységtől (kézműves foglalkoztatás, védett munkavégzés stb.) a nappali megőrző funkcióig. 

Több mint 32 ezer személy (a teljes népesség 0.33%-a) vett igénybe nappali ellátást 2014-ben, amely 

így a legnépszerűbb ellátási forma volt. Az igénybe vevők túlnyomó többsége (30 ezer fő) értelmi 

fogyatékossággal vagy autizmussal él és jellemzően 23–64 év közötti. Az igénybe vevők száma 50%-

kal nőtt a megelőző évtizedben. Az egy főre eső éves kiadás 21 436 euro volt, ami az egy főre eső 

GDP fele. Mindazonáltal a költségek elég széles skálán mozogtak, 10 és 40 ezer euro között, de a 

többség alacsonyabb támogatásban részesült. Longitudinális adatok elemzésével Värja és 

munkatársai több olyan tényezőt azonosítanak, amelyek összefüggenek a nappali ellátások 

minőségével (amelynek egyik mutatója, hogy mennyien lépnek ki foglalkoztatásba): belső értékelések 

és minőségbiztosítás, munkatársak kompetenciájának fejlesztése, megfelelő eljárásrendek stb. Ezek 

csak részben függenek össze a magasabb működési költségekkel (tehát nem feltétlenül azok az 

ellátások a legjobbak, ahol az egy főre eső költség a legmagasabb). Ugyanakkor a megállapításokat 

érdemes óvatosan kezelni, mert nem veszi figyelembe a felhasználók esetlegesen eltérő 

összetételéből adódó torzítást.  

Hollandiában (Vlaskamp et al. 2007) a kormány 1998-ban bevezette a bentlakásos ellátást igénybe 

vevő emberek nappali ellátásokra való jogosultságát, amelyet a lakhelytől eltérő helyszínen kell 

biztosítani. Ennek eredményeképp jelentősen megnőtt a nappali ellátások igénybe vétele átlagosan 

heti négy óráról (1992-ben) heti átlag 14 órára nőtt (2005-re). Ugyanakkor az ellátások tartalma 

kevéssé változott és továbbra is a csoportos és passzív tevékenységek voltak a jellemzőek. Vlaskamp 

és kollégái kutatásukban (ibid) helyszíni megfigyeléssel és tevékenységnaplókkal azt vizsgálták, hogy 

a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő emberek milyen tevékenységekben vesznek részt a 
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nappali ellátásokban. Megállapítottak, hogy a nappali ellátások általában napi kétszer fél óra 

tervezett tevékenységet biztosítottak, és az idő nagy részét a „megőrzés” töltötte ki, passzív és 

csoportos tevékenységekkel (pl. zenehallgatás). Részben erre válaszként létrehoztak úgynevezett 

tematikus nappali ellátásokat, ahol a különböző tevékenységek párhuzamos különböző helyszíneken 

folynak és érintettek ezek között szabadon mozognak (pl. az egyik szobában zenei foglalkozás van, 

másik szobában kézműves foglalkozás stb.). Ettől azt várva, hogy megnő a tevékenységekkel töltött 

idő és a kliensek változatosabb programokba tudnak bekapcsolódni. Van der Putten és Vlaskamp 

(2011) egy ilyen szolgáltatás értékelése kapcsán azt találta, hogy a modell csak részben váltotta be a 

hozzá fűzött várakozásokat, az érintettek a nap nagy részét továbbra is csoportos tevékenységgel 

illetve passzívan töltötték. Ezzel szemben fontos, hogy személyre szabott figyelmet és támogatást 

kapjanak, illetve a mindennapokba beépüljön az egyéni fejlesztés (pl. zenehallgatás során megtanulni 

a hangerő szabályozását), ami hozzájárul az életminőség javításához.  

 

3.2. Hazai helyzetkép 
 

Magyarországon a KSH 2015. évi adatai (KSH 2016) szerint 288 nappali ellátás, 7 875 férőhellyel 

működött fogyatékos személyek számára, ezeknek több mint a fele (nappali ellátók: n = 166; 

férőhelyek: n = 4 371) az Alföldön és Észak-Magyarországon volt található. A férőhelyek fenntartók 

szerinti megoszlása vegyes képet mutat, a non-profit és állami (elsősorban önkormányzati) fenntartói 

háttér aránya nagyjából azonos és szintén jelentős az egyházi fenntartású ellátások aránya (civil 

fenntartású: 40%, állami / önkormányzati fenntartású: 40%, egyházi fenntartású:20%).  

Fogyatékos személyek nappali ellátásban 7 468 fő részesült, hozzávetőlegesen ezek fele (n = 3 931) 

volt térítési díj fizetésére kötelezett (ibid). Életkor és nem szerinti megoszlásuk alapján az igénybe 

vevők valamivel több mint fele férfi, illetve a 18-39 éves korcsoportból kerül ki. Alacsonyabb, de 

szintén jelentős (25%) a 40-59 évesek aránya. Az ellátottak 6,5 százaléka gyermekkorú és az 

igénybevétel szintén alacsony az idősebb korosztályokban (amit magyarázhat, hogy az érintettek 

nagy része addigra már bentlakásos intézménybe kerül, illetve a fogyatékossággal élő emberek 

alacsonyabb várható élettartama) (1. ábra). 

A KSH adataiból az is kiderül, hogy az igénybe vevők száma az elmúlt 25 év során több mint 

tízszeresére emelkedett és a növekedés különösen jelentős volt a 2000-es évektől kezdve (2. ábra). 
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1 ábra: A fogyatékos személyek nappali ellátását igénybe vevők életkor szerinti megoszlása* 

 

* Forrás: KSH Szociális Statisztikai Évkönyv 2015, 8.39-es tábla 

2. ábra: Fogyatékos személyek nappali ellátásában részesülők száma (fő), 1990-2015* 

 

* Forrás: KSH Szociális Statisztikai Évkönyv 2015, 8.37-es tábla 

 

A fogyatékossággal élő népességet vizsgáló korábbi kutatások (TÁRKI 2016 – Kopasz et al 2016a és 

2016b, Bass 2004, 2008) nem vizsgálták a nappali ellátások igénybevételével és működésével 

kapcsolatos tapasztalatokat. 2015-ben készült célzott felmérés a fogyatékos személyek nappali 

ellátásairól (EMMI 2015), amelynek releváns eredményeiről itt rövid áttekintést adunk az adatok 

másodelemzése alapján.   

A felmérés on-line kérdőíves formában készült, az adatszolgáltatásra néhány nap állt rendelkezésre. 

A kutatás a teljes intézményrendszerre kiterjedt, ami az adatfelvétel időpontjában (2015. november) 

210 fenntartó 249 intézményének (szolgáltatójának) 296 szolgáltatási helyét (székhely/telephely) 

jelentette. A megadott határidőig 134 olyan kérdőív érkezett vissza, amelyben legalább egy kitöltött 
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adatmező volt, de ezek közül négy kérdőívben olyan mértékű volt a válaszhiány, hogy a 

másodelemzésből kénytelenek voltunk eltávolítani, így az adatbázisban 130 szolgáltatási hely 

szerepelt. A kérdőívet kitöltők által ellátott fogyatékos személyek száma 3698 volt. A válaszadási 

arányra vonatkozó adatokat a 2. táblázat foglalja össze.  

 

2. táblázat: Válaszadási arány, EMMI on-line kutatás 2015* (N = 134) 

Kitöltött kérdőívek a működési engedéllyel rendelkező szolgáltatási helyek arányában 45,0% 

A kérdőívet kitöltők által ellátott személyek az Igénybevevői Nyilvántartás szerint 

ellátott összes személy arányában  
47,3% 

A kérdőívet kitöltő szolgáltatási helyek engedélyezett férőhelyei az összes működési 

engedéllyel rendelkező szolgáltatási hely férőhelyeinek arányában 
47,3% 

A kérdőívet kitöltő szolgáltatási helyek engedélyezett befogadott létszáma az összes 

engedélyezett befogadott létszám arányában 
51,8% 

* Forrás: EMMI 2015: Fogyatékos személyek nappali ellátása felmérés - alaplehívások, EMMI 

 

Annak ellenére, hogy a válaszadási arány jónak tekinthető, nincs információ a nemválaszolók 

összetételéről és nem állapítható meg, hogy a kitöltött kérdőívek megfelelően reprezentálják-e a 

működési engedéllyel rendelkező szolgáltatási helyeket. Az egyetlen rendelkezésre álló támpont 

szerint a kérdőívet megválaszolók között valamelyest felülreprezentáltnak tűnnek az önkormányzati 

hátterű intézmények, míg a civil fenntartású szolgáltatók kissé alulreprezentáltak (3. táblázat). Az 

adatok értelmezésénél ezzel számolni kell.  

 

3. táblázat: Fenntartói háttér megoszlása KSH adatok* alapján és a kitöltött kérdőívekben, %   

 

Fogyatékos személyek 

nappali ellátását végző 

intézményi egységek KSH 

2015. évi adatai szerint (n = 

288) 

Kitöltött kérdőívek  

(n = 130) 

Civil (egyesület, alapítvány, non-profit társaság) 37,5 30,0 

egyházi 16,7 18,5 

központi, kormányzati  3,8 3,1 

Önkormányzati (települési önkormányzat, 

önkormányzati társulás) 
42,0 48,5 

Összesen 100,0 100,0 

* Forrás: KSH Szociális Statisztikai Évkönyv 2015, 8.31-es tábla 

 

Az adatok elemzéséhez az EMMI által megküldött Excel adatfile-t használtuk, amelyet SPSS-be 

importáltuk és eltávolítottuk azokat az eseteket, amelyeknél a válaszhiány jelentős volt. Ezt követően 

létrehoztunk egy új változót, amely a nappali ellátás fő profilját (klienscsoportját) mutatja meg. 

Eszerint az adatbázisban szereplő szolgáltatási helyeket elsősorban értelmi fogyatékos és/vagy 

autista személyeket ellátó (ezen célcsoportok aránya meghaladja az igénybe vevők 50%-át) illetve 

elsősorban egyéb/vegyes csoportokat (elsősorban mozgássérült embereket vagy érzékszervi 
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fogyatékossággal élő személyeket) ellátó kategóriákba soroltuk.4 Eszerint 85 szolgáltatási hely 

elsősorban értelmi fogyatékos és autista személyek számára nyújtott ellátást, 43 szolgáltatás pedig 

egyéb / vegyes csoportoknak (66% és 33%). Két szolgáltatási helyet nem lehetett besorolni adathiány 

miatt.  

Ezt követően választottuk ki az elemzésbe bevont kérdéseket. Itt figyelembe kellett venni az eredeti 

adatgyűjtés érvényességi problémáit, különös tekintettel a következőkre: 

- az adatbázis nem tartalmazott az igénybe vevők életkori megoszlására vonatkozó adatokat; 

- jelentős adathiány volt a foglalkoztatásra vonatkozó adatokban és nem tudható, hogy ennek 

mi volt az oka (pl. az ellátottak gyerekek vagy 65 év felettiek, a válaszadásra rendelkezésre 

álló nagyon rövid idő, egyáltalán nem szerveznek foglalkoztatást stb.). Az adatbázisban 

szereplő 3 698 ellátott közül csupán 2 061 munkaerőpiaci státuszáról rendelkeztünk adattal, 

ezért ezt nem szerepeltettük az elemzésben. 

- A kérdőívben szereplő 13.5 és 17.6 – társadalmi integrációval kapcsolatos – kérdést 

érvényességi/tartalmi problémák miatt hagytuk figyelmen kívül.   

 

4 táblázat: Megállapodással rendelkezők átlagos száma szolgáltatási helyenként 

 Megállapodással rendelkezők száma 

Értelmi fogyatékos / autista 

Átlag 26,7 

Minimum 3 

Maximum 85 

N 85 

Egyéb / vegyes 

Átlag 29,7 

Minimum 4 

Maximum 110 

N 43 

Összesen 
Átlag 27,7 

N 128 

 

Az igénybe vevők átlagos létszáma szolgáltatási helyenként 27,7 fő volt (lásd 4. táblázat), ami 

valamelyest alacsonyabb az értelmi fogyatékos és autista személyeket ellátók esetében (26,7 fő), 

mint az egyéb / vegyes ellátotti kör esetében (29,7 fő). Mindez azonban igen nagy szórással együtt 

értelmezendő: 3 és 110 fő között szórnak a szolgáltatási helyek az általuk nappali ellátásban 

részesítettek száma alapján. 

A szolgáltatási helyek méretkategóriák szerinti megoszlásából kitűnik, hogy az értelmi fogyatékos és 

autista személyek nappali ellátásainak közel 90%-a 40 főnél kisebb létszámmal működött, amely 

egyértelműen pozitív adottságként értékelendő (5. táblázat). 

 

                                                           
4 Ezt a műveletet manuálisan végeztük el és szükség szerint a szolgáltató neve alapján ellenőriztük a profilját.  
5 13. kérdés: „A már 2014. szeptemberben is megállapodással rendelkező ellátottak körében 2014. szeptember 
és 2015. szeptember között milyen arányban volt megfigyelhető fejlődés a társadalmi integráció 
tekintetében?” 
617. kérdés: „Az ellátottak mekkora arányánál volt meghatározó a társadalmi, kapcsolati háló fejlődése az 
alábbi területekre vonatkozóan?” 
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5. táblázat: Szolgáltatási helyek megoszlása férőhely-kategóriák szerint 

  
Fő kliens csoport 

Összesen 
Ért. fogy. / autista Egyéb / vegyes 

20 fő vagy kevesebb 
N 35 15 50 

Százalék 41.7% 34.9% 39.4% 

21-40 fő 
N 39 18 57 

Százalék 46.4% 41.9% 44.9% 

40 fő felett 
N 10 10 20 

Százalék 11.9% 23.3% 15.7% 

Összesen 
N 84 43 127 

Százalék 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Az igénybevételi napok átlagos száma alapján az elsősorban értelmi fogyatékos és autista embereket 

ellátó nappali szolgáltatásokat jellemzően napi rendszerességgel vették igénybe, napi 4-8 óra 

időtartamban. (6. táblázat) 

 

6. táblázat: Igénybevételi napok átlagos száma (2015 szeptember) és a napi igénybevétel időtartama ellátottanként 

Fő kliens csoport  
Igénybevételi nap 

(havi átlag) 

Napi átlagos óraszám 

Minimum Maximum 

Értelmi fogyatékos / autista Átlag 21.3 4.1 8.1 

 N 85   

Egyéb / vegyes Átlag 19.6 2.6 7.3 

 N 42   

Összesen Átlag 20.7 3.6 7.9 

 N 127   

 

A nappali szolgáltatások által legnagyobb arányban biztosított tevékenység szabadidős programok 

voltak, amelyben az igénybe vevők 91 százaléka részesült és az arány hasonló volt az egyéb / vegyes 

igénybe vevők számára szolgáltatók esetében is (84%). Mindazonáltal az ügyintézéshez nyújtott 

támogatásban és mentális tanácsadásban is jelentős arányban részesültek a nappali szolgáltatások 

igénybe vevői (57 illetve 74 százalékban) (7. táblázat). 
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7. táblázat: Ellátottak részére nyújtott tevékenységek, az igénybevevők százalékában  

Fő kliens 
csoport 

 Ügyintézés Mentális tanácsadás Szabadidős programok 

Ért. fogy. / 
autista 

Átlag 56,9 73,8 90,8 

N 81 83 83 

szórás 38,8 34,0 21,7 

Egyéb / vegyes 

Átlag 60,7 75,6 84,4 

N 42 42 42 

Szórás 39,5 30,5 26,0283 

Összesen 

Átlag 58,2 74,4 88,7 

N 123 125 125 

Szórás 39,0 32,7 23,4 

 

Az egyéb tevékenységekről nyitott kérdésre adott válaszok formájában számoltak be a kérdőívet 

kitöltő ellátók (N = 38). Ezeket a válaszokat öt kategóriába soroltuk és összesítettük az említések 

gyakoriságát (8. táblázat). Eszerint a legtöbb szolgáltató fejlesztő és terápiás tevékenységeket 

biztosított, de aránylag jelentős volt az életmóddal, önálló életvitelre felkészítő tevékenységek 

említése.  

 

8. táblázat: Szolgáltatási helyek által kínált egyéb tevékenységek 

Tevékenység Említések száma* 

Fejlesztő / terápiás foglalkozások (pl. gyógypedagógia foglalkozások, gyógytorna, 
lovasterápia stb.) 

25 

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása 2 

Életmóddal kapcsolatos tanácsadás, önállóság fejlesztése (pl. önálló közlekedés 
gyakorlása, szexuális felvilágosítás stb.) 

9 

Étkezés 5 

Családgondozás 2 
* Ez nem egyezik a válaszadók számával, mivel egy válaszadó több tevékenységet is említethetett. 

A szolgáltatási helyek négyötöde (81%) szervezett legalább hetente szabadidős, kulturális, vagy 

közösségi programokat az intézményen belül, és további 18%-uk legalább havonta egyszer (9. 

táblázat). Az arányok eloszlása hasonló a két szolgáltatótípus esetében. 

 

9. táblázat: Intézményen belüli kulturális, szabadidős, vagy közösségi programok gyakorisága (százalék) 

Gyakoriság  
Fő kliens csoport 

Összesen 
Ért. fogy. / autista Egyéb / vegyes 

legalább hetente 
N 69 33 102 

százalék 82,1 78,6 81,0 

legalább havonta 
N 14 9,0 23 

százalék 16,7 21,4 18,3 

ritkábban 
N 1,0 0 1,0 

százalék 1,2 0 0,8 

összesen 
N 84 42 126 

százalék 100,0 100,0 100,0 
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Az intézményen kívül programok tekintetében jelentősebb különbségek mutatkoznak a két típus 

között (10. táblázat). Míg az értelmi fogyatékos és autista személyeket ellátó szolgáltatási helyek 

negyede legalább hetente szervezett külső programot, addig az egyéb / vegyes szolgáltatóknak 

csupán nyolcada és harmaduk ritkábban, mint havonta biztosított ilyen jellegű programokat. A 

programok tartalmáról és arról, hogy az ellátottak hány százaléka vett részt a külső programokban, 

nem rendelkezünk információval. 

 

10. táblázat: Intézményen kívüli kulturális, szabadidős, vagy közösségi programok gyakorisága (százalék 

Gyakoriság  
Fő kliens csoport 

Összesen 
Ért. fogy. / autista Egyéb / vegyes 

legalább hetente 
N 22 5 27 

százalék 26,2 11,9 21,4 

legalább havonta 
N 53 23 76 

százalék 63,1 54,8 60,3 

ritkábban 
N 9 14 23 

százalék 10,7 33,3 18,3 

Összesen 
N 84 42 126 

százalék 100,0 100,0 100,0 

 

A szolgáltatási helyeket arról is kérdezték, hogy melyek azok a szolgáltatási elemek, tevékenységek, 

amelyekre lenne igény, de nem lehetséges megoldani, és ennek mi az oka. Hasonlóan az egyéb 

tevékenységekhez, ezeket a válaszokat is kódoltuk és kategóriákba soroltuk, összesítettük az 

említések számát és gyakoriság szerint rendeztük. Az elsősorban értelmi fogyatékos és autista 

személyeket ellátó szolgáltatók 77%-a, az egyéb / vegyes csoportokat ellátók 70% említett ilyen 

tevékenységeket (11. táblázat).  

A szolgáltatási helyek között világos eltérések látszanak kirajzolódni a főbb klienscsoportok szerint: 

míg az értelmi fogyatékos és autista embereket ellátó nappali szolgáltatások esetében leginkább 

terápiás lehetőségekre és a foglalkoztatási lehetőségek bővítésére lenne szükség, addig az egyéb / 

vegyes szolgáltatók esetében a legnagyobb igény terápiák és integrált, külső programokon való 

részvétel iránt mutatkozik (ez utóbbinak oka lehet, hogy ezt ezek a szolgáltatók jóval alacsonyabb 

arányban biztosítják, lásd 10. táblázat). Említésre méltó a helyben elérhető szolgáltatások fejlesztése 

iránti igény, elsősorban támogatott lakhatás, támogató szolgálat és olyan átmeneti ellátási 

lehetőségek fejlesztése, amely a szülőket tehermentesítené időről időre, illetve a szülő 

akadályoztatása esetén (pl. kórházi kezelés, betegség) tudná az érintett támogatását megoldani. Az 

egyéb tevékenységek között említették az utazó gyógypedagógusi ellátásban részesülő súlyos és 

halmozottan fogyatékos gyerekek ellátásának a lehetőségét, a súlyos és halmozottan fogyatékos 

felnőttek ellátási feltételeinek a biztosítását, jogi tanácsadást stb.  
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11. táblázat: Szolgáltatási elemek, amelyekre igény lenne de nem lehetséges megoldani, említések száma (a válaszadók 
százaléka)  

tevékenység 

Ért. fogy. / autista 
(N = 66) 

Egyéb / vegyes 
(N = 30) 

Említések (n) % Említések (n) % 

Terápiák 27 40,9 10 33,3 

Foglalkoztatási lehetőségek fejlesztése, 
bővítése 

23 34,8 5 16,7 

Helyben elérhető szolgáltatások fejlesztése 11 16,7 3 10,0 

Szállítás 4 6,1 3 10,0 

Humán erőforrás fejlesztése 9 13,6 2 6,7 

Integrált / külső programokon való részvétel 7 10,6 10 33,3 

Önellátás fejlesztése 3 4,5 - - 

Sportlehetőségek (nem terápiás) 6 9,1 1 3,3 

Egyéb 3 4,5 6  

 

Arra a kérdésre, hogy mi az oka annak, hogy ezek a tevékenységek jelenleg nem biztosíthatók, a 

válaszadók túlnyomó többsége az erőforrások elégtelenségét – anyagi feltételek, szakember-hiány, 

nem megfelelő infrastruktúra –, valamint a jogszabályi korlátokat említette. Csupán néhány 

válaszadó jelezte az egyéb szolgáltatók együttműködési készségének hiányát, a fizikai hozzáférés 

nehézségeit (külső programok kapcsán), illetve egy szolgáltató a szülők ellenállását (az önállósodás 

támogatása kapcsán).  

Összefoglalva, az EMMI on-line kutatása hasznos pillanatfelvételt nyújt a nappali szolgáltatások 

működéséről és rávilágít az ellátórendszer erős és gyenge pontjaira, illetve a fejlesztést igénylő 

területekre. Az erősségek között említhető a nappali szolgáltatási helyek aránylag kis létszáma, ami 

elvben jó alap lehet személyre szabott támogatás biztosításához. Több szolgáltató már most a 

tevékenységek – fejlesztések, terápiák, szabadidős és közösségi programok – sorát nyújtja, illetve 

konkrét elképzelésekkel rendelkezik a hiányzó szolgáltatásokkal kapcsolatban. Gyengeségek között 

említhető az erőforrások hiánya, ami nem csak az anyagi erőforrásokra vonatkozik, hanem a 

szakemberekre is.  
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4. A nappali ellátások a jelenlegi magyar fogyatékospolitika 

prioritásainak kontextusában 
 

A nappali ellátások a fogyatékospolitika egészét tekintve jelenleg is fontos szerepet töltenek be a 

szolgáltatási portfolióban, de a fogyatékos emberek ellátását érintő jelentős szektorális átalakulások 

befolyásolják majd a nappali ellátások működési feltételeit, ezen belül többek között a szolgáltatás 

iránti keresletet is. A jelenlegi fogyatékospolitika fő célkitűzései a nagylétszámú bentlakásos 

intézmények kiváltása és a támogatott lakhatás kiterjesztése valamint a szükségletalapú ellátás 

bevezetése, amelyek jelentős hatással lesznek a nappali ellátásokra is. Egyrészt azáltal, hogy a 

férőhelykiváltás leköti a fogyatékospolitikai célokra használható források döntő részét, másrészt 

azáltal, hogy ebben az új rendszerben a nappali ellátások már nem csupán a családban és 

lakóotthonban élőknek kínálnak fejlesztést és napközbeni elfoglaltságot illetve foglalkoztatási 

lehetőséget, hanem – potenciálisan – a kiváltásban résztvevő nagyszámú új ellátott is bekerül az 

ügyfélkörükbe.  

A nappali ellátás iránti kereslet növekedése és változó helyzete szempontjából érdemes tehát a 

jelenlegi magyar fogyatékospolitika ide vonatkozó prioritásait7 röviden áttekinteni, elsősorban a 

szakértői interjúk alapján. 

 

4.1. Intézményi férőhely-kiváltási program és a támogatott lakhatás 

 

A szakértők egyöntetűen a társadalmi integrációt célzó intézményi férőhely-kiváltási programot és a 

támogatott lakhatást látják a magyar fogyatékospolitika egyik prioritásának, és ezzel az iránnyal a 

kutatásban megkérdezett szakértők egyet is értenek. A kiváltás részben a nagylétszámú intézetek 

bezárásáról és kisebb létszámú (ideális esetben 5-6 fős) lakóformákra való áttérésről szól, részben 

viszont egy olyan alulról építkező ellátórendszerről is, ami biztosítja, hogy a fogyatékos emberek ne 

kerüljenek (újra) nagylétszámú intézetbe, hanem valódi alternatíva legyen számukra a támogatott 

lakhatás. 

Ugyanakkor az intézményi férőhely-kiváltási programot és a támogatott lakhatás megvalósítását a 

szakértők egy része kérdésesnek látja. Az egyik legfontosabb ilyen a támogatott lakhatáshoz 

kapcsolódó alapszolgáltatások, köztük a nappali ellátás biztosítása, amelyeket maga a fenntartó vagy 

kiszerződve más szolgáltató biztosíthat. Ugyanakkor már jelenleg is nagyon hiányosan működnek 

egyes alapszolgáltatások, így a nappali ellátás is, továbbá nincsenek vagy nem kellően 

szektorsemlegesek az alapszolgáltatások létrehozására vagy fejlesztésére szánt források. További 

nehézség, hogy az alapszolgáltatás létrehozása befogadásköteles, ami sok esetben gátja új 

alapszolgáltatási tevékenység létesülésének. Ez tehát oda vezethet, hogy ha még talál is a bezárandó 

intézet a környezetében megfelelő alapszolgáltatást, köztük például nappali ellátást, annak nagy 

valószínűséggel nincs szabad kapacitása. (Civil 1) A nappali ellátás iránti jelenleg is érzékelhető 

kielégítetlen igény szempontjából a támogatott lakhatásban a kiszerződött nappali ellátás aggályos 

lehet, mivel elveheti a férőhelyeket a családjukkal élőktől, azaz az új rendszerben a nappali ellátás 

                                                           
7 Ebben a fejezetben csak azokat a prioritásokat tárgyaljuk, amelyeknek fontos kapcsolódásai vannak a nappali 
ellátásokkal, így például nem tárgyaljuk a támogatott döntéshozatalt, ami a szakértői interjúk alapján is az egyik 
fontos prioritásnak minősül. 
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kiszerződésének ösztönzésénél fokozottan figyelembe kell venni az efféle nem várt 

következményeket. 

 

4.2. Szükségletalapú ellátás 
 

Prioritás továbbá a szükségletalapú ellátás, azaz az egyén igényeire szabott szociális ellátás, 

amelynek megvalósulása a jövőben várható az ügyfélirányítás és folyamatkövetés bevezetésével, egy 

ún. „egybejáratú rendszer” kiépítésével.8 Cél, hogy a jelenleg szektorok (szociális, oktatási, 

egészségügyi terület) között széttagolódott ügyintézés helyett minden információ és szakmai segítség 

egy helyen elérhető legyen a fogyatékos ember és családja számára. Ennek során a ma még az 

érintettek számára beláthatatlan ügyintézési, ellátási és szolgáltatási lépcsők egy összefüggő 

folyamattá állnának össze, amiben a fogyatékos ember számára az ellátás, szektortól függetlenül 

előre látható és kalkulálható lépések sorozata. (Államigazgatás 1) 

Ennek egyik kulcsa az a személy (esetmenedzser), aki ezt az integráló szerepet elvállalja, és aki 

nemcsak automatikusan kirendelt hivatásos támogató lehetne, hanem akár előbb a kliens 

természetes hálójából is választható lenne ez a személy. Kulcs továbbá az intézmény, amely ezt a 

folyamatot koordinálja: ezek lehetnének a család- és gyermekjóléti központok (Államigazgatás 1) 

vagy akár azok a nappali ellátók, amelyekben van ehhez megfelelő szaktudás. A család- és 

gyermekjóléti központok jelenleg jelentős jogköröket és szerepeket kapnak, holott ott nem áll 

rendelkezésre fogyatékos emberek ellátásához szükséges speciális szaktudás, míg a nappali ellátók 

jogköre szűkös, kompetenciája viszont jóval mélyebb. (Civil 1) Mivel ez a rendszer még tervezési 

fázisban van, a fentiek jelenleg még nem tekinthetők végleges struktúrának.  

Az új rendszer és annak finanszírozása tervezésekor fontos lenne a sérülés-specifikus szempontokat 

még hangsúlyosabban figyelembe venni, így például az autisták esetében is, ahol az érintettek 

ellátása és integrációja költségesebb és más módszertant igényel, mint sok más célcsoporté és amit a 

jelenlegi ellátórendszer, és ezen belül a nappali ellátók többségének napi gyakorlata csak kevéssé 

vesz figyelembe. Mindez jelenleg párosul az autizmus-specifikus szaktudással rendelkező 

szakemberek hiányával, ami az ellátórendszer számos pontján, többek között a nappali ellátásban is 

gondot okoz. Ez sok esetben ellehetetleníti az autista emberek közösségben való kezelését, ezáltal 

sok autista személy rekesztődik ki az ellátásból (Civil 3) 

 

5. A nappali ellátások helye az ellátórendszerben és működése 

 

5.1. A nappali ellátás helye az ellátórendszerben 
 

A szakértők szerint a nappali ellátások egyenetlenül érhetőek el az országban és sok helyen jellemző 

a férőhelyhiány és a várólisták léte, azaz véleményük szerint inkább a keresleti oldalon jelenik meg 

többlet a szolgáltatás iránt; ebben egyetértettek a megkérdezett szakértők. Az autisták esetében az 

                                                           
8 Itt fontos megjegyezni, hogy a szükségletalapú ellátás nem azonos az ügyfélirányítással: az „egybejáratú” 
rendszer önmagában nem garancia a szükségletalapú ellátásra, annak számos egyéb – finanszírozási és 
szabályozási – feltétele van.  
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egyik szakértő szerint különösen látványos a férőhelyhiány: a civil, egyházi és állami nappali 

ellátókban jelenleg 601 autista személyt tartanak nyilván, miközben az autizmus az ország 

lakosságának 1%-át érinti az egyik érdekvédelmi szervezet vezetője szerint (Civil 3).  

Ennek valamelyest ellentmond az NRSZH által nyilvántartott várakozók száma (2016. augusztus 1-i 

állapot), amely szerint az ország teljes területén mindössze 151 fő várakozott fogyatékos személyek 

nappali ellátására; 100 ellátottra csupán 1,86 várakozó jutott (szemben a fogyatékos személyek 

szakosított ellátásaira jellemző 10 százalék feletti aránnyal).9 A fogyatékos személyek nappali 

ellátását igénybe vevők közül pedig ennek kétszerese volt a szolgáltatásra várakozók száma (306 fő). 

Ugyanakkor a várólistán lévők nem fedik le teljesen azt a kört, akik potenciálisan jogosultak lennének 

nappali ellátásra, valamilyen formában igénybe is vennék azt, de nem jelentkeztek várólistára. Ennek 

oka sokféle lehet, és az interjúalanyok toborzásakor nappali ellátók és civil szervezetek vezetői 

utaltak is ilyen indokokra: komplex illetve magas támogatási szükségletű értelmi fogyatékos vagy 

autista embereket gyakran eleve nem vállalnak a szolgáltatók kapacitás- vagy szakemberhiány miatt. 

Sok esetben ezt a család is így tudja vagy úgy gondolja, hogy fogyatékos családtagja igényeihez 

illeszkedő szakember a helyi nappali ellátóban nem dolgozik és ezért ezek a családok nem is 

jelentkeznek a várólistára; más esetekben a több szolgáltatás egyidejű igénybevétele jelent kizáró 

okot, és vannak olyanok is, akik a közlekedést nem tudják megoldani (egyes esetekben még 

támogató szolgálat elérhetősége esetén se) vagy a térítési díjat nem tudják megengedni maguknak és 

ezért nem terveznek igénybe venni nappali ellátást.  

Jelenleg a jogszabály 10 ezer lakos felett kötelezővé teszi ugyan a fogyatékos személyek nappali 

ellátását, de a férőhelyszámot már nem szabályozza, az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettsége 

tehát nem megfelelően körvonalazott. A szabályozás nem épít arra, hogy egyáltalán van-e rá helyben 

kereslet, és ha igen, milyen szükségleteket kellene kielégítenie. Az ellátás nélkül maradtak egy része 

feltehetően a lakóhelyéhez közeli ellátók hiánya vagy férőhelyhiánya miatt marad ki, mások viszont 

tudatosan nem veszik igénybe a nappali ellátást, aminek okait részben az előzőekben ismertettük.   

Az egyik civil szervezet munkatársa szerint a rendszerben most jellemzően középsúlyos értelmi 

fogyatékos, szülővel élő felnőttek vannak, akiknek szülei ápolási díjat kapnak, miközben a fogyatékos 

személy napi 5 órában nappali ellátást vesz igénybe. Ezek a családok így még „éppenhogy 

elboldogulnak” és nem kell az érintettnek bentlakásos intézménybe kerülni. Ez a réteg lobbizik több 

férőhelyért is, miközben sem az enyhébben, sem a súlyosabban sérültek nem igazán kerülnek be az 

ellátásba. Az igénybevételt befolyásolja még a párhuzamos szolgáltatások szabályozása, ami sok 

esetben olyan, nem szándékolt mellékhatásokkal is jár, ami közvetve kirekeszt a nappali ellátásra 

amúgy jogosult és azt igénybe venni szándékozó érintetteket. A rendszer ugyanis nem elég rugalmas 

olyan esetekben, amikor például valaki jogszerűen több szolgáltatást vesz igénybe: a 

foglalkoztatásban – akár akkreditált, akár szociális – résztvevők után csak a normatíva 40%-át 

kaphatja meg a nappali ellátó, ha másik szervezetnél dolgozik, továbbá a napi jelentési kötelezettség 

miatt csak arra a napra jár támogatás, amikor az érintett jelen van a nappaliban, és mindez több 

adminisztrációval is jár. Ezáltal a nappali ellátó ellenérdekelt lesz a nem nála (saját fenntartású 

intézményében) dolgozó emberek felvételében, helyette az lesz a szolgáltató érdeke, hogy ha valakit 

felvesznek, az folyamatosan, minden körülmények között legyen ott. (Civil 1)  

Erre a problémára lehet megoldás egy olyan rendszer, ahol a nappali ellátást nyújtó szakemberek 

fogalmaznák meg, hogy milyen szolgáltatási elemeket szeretnének használni és az egyes elemeket 

                                                           
9 http://szocialisportal.hu/documents/10181/84025/varakozok_2016_augusztus.pdf/4a4ccec8-2a79-4277-
aee1-d2f14b2deef1 
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lehetne beárazni. Ez rugalmasabbá tenné a szabályozást, ami jobban összhangba hozható lenne a 

szükségletalapú ellátás prioritásával is. (Államigazgatás 2) 

5.1.1. A nappali ellátás jelenlegi szerepe 
 

A nappali ellátások jelenlegi szerepében alapvetően összhang van a szakértők között, de annak 

különböző aspektusait emelik ki. Összességében egyetértenek abban, hogy a nappali ellátások 

színvonala jelenleg széles skálán mozog a kvázi melegedőtől a professzionális támogató környezetig, 

ahol munkalehetőséget is biztosítanak, és ez a fenntartó szakmai elkötelezettségén és hozzáállásán 

múlik, mivel a szakmai sztenderdeket nem ellenőrzik, csak a pénzügyi fenntarthatóságot. A rosszabb 

minőségű ellátást nem szankcionálják. (Civil 1, Civil 2) 

A nappali ellátások dedikált célja a társas kapcsolatok fejlesztése révén a társadalmi integráció. A 

szakértők szerint a nappali ellátás olyan képesség- és készségfejlesztő szolgáltatás, amelyek segítenek 

a kapcsolati háló építésében, hogy ne csak egy szűk körre legyen utalva a fogyatékos személy, azaz a 

szülőkről való leválást és az önállósodás folyamatát segítse. (Államigazgatás 2, Civil 2, Civil 4)  

A nappali ellátásban történő készségfejlesztés másik célja a foglalkoztathatóság előkészítése és sok 

nappali esetében valamilyen foglalkoztatás megszervezése, megvalósítása is a tevékenység része. Az 

elsődleges cél a nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás lehetne e csoport számára, de mindig lesznek 

olyanok, akik számára a csak a speciális és védett foglalkoztatás megvalósítható; utóbbiak számára a 

nappali ellátás egy felkészítő szolgáltatás. (Államigazgatás 1) Jelenleg lényegében a nappali ellátás az 

egyetlen olyan szolgáltatás, ami biztosíthatja az átmenetet az oktatás és a foglalkoztatás között. 

(Nappali vezető 1) 

Szinte minden szakértő szerint a fentiek mellett a család tehermentesítése az igazán fontos szerepe a 

nappali ellátásnak. A közoktatásból kikerülő, magánháztartásban élő felnőtt fogyatékos emberek 

családját is tehermentesíti, amennyiben az nem tudja megoldani a fogyatékos felnőtt családtag 

napközbeni elhelyezését. (Államigazgatás 1, Civil 2, Civil 3) A felügyelet elsősorban pótlólagos 

szerepet tölt be, ami más okból meglévő hiányt helyettesít. Gyakran nem azt a szolgáltatást kapja 

meg ott az ügyfél, ami a legjobb lenne neki, hanem mert „valahol lennie kell”. A nappali ellátók által 

végzett „felügyeleti” és a családot tehermentesítő funkció alternatívája az otthoni környezetben 

felügyeletet végző, a Kézenfogva Alapítvány által koordinált Fecske szolgáltatás, amelynek 

módszertana ki van dolgozva, a gyakorlatban is működik, de csak foltszerűen fedi le az országot. A 

teljes, országos lefedettséghez a jelenlegi 67 millió forintos évi működési költség kb. tízszerese 

kellene. (Államigazgatás 1) 

 

5.1.2. A nappali ellátások elvárt szerepe 
 

A szakértők véleménye arról, hogy milyen szerepet kellene a nappaliknak ellátnia lényegében a 

jelenlegi feladatkör fejlesztésére, kibővítésére adott javaslatokból áll. Összességében a nappali ellátás 

ideális esetben a következő lépésre készíti fel a fogyatékos személyeket, azaz egy menekülőút, 

pótlólagos megoldás („felügyelet”) helyett egy olyan tervszerű állomásnak kell lenniük, ami az 

oktatás-nevelés és a munka világa közti életszakaszban biztosít készség- és képességfejlesztő 

szolgáltatásokat. (Államigazgatás 1, Nappali vezető 1) 

A szakértők általában egyetértenek abban, hogy hangsúlyosabban kellene megjelennie a nappali 

ellátás terén is a személyre szabott, speciális szakértelemmel történő ellátásnak, és ezen belül a 
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felvehető szakemberek számát és végzettségét az adott nappali intézmény igényeihez kellene 

igazítani. A specializációt előnyben részesítő szemlélet jelenleg is megjelenik a nappali ellátásban és 

általában a fogyatékos emberek ellátásában, aminek egyik jele például a szakterületenként 

specializált gyógypedagógus képzés. Ez azonban egyszerre segítheti és gátolhatja a szakellátást a 

jelenlegi rendszerben, többek között a nappali ellátás szintjén, hiszen ha egy adott specializációjú 

szakember a szakterületéhez illeszkedő kliensekkel foglalkozhat, akkor ennek előnyei egyértelműek, 

de amennyiben vegyes vagy más típusú sérültséggel rendelkező fogyatékos emberek ellátása is a 

feladatköre, akkor a szakszerű ellátás nem megoldott, ha nincs ott egy másik, arra a területre 

specializálódott munkatárs. A helyzet egyik oka egy szakértő szerint a gyógypedagógiai képzés 

túlspecializálódása, melynek során a szakmai gyakorlatok csak egy-egy területre fókuszálnak, 

miközben a szakmai gyakorlatnak teljes körű képet kellene festenie a szociális ellátás lehetséges 

területeiről. (Civil 4) Ez a helyzet sok helyen szakemberhiányhoz vezet, aminek egyik jó példája az 

autizmus-specifikus szaktudással rendelkező szakemberek hiánya nem csupán a nappali ellátásban, 

de más ellátási területeken is. (Civil 3)  

Ez részben összekapcsolódik azzal a jelenséggel, hogy a nappali ellátásokban inkább a szolgáltatás-

vezérelt működés jellemző, azaz – különböző okokból – adott mennyiségű és típusú szolgáltatást 

nyújt az intézmény, ami sok esetben nem igazodik kellőképp a célcsoport igényeihez. Ezzel szemben 

egy fordított szemléletnek kellene a jelenleginél még jobban elterjednie, amiben a célcsoport igényei 

alapján alakítja ki a szolgáltató a szolgáltatási portfoliót. (Államigazgatás 2) 

Egyetértés van a szakértők között abban is, hogy a nappali ellátóknak feladata kell legyen az, amit 

részben jelenleg is ellát: tehermentesíti a családot, ezáltal segíti a családszerkezet és életvitel 

fenntartását. Ennek egyik kulcsa az, hogy a szülőknek lehetőségük van dolgozni, így a nappali ellátás 

már önmagában a „felügyeleti” funkció átvállalásával segíthet elkerülni a család anyagi lecsúszását. 

Emellett a nappali ellátásban történő képesség- és készségfejlesztés valamint közösségi lét révén 

segíti a gyermeki státuszban lévő fogyatékos felnőtt szülőkről való időbeni leválását és önállósodását. 

Ugyanakkor több szakértő is jelezte, hogy a jelenlegi gyakorlat szerint lényegében hétköznap 

munkaidőre szorítkozó ellátást ki kellene terjeszteni munkaidőn kívüli időszakokra, hétköznapokon és 

hétvégéken egyaránt, sőt egyfajta „motelszerű” funkcióra is lenne igény a családok részéről. Egy ilyen 

ellátási forma esetén időnként pl. egy teljes hétvégét tölt a fogyatékos felnőtt az ellátó 

intézményben, bentlakással és teljes ellátással, ezalatt pedig a család egyéb ügyeket tud intézni vagy 

regenerálódhat, ami a jelenlegi működési séma mellett megoldhatatlan számukra. Ennek 

megvalósítása egyértelműen pénzügyi és humánerőforrás-kérdés: több szakember alkalmazását és a 

hétvégi és éjszakai pótlékot bevezetését, valamint megfelelő ingatlanok kialakítását és üzemeltetését 

igényli ennek a fejlesztésnek a megvalósítása. Differenciált intézményi finanszírozással elérhető lenne 

az igényekhez jobban illeszkedő, hosszabb illetve változó idősávban működő, többféle szolgáltatást 

nyújtó nappali ellátás kialakítása. (Civil 2 és Civil 3, Államigazgatás 2)10 

További fejlesztendő terület a nappali ellátás terén a támogatói hálóval való együttműködés; ez 

azonban az egész ellátórendszerre érvényes, nemcsak a nappali ellátásra. A támogatói háló fogalma 

megjelenik ugyan a támogatott lakhatás szabályozásában, de nincs tisztázva, hogy kik tartozhatnak 

ide (azon túl, hogy a „természetes” és a „professzionális” támogatói hálót megkülönböztetik), és 

nincsenek a módszertanok se kidolgozva. Ennek az egyik gyakorlati jelentősége a támogatott 

döntéshozatallal függ össze: a gondnoksági perekben a bíró már vizsgálja a professzionális és 

támogató közeg véleményét is, ami ugyanolyan bizonyítási erővel bír, mint az elmeorvosi 

                                                           
10 Ugyanakkor az kérdés, hogy ez mennyiben tekinthető a nappali ellátás funkciójához kapcsolódó 
szolgáltatásnak, illetve mennyiben lenne önálló szolgáltatás pl. az angolszász országokban elérhető „respite 
care” mintájára.   
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szakvélemény. Ideális körülmények között reális lehetne, hogy a nappali ellátó kiépítené és 

koordinálná ezt a támogató hálózatot az érintett személy körül és segítené a hozzáférést a fejlesztő 

szolgáltatásokhoz, ezzel segíthetné azt, hogy az érintett a legkevésbé korlátozó státuszba kerüljön. 

(Civil 1) 

A nappali ellátások jelenlegi finanszírozása – hasonlóan más szociális szolgáltatásokhoz – eltérő 

mértékű a fenntartó típusa szerint. A civil fenntartású intézmények – mivel nem kötelező feladatot 

látnak el és így az állam csak hozzájárul a feladatellátásukhoz – alacsonyabb összegű támogatást 

kapnak, mint az önkormányzati vagy az egyházi fenntartásúak, amit – értelemszerűen – a civil 

szervezetek képviseletében nyilatkozó interjúalanyaink méltánytalannak tartanak. Érvelésük szerint 

az általuk végzett tevékenység mértéke és jellege ugyanolyan, mint az önkormányzati és egyházi 

szervezetek által üzemeltetett nappali ellátás keretében megvalósuló tevékenység, az egyedüli 

különbség a finanszírozásban van. Mindez fokozottan igaz olyan civil fenntartású nappali ellátók 

esetében, amelynek ellátottjai kisebb mértékben önállóak, súlyosan-halmozottan sérültek vagy 

fogyatékosságuk típusa alapján eleve nagyobb vagy speciálisabb ellátási igényűek (pl. autisták) és 

emiatt magasabb költségekkel működnek. (Civil 3) 

 

5.2. A nappali ellátás illeszkedése a szociális és egyéb szolgáltatások spektrumába 

 

5.2.1. Fogyatékosságügy: szektorális vagy horizontális terület? 
 

A nappali ellátás olyan alapellátás, amelynek számos közvetlen vagy közvetett kapcsolódási pontja 

van a szociális ellátórendszer más területeivel, valamint más ágazatokkal, ezek közül is a legfontosabb 

az oktatás, a foglalkoztatás és az egészségügy. Szakértőink is kiemelték azt a gyakori tapasztalatot, 

hogy ezek a kapcsolódások gyakran problematikusak, sok helyen nem megoldott az azonnali átmenet 

a közoktatásból a nappali ellátásba (Civil 3), illetve átmenet a különböző ellátási formák között (Civil 

2), ami rendszerszintű fejlesztéssel javítható.  

Ezt a rendszerszintű hatékonysági problémát célozza az ügyfélirányítás és folyamatkövetés 

bevezetése a fogyatékos személyek ellátásában, ami jelenleg tervezési fázisban van. Ennek célja, 

hogy az ellátórendszer különböző szolgáltatásaival kapcsolatba kerülő fogyatékos személyt érintő 

minden információ és szakmai segítség egy helyen elérhető legyen, és látható legyen számára és 

támogatói hálózata számára a folyamat egésze és a következő lépések. Jelenleg sokkal inkább egy 

ellátórendszerek közti „pingpongozási” folyamatban vesznek részt az érintettek, amiben sokszor nem 

világos, hogy milyen lépések várnak az ellátottra, milyen változások érik majd és senki nem kíséri a 

folyamat egészében az ellátórendszer részéről. Az új rendszerben egy ezzel megbízott személy és 

mögötte egy intézmény lesz felelős az ügyfélkísérésért, aki követi a folyamatokat és szektorokon 

keresztül segíti ügyfelét a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Ebben az új rendszerben az amúgy 

jogilag és finanszírozás szempontjából is széttagolt ellátórendszerben a fogyatékos ember számára az 

ellátás egy összefüggő és kiszámítható folyamat lesz. (Államigazgatás 1) 

Ez az új szolgáltatási rendszer újra felhangosítja azt az időnként felmerülő kérdést, hogy valójában hol 

van a fogyatékosságügy helye az államigazgatásban: a szociális rendszer része-e vagy inkább egy 

olyan horizontális terület, amelynek az államigazgatás majd minden területéhez van valamilyen 

módon köze. Amíg a fogyatékosságügy egy ágazathoz tartozik, aminek nincs többletjogosultsága a 

többi ágazathoz képest, addig a szektorokon átívelő ügyekben nem tud kellő hatékonysággal fellépni. 

Van előrelépés ezen a területen, hiszen a 2015 őszén létrejött Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság 
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és a szintén 2015-ben elfogadott Országos Fogyatékosságügyi Program ezt a horizontális szemléletet 

képviseli, és a program végrehajtását a fogyatékosságügyi szakterület koordinálja illetve a többi 

ágazatot is együttműködésre kötelezi. (Államigazgatás 1) 

A jelenlegi helyzetben azonban számos illeszkedési problémát találhatunk az ellátórendszeren belül, 

ezek közül a nappali ellátást érintő főbb ütközéseket emeljük ki a leginkább érintett szektorok, a 

szociális ellátás, az oktatás, a foglalkoztatás és az egészségügy terén, a szakértőkkel és a nappali 

ellátók vezetőivel készült interjúk alapján.  

 

5.2.2. Szociális ellátás 
 

A nappali ellátást jellemzően igénybe vevők, azaz a családban élő fogyatékos felnőttek életében 

vannak olyan helyzetek, amikor a családsegítővel kerülnek kapcsolatba, de ez gyakran már csak 

olyankor történik meg, amikor valamilyen probléma már kialakult. A családsegítőnek ezzel szemben 

fontos lenne a problémamegelőző szerepe, azaz ha figyelemmel kísérné a család életét még a 

probléma manifesztálódása előtt. Ennek a helyzetnek a kialakulásában mind a szolgáltatói, mind 

pedig az igénybe vevői oldal is szerepet játszik: előbbi leterheltsége és sokrétű feladatai miatt marad 

el ettől, utóbbi pedig inkább hatóságként tekint a családsegítőre, és nem fordul hozzá időben. A cél 

az lenne, hogy a családsegítő már a probléma kialakulásának fázisában segítse a fogyatékos személyt 

ellátó családot. (Civil 3) 

A család- és gyermekjóléti központok szerepe akár még nőhet is a jövőben a fogyatékos emberek 

ellátásának terén, ha a tervezett ügyfél-irányítási és folyamatkövetési rendszer központi integráló 

intézményi feladatait ide delegálják. Erről döntés még nem született, a család- és gyermekjóléti 

központok csak egy lehetőség erre a szerepre. (Államigazgatás 1) 

A fogyatékosságpolitika egyik kiemelt prioritása a támogatott lakhatás kiterjesztése, ami jelentős 

hatással van a nappali ellátásokra is, hiszen a támogatott lakhatás alapszolgáltatásokra épül és 

alapelv, hogy ezeket kiszerződve biztosítsák. A jelenlegi helyzetben azonban ez csak egy idealisztikus 

elv, nem pedig a tényleges állapot, mivel valójában nagyon hiányosak az alapszolgáltatások. A 

jelenlegi szolgáltatói körön belül a civilek közül azok lesznek jó helyzetben ebből a szempontból, 

amelyek a szolgáltatások teljes spektrumát nyújtják és áttérnek a támogatott lakhatás modelljére; 

ebbe a portfólióba a nappali ellátás evidensen beilleszthető. Ugyanakkor azok a szolgáltatók, 

amelyeknek nincs ilyen széles portfóliója, csak nehezen tud majd támogatott lakhatást létrehozni, 

mert a meglevő alapszolgáltatók nem nagyon akarnak kiszerződni finanszírozási ellenérdekeltség 

miatt. A kiváltásban résztvevő állami fenntartású szolgáltatók számára is kedvező a jelenlegi helyzet, 

mert támogatott lakhatás létrehozása esetén ők teljes portfóliót alakíthatnak ki, és ebből tudnak 

majd alapszolgáltatást nyújtani, amelyek viszont csak azoknak lesznek elérhetőek, akik velük 

intézményi jogviszonyban állnak. (Civil 1) Összességében azonban a támogatott lakhatás és a nappali 

ellátások együttműködése egy jó irány; ahol már most is működik ilyen, ott pozitívak a tapasztalatok, 

így például az egyik általunk meglátogatott civil fenntartású nappali ellátóban, ahova a szervezet által 

fenntartott támogatott lakhatásból többen is járnak. (Nappali vezető 1)  

A támogató szolgálatok is egy igen fontos további szociális szolgáltatás a fogyatékos személyek 

életében, már ahol elérhető. Ezzel kapcsolatban egyöntetű vélemény, mind a szakértők, mind a 

nappali ellátók vezetői körében, hogy nagyon fontos szolgáltatási elem a személyszállítás az otthon 

és a nappali ellátó között, így minél több helyen elérhetőnek kell lennie. Ugyanakkor nem mindenki 

számára jelent evidens megoldást a nappali ellátás igénybe vételében a támogató szolgálat, illetve 
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akad arra is példa, hogy a szolgáltatás kifizetése okoz gondot egy érintett családnak. (Civil 3, Nappali 

vezető 2) A támogató szolgálatok elérhetősége azért is fontos, mert sokak számára a fogyatékos 

családtag nappali ellátóba való eljuttatása okozza a valódi gondot, és hiába tartozna a nappali ellátó 

feladatai közé a szállítás, ez gyakran elmarad. (Civil 4) 

 

5.2.3. Oktatás 
 

Alapesetben a nappali ellátás a családban élő fogyatékos fiatalok számára a közoktatás után 

következő ellátási lépcső lehet. Ez az átmenet azonban sok esetben problémás. A szakértők és a 

nappali ellátók vezetőinek tapasztalatai alapján ezek mögött főleg olyan okok állnak, amelyek nem a 

fiatalok korával illetve az intézményváltással kapcsolatosak, hanem ennél általánosabb okai vannak: a 

már említett férőhely-hiány; a fogyatékos személy sérültségi típusának vagy fokának megfelelő 

szakemberek vagy közösség nem elérhető a környéken; közlekedési problémák, ezen belül nem 

elérhető támogató szolgálat; a térítési díj illetve egyéb járulékos költségek (utazás, étkezés, 

programok), más szolgáltatásokkal (pl. foglalkoztatás) vagy pénzbeli szociális ellátással (pl. ápolási díj) 

való összeegyeztetési problémák. Ez utóbbiak még akkor is akadályozhatják a fogyatékos fiatal 

nappali ellátásba való helyezését, ha a szolgáltatás vagy szociális támogatás amúgy 

összeegyeztethető lenne a nappali ellátással, de erről az érintett családja nem jól értesült.  

A fiatalok nappali ellátásba való átmenete azonban meghiúsulhat az intézményváltásból fakadó 

személyes okokból is, jellemzően az új közeghez vagy közösséghez való alkalmazkodási nehézségek 

miatt. Mindez azért gond, mert az ország egyes részein a szolgáltatásokkal való lefedettség nem túl 

jó, így ha egy ellátott esetében a helyben elérhető nappali ellátás (ha egyáltalán van egyetlen 

elérhető nappali ott) nem válik be, akkor a legtöbb esetben nem tud másikat kipróbálni. További 

probléma ezen a területen, hogy gyakran hiányoznak a nappali ellátásból azok a szakmai erőforrások 

(szakemberek, speciális szaktudás), amelyek segítségével egy-egy nehezebb esetet helyben is 

tudnának kezelni (pl. viselkedéselemzés révén.) 

Külön kérdés ebben a témában az iskoláskorúak nappali ellátásban történő elhelyezése. A törvény 

szerint elvileg kaphatnak nappali ellátást a 3 év feletti fogyatékos gyermekek is, de a szakma számos 

képviselője szerint ezeknek a gyerekeknek mindenképp az iskolában, kortárs közösségben van a 

helyük, ahol életkoruknak megfelelő fejlesztésben és közösségi létben lehet részük. Van olyan 

szakértő, aki szerint az iskoláskorúak is kaphatnak a nappali ellátásban olyan szociális 

kompetenciafejlesztéseket, amit az iskolában nem feltétlenül biztosítanak nekik. (Államigazgatás 2)  

Az alapvető kérdés ezen a téren az, hogy milyen okok vezethetnek oda, hogy egy iskolás korú 

gyermek nem jár oktatási intézménybe annak ellenére, hogy az köteles lenne felvenni őt. Mivel ez a 

kutatás nem kifejezetten erre a kérdésre irányult, így az interjúk csak részben érintették ezt a témát: 

szerintük az ilyen helyzet kialakulása lényegében az iskolák hiányosságaira vezethető vissza, amely 

vagy eleve elutasítja a fogyatékos gyermeket a saját hiányosságaira hivatkozva, vagy a gyermek nem 

tud beilleszkedni a közösségbe (általában azért, mert ehhez nem kap megfelelő segítséget). A 

magántanulói státusz – ami sokszor előkerült az interjúk során – ilyen esetekben „kibúvót” biztosít az 

oktatási intézmények számára, azonban ez ahhoz vezethet, hogy a súlyos fogyatékossággal élő 

iskoláskorú gyermekek jelentős része nem jut hozza az őt megillető oktatáshoz és ellátatlan marad. 

Ilyen esetekben a szülők sokszor a nappali ellátásban szeretnék megoldani gyermekük napközbeni 

elhelyezését. Ilyen szituációról eltérő tapasztalatokkal rendelkeznek mind az általunk megkérdezett 

nappali ellátók vezetői, mind pedig a szakértők. Egyes helyeken gond nélkül összeillesztik az oktatási 
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és a szociális rendszer finanszírozási sémáját és még az utazó gyógypedagógiai szolgálat is 

hatékonyan fejleszti a nappali ellátás keretében az érintett fiatalt (sőt, gyakran az egész nappali 

ellátós csoportot), máshol megoldhatatlan volt annak eldöntése, hogy a magántanuló után az iskola 

vagy a nappali ellátó kapja-e a normatívát és mivel nem sikerült megegyezésre jutni, így a 

magántanuló végül nem jár a nappali ellátóba (Nappali vezető 2, 4). Az iskolába nem járó fogyatékos 

gyermekek fejlesztését ebben az esetben a törvény utazó gyógypedagógus segítségével kívánja 

ellátni, ami a fővárosban működik, de kérdés, hogy az ország egészében milyen a megvalósult 

szolgáltatás (Civil 4). Ha minden más megoldás híján egy gyermek nappali ellátóba jár, akkor fontos, 

hogy ott legyen pedagógus és a körülményeket lehessen a gyerek igényeihez igazítani. (Civil 2) 

Ugyanakkor az alapelv az, hogy minden fogyatékos gyermek járjon iskolába legalább a 

tankötelezettség idejére. 

Jellemző továbbá, hogy iskolai szünetek idején illetve az iskolaköteles kor után, de még a 

nagykorúság előtti átmeneti években 18 év alattiak is igénybe vesznek nappali ellátást, ami 

tulajdonképpen más szolgáltatás (elsősorban az iskola) hiányát pótolja; ilyen gyakorlatról több 

nappali ellátó vezetője beszámolt (Nappali vezető 3, 4). Egyes helyeken ezt jó gyakorlatnak tartják, 

mert a – jellemzően 14 év feletti – iskolások közösségi életének szélesítéseként tekintenek erre a 

helyzetre, mások azonban kifejezetten erre a korosztályra szabott tanszüneti ellátást tartanának 

helyénvalónak, ami egyben kisebb törést is jelent a gyereknek, mert nem kell új közösséghez és 

környezethez szoknia (Nappali vezető 1, 2). Az ilyen törések elkerülése érdekében elképzelhető lenne 

akár az is, hogy bizonyos speciális iskoláknak eltérő tanszüneti rendszere legyen, például sokkal 

rövidebb nyári szünettel, ami nemcsak a dolgozó szülőknek jelenthetne könnyebbséget, hanem 

megelőzhetné például a súlyosabban autista gyerekek esetében a hosszú nyári szünet során 

megváltozott napirend okozta állapotromlást. 

 

5.2.4. Foglalkoztatás 
 

A foglalkoztatásra való felkészítés a nappali ellátás egyik jellemző tevékenysége, emellett sok nappali 

ellátó maga is létrehozott valamilyen foglalkoztatási programot. Ez sok szempontból ideális megoldás 

lehet az érintetteknek, de a végcél az integrált környezetben történő foglalkoztatás lenne akár védett 

foglalkoztatásban, akár a nyílt munkaerőpiacon. Ezek a célok azonban nem mindenki számára 

érhetőek el még megfelelő fejlesztés mellett sem, ugyanakkor az államigazgatásban dolgozó 

interjúalanyunk szerint ennek figyelembe vétele mellett is változást kellene elérni a támogatott 

foglalkoztatás szemléletében. Nem az a cél, hogy mindenkit a nappali ellátás keretein belül 

foglalkoztassanak, hanem akit lehet, azt a munkaerőpiacra kell segíteni és ide kellene bevonni 

szociális szakembereket, akik a munkafolyamatokban segítenek. Ez a rendszer annak ellenére is 

sokkal hatékonyabb lehet a csak a nappali ellátóban történő foglalkoztatáshoz képest, hogy éveket 

vehet igénybe a szemléletformálás a munkaadóknál, azaz annak az attitűdnek a kialakítása, hogy 

alkalmazzanak fogyatékos munkavállalókat is. A munkaadói oldal zártságának az is az oka, hogy olcsó 

munkaerőből van elégséges kínálat (Államigazgatás 2). 

Részben ehhez kapcsolódik az egyik felkeresett nappali ellátó negatív tapasztalata is egy külső céggel 

tervezett foglalkoztatási együttműködésről. Mivel ebben a nappali ellátóban nincsen foglalkoztatás 

(mivel az igénybe vevők igen különböző mértékben sérültek), így a foglalkoztatható ellátottaknak egy 

cégen belül kívántak munkalehetőséget biztosítani. Az együttműködés végül azért nem valósult meg, 

mert a cég „éhbérért akarta foglalkoztatni őket”. Ebben a nappali ellátóban az a vélemény 



31 
 

fogalmazódott meg, hogy az efféle foglalkoztatás valójában inkább a fenntartónak éri meg, nem 

pedig az ellátottnak (Nappali vezető 4). 

A külső foglalkoztatás esetén ha a nappali ellátás olyan területen van, ahol van lehetőség védett 

foglalkoztatásra, akkor a nappali ellátó lehet a munka és az otthon közti összekötő kapocs. (Civil 2) 

A többféle szolgáltatás illetve támogatás igénybe vételének elkerülése érdekében a jelenlegi 

szabályozás korlátozza a nappali ellátás igénybe vételét olyanok számára, akik nem a nappali ellátást 

szervező intézményben vállalnak munkát. Ahogy már korábban volt szó róla, ebben az esetben a 

nappali ellátást biztosító szolgáltató csak a normatíva 40%-át kapja meg a külső szervezetnél munkát 

vállaló ellátott után, ami abban teszi érdekeltté a nappali ellátót, hogy csak olyanokat vegyen fel, akik 

a szervezeten belüli foglalkoztatásban vesznek részt, vagy akik nem dolgoznak. Habár a támogatott 

szolgáltatások párhuzamos igénybe vételének elve szerint a jelenlegi szabályozás jogos, az ellátott 

szempontjából azonban életszerű igény a nappali ellátásban való részvétel munka mellett is, hiszen 

ez bővítheti a társas kapcsolatait és a munkája mellett további készségeket sajátíthat el, továbbá a 

társadalmi integráció célját a nappali ellátón kívüli, nyílt vagy védett munkaerőpiaci foglalkoztatásban 

való részvétel jobban elősegíti (Civil 4). Emellett a védett foglalkoztatásban dolgozók munkaideje 

hamarabb lejárhat, mint a szintén dolgozó családtagjaiké, így csupán a felügyelet szempontjából is 

fontos kiegészítő szolgáltatás a nappali ellátás egy dolgozó ellátott esetében is (Civil 3). 

A foglalkoztatásnak csak akkor van értelme, ha a fogyatékos ember hasznos tevékenységet tud 

végezni. (Civil 4) A fogyatékos emberek foglalkoztatásával kapcsolatban számos tapasztalat van arra, 

hogy a munka során valójában látszattevékenységet végeznek a fogyatékos munkavállalók. Ez a 

gyakorlat – akár jó, akár rossz szándékból jön létre –, összességében egyértelműen káros, hiszen a 

fogyatékos emberek számára is fontos a produktivitás és a valódi célok megfogalmazása. Ennek a 

helyzetnek az elkerülése érdekében a nappali ellátók esetében fontos lehet, hogy ne kerüljön az 

intézményre olyan nyomás, hogy a bevételének egy részét ilyen tevékenységekből (pl. valódi kereslet 

nélkül előállított termékek készítése) akarja fedezni, mert akkor háttérbe szorul a fogyatékos személy 

valódi igényeinek a kielégítése és sok esetben gazdaságilag is nehezen kezelhető állapotok alakulnak 

ki (felhalmozott eladatlan termékek). Összességében a nappali ellátásban nem a foglalkoztatásra 

kellene helyezni a hangsúlyt, hanem az önálló életvitel segítésére, aminek eszköze a 

foglalkoztathatósággal kapcsolatos képességek fejlesztése és megfelelő körülmények között a 

foglalkoztatás megvalósítása, de nem minden áron (Civil 3). 

 

5.3. A nappali ellátók működése 

 

A nappali ellátók működésével kapcsolatos tapasztalatokat három szempontból mutatjuk be: a 

strukturált megfigyelés és az intézmények vezetőivel készült interjúk, valamint a családokkal készült 

interjúk alapján.   

A kutatásban négy nappali ellátó szerepelt (lásd 1. táblázat) amelyeknek a főbb jellemzőit a 12. 

táblázat mutatja be. Bár a szolgáltatók hasonlóak abból a szempontból, hogy aránylag kis létszámmal 

működnek és elsősorban családban élő, értelmi fogyatékos vagy autista felnőtteket látnak el (ez a 

kutatásban eleve kiválasztási szempont volt), hátterük és működésük viszont nagyon eltérő. Két 

nappali intézmény már az 1990-es évek közepe óta működik, az egyik korábban mozgássérültek 

napközi otthona volt, amely később egyházi fenntartóhoz került, míg a másik egy speciális általános 

iskola közelében létesült, ahonnan az igénybe vevők többsége az iskola elvégzése után együtt 

érkezett. Két szolgáltatás újabb, az egyik 2007, a másik 2010 óta működik. Az igénybe vevők többsége 
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– összhangban a KSH adataival – a 18-40 éves korosztályból kerül ki és „középsúlyos” vagy „súlyos” 

fogyatékossággal él. A kutatásba került szolgáltatási helyek tehát az ellátások többféle „típusát” 

képviselik.  

12. táblázat: A kutatásba bevont nappali ellátók és az azokat igénybe vevők főbb jellemzői 

 Szolgáltató 1 Szolgáltató 2 Szolgáltató 3 Szolgáltató 4 

A nappali ellátó intézmény jellemzői 

fenntartó Civil Civil Egyházi Önkormányzat 

településtípus 
Fővárosi 
kerület 

Megyei jogú 
város 

Megyei jogú 
város 

Város 

régió 
Közép-
Magyarország 

Észak-Alföld 
Nyugat-
Magyarország 

Dél-Alföld 

engedélyezett létszám 15 32 35 24 

összlétszám 2016. december 1-jén 15 41 36 21 

várólistán lévők száma 1 0 0 0 

Térítési díj összege (forint) 5000 Ft/hó 
300 Ft / 
munkanap 

11.000 Ft/hó 

360 Ft/nap 
ebéd nélkül 
755 Ft/nap 
ebéddel 

A jelenleg nappali ellátásban részesülők száma néhány főbb jellemző szerinti bontásban (fő) 

nem szerint     

Férfi 10 31 28 13 

Nő 5 10 8 8 

korcsoportonként     

18 év alatt 0 1 1 1 

18-29 éves 0 10 11 7 

30-39 éves 15 20 15 8 

40-49 éves 0 10 5 4 

50-59 éves 0 0 4 0 

60 éves és idősebb 0 0  1 

elsődleges fogyatékosság szerint     

Értelmi fogyatékossággal élő 13 22 30 19 

Autizmus spektrumzavarral élő 2 6 0 2 

Pszichiátriai beteg 0 2 0 0 

Mozgássérült 0 0 3 0 

Egyéb, éspedig: halmozott 
fogyatékossággal élő 

0 11 3 0 

Fogyatékosság súlyossága     

enyhe 0 6 15 3 

középsúlyos 13 20 8 12 

súlyos 2 4 5 6 

legsúlyosabb 0 11 9 0 

támogatási igény szerint     

a mindennapi tevékenységhez nem 
vagy minimális segítséget igényel (pl. 
önállóan eszik, önálló wc használat, 
verbálisan kommunikál stb.) 

0 0 6 16 

a mindennapi tevékenységhez 
segítséget igényel (pl. étkezésnél 
segíteni kell, de nem kell etetni stb.)  

0 30 12 0 

jelentős segítséget igényel 15 11 18 5 

a szolgáltatás igénybe vételének 
napi időtartama szerint 

 
 

 
 

Legfeljebb 4 óra 0 12 (lakóotthon) 0 0 
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 Szolgáltató 1 Szolgáltató 2 Szolgáltató 3 Szolgáltató 4 

5-6 óra 0 15 19 2 

7-8 óra 15 14 17 19 

lakhatási forma szerint     

Családdal él (szülők, egyéb rokonok) 15 29 36 21 

Önállóan vagy partnerrel él 0 0 0 0 

Intézményben (lakóotthon, 
támogatott lakhatás, intézet) él 

0 12 (lakóotthon) 0 0 

a bejárás gyakorisága szerint     

heti 5-ször 15 29 35 11 

heti 3-4 napon 0 12 (lakóotthon) 1 5 

heti 1-2 napon 0 0 0 3 

ritkábban 0 0 0 2 

a bejárás módja szerint     

Önállóan (gyalog, 
tömegközlekedéssel) 

1 27 6 10 

Kísérettel (család kíséri vagy szállítja) 14 9 18 11 

Támogató szolgálat segítségével 0 5 12 0 

 

5.3.1. A strukturált megfigyelések és vezetői interjúk tapasztalatai 
 

A kutatásba bevont nappali ellátók működésének elemzéséhez elsősorban kétféle információforrást 

használtunk: a vezetőkkel készült személyes interjúkat (az interjú vezérfonalát ld. az M2. 

mellékletben), valamint a látogatás során végzett strukturált megfigyelést, amihez az M3. 

mellékletben szereplő szempontokat használtuk. Az ezekből nyert tapasztalatokat tematikusan 

dolgoztuk föl, amelyekből ebben a részben a főbb megállapításokat foglaljuk össze. Összességében 

kijelenthető, hogy a kutatásba bevont nappali intézmények működése, az általuk nyújtott 

tevékenységek tartalma és minősége eltérő.  

 

5.3.1.1. Fejlesztés, terápia és egyéb tevékenységek, szolgáltatások 

 

Az intézmények többé-kevésbé rendszeres napirendről számoltak be, amelyben igen jelentős szerepe 

van a fejlesztési és szabadidős célú kézműves foglalkozások, játék, filmnézés, valamint a gondozási 

jellegű tevékenységeknek. Azokban a nappali ellátókban, ahol nincs foglalkoztatás, ezek teszik ki a 

nap nagy részét, de a foglalkozást biztosító intézményekben is jelentős súlyuk van. Ezek a nappali 

ellátások „megőrző” jellegét erősítik.  

Minden általunk vizsgált intézmény biztosít terápiás jellegű tevékenységeket (Snoezelen, fényterápia, 

gyógypedagógiai terápia, kutyaterápia stb.), illetve „szintentartást” és fejlesztő foglalkozást, ami 

elsősorban a megszerzett tárgyi tudás és készségek fenntartására szolgál (pl. matematika, olvasás, 

írás). Ezenkívül több intézmény biztosít testmozgási lehetőséget (tornát, jógát, táncterápiát, úszást) 

és gyógymasszást, illetve lehetőségeik szerint szerveznek külső programokat is – helyi könyvtár 

látogatása, helyi közösségi programok –, azonban az nem derült ki világosan, hogy ezeken az 

ellátottak mekkora aránya és milyen gyakorisággal vesz részt. Külső programok szervezését 

korlátozza az egy ellátottra jutó segítők alacsony létszáma: „Annyi embert foglalkoztatunk, amennyit 

a törvény előír és fizetni tudunk. A nappaliban elvégzendő feladatokra elég ez az állomány, de pl. a 

külső programok szervezéséhez, emberek mozgatásához kellene még 1-2 segítő. Önkénteseink 

vannak.” (Nappali vezető 1) 
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Figyelemre méltó, hogy aránylag kevés tevékenység támogatja az önállóságot, a mindennapi 

életvitellel kapcsolatos feladatok minél magasabb szintű ellátásához szükséges készségek11 

fejlesztését és ezek gyakorlását valós környezetben a családokkal együttműködve. Például egy 

intézmény számolt be arról, hogy az ellátottak kijárnak vásárolni, másik intézmény ezt „virtuális 

vásárlás” keretében „játékpénzzel” gyakorolja. A helyszíni megfigyelésekből és interjúkból úgy tűnik, 

hogy az önállóság/önellátás képességek tudatos fejlesztése egyrészt azért nem történik meg, mert a 

munkatársak nem gondolják, hogy erre szükség lenne, mivel klienseiket nem gondolják alkalmasnak 

és képesnek erre, és sok esetben ezt a szülők sem támogatják (erről bővebben később).  

Másrészt az ilyen jellegű egyéni fejlesztéshez személyre szabott támogatás szükséges, amelyre 

korlátozott lehetőség van, különösen a heterogén összetételű intézmények esetében. Ennek oka az 

alacsony segítői létszám mellett az ehhez szükséges szaktudás hiánya is lehet, különösen a súlyos 

értelmi fogyatékos és autista emberek bevonása és fejlesztése terén (beleértve pl. a pozitív 

viselkedéskezelés technikáit). A megfigyelések tanúsága szerint a magasabb támogatási szükségletű 

igénybe vevők sok esetben passzívak voltak, „nem csináltak semmit” illetve önstimuláló/sztereotip 

jellegű tevékenységekben vettek részt (pl. föl-alá járkálás stb.). 

 

5.3.1.2. Foglalkoztatás  

 

Két intézmény biztosít szociális foglalkoztatást, ezen belül fejlesztő-felkészítő vagy munka-

rehabilitációs foglalkoztatást, amelybe hivatalosan az ellátottak egy része kapcsolódik be, 

rehabilitációs alkalmassági vizsgálat alapján. A munkatevékenységek jellemzően kézműves tárgyak 

készítése illetve szerződéses/bedolgozói munkák. A termékeket az intézmények közvetlenül is 

értékesítik saját üzletben illetve vásárokon, rendezvényeken, amelyeken a fogyatékos emberek is 

részt vesznek. Az egyik intézmény alternatív munkapiaci szolgáltatásokhoz való hozzáférést is biztosít.  

Ahol a foglalkoztatás nem biztosított, ott ennek okaként az ellátottak összetételét és támogatási 

szükségleteit, illetve a foglakoztatás megszervezésével kapcsolatos előírásokat/korlátozásokat 

jelezték az intézmények vezetői. Az egyik interjúalany szerint „a foglalkoztatás inkább a fenntartónak 

éri meg, nem pedig az ellátottnak” és véleménye szerint differenciált foglalkoztatási lehetőségeket 

kellene biztosítani, mert „nem mindenki alkalmas ugyanarra a típusú munkára”. Azonban a nappali 

ellátás keretében végzett munka esetében ennek biztosítására kicsi a mozgástér (Nappali vezető 4). A 

másik vezető szerint (Nappali vezető 3) ellátottjaik „nem képesek koncentrált munkavégzésre” és 

nem foglalkoztathatók – aki foglalkoztatható, az nem az ő szolgáltatásukat veszi igénybe.  

A kutatásban részt vevő intézményekben a foglalkoztatás az egyéb tevékenységekkel azonos 

helyiségben zajlott és elég szűkős mozgásteret kínált az egyéb tevékenységek számára.  

 

5.3.1.3. Kommunikáció 

 

A nappali ellátás keretében folyó minden tevékenységhez és szolgáltatási elemhez szorosan 

kapcsolódik a kommunikáció, amely a sikeres személyre szabott támogatás egyik alappillére. A 

megfigyelések szerint a munkatársak és a kliensek közötti verbális kommunikáció alapvetően 

tiszteletteljes és barátságos volt, szembeötlő viszont az alternatív és augmentatív kommunikáció (pl. 

                                                           
11 Itt az egyén készségeinek és lehetőségeinek a kiteljesítését értjük és nem a teljes önállóságra gondolunk.  
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Bliss-nyelv, AAK tábla, PECS stb.) teljes hiánya, különös tekintettel a súlyos értelmi fogyatékos és 

halmozottan sérült ellátottak jelentős arányát a megfigyelt intézményekben. Erre rákérdezve 

kiderült, hogy ezeket a módszereket a munkatársak nem ismerik. A kommunikációs 

akadálymentesítés területén valamivel jobbnak tűnt a helyzet, bár a megfigyelést végző kutató 

szerint a képek és fotók használata elsősorban dekoratív célokat szolgált és kevésbé az ellátottakkal 

való kommunikációt segítette. 

 

5.3.1.4. Milyen igényeket nem tud a nappali szolgáltatás kielégíteni és milyen fejlesztéseket terveznek? 

 

Az intézmények vezetői alapvetően elégedettek a nyújtott szolgáltatások körével és tartalmával, 

kielégítetlen igényeket korlátozott mértékben jeleztek, amelyek elsősorban az erőforrások 

szűkösségével voltak összefüggésben. Ilyen például a támogató szolgálat és a szociális foglalkoztatás 

beindítása, illetve új munkatársak felvétele (pl. konduktor). Egy intézmény jelzett az ellátottak 

igényeihez kapcsolódó kérdést, nevezetesen a szexualitás és párkapcsolatok támogatását, szexuális 

felvilágosítás szükségességét, amelyek azonban „tabutémák” és „a szülők gyakran nem beszélgetnek 

ezekről a témákról, mert úgy gondolják, hogy fogyatékos gyermekeknek [felnőtt gyermekeik] nem 

lehetnek ilyen igényei”. Ez rávilágít arra a potenciális ellentmondásra, ami a szülő és a fogyatékos 

személy érdekei között lehet és arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen a nappali ellátás kinek az 

igényeire válaszol elsősorban.  

Konkrét tervek között elsősorban az infrastruktúra fejlesztése és az elérhető szolgáltatások bővítése 

szerepel: a támogatott lakhatás létrehozása/bővítése, támogató szolgálat megszervezése, a 

foglalkoztatás bővítése és infrastrukturális körülményeinek javítása, eszközbeszerzés (számítógépek, 

akadálymentes bútorok), és épület felújítás.    

 

5.3.1.5. A működést érintő kihívások 

 

A működést érintő nehézségek kapcsán az intézmények vezetői egyöntetűen említették a 

finanszírozást illetve az adminisztrációs elvárásokat, a működésre vonatkozó jogszabályok 

rugalmatlanságát. Ez egybeesik a szakértői interjúk által jelzett problémákkal (lásd pl. 5.2.4. rész). 

Ezenkívül szóba került a nappali ellátásban dolgozók leterheltsége is. 

A finanszírozás kapcsán egyrészt az állami normatíva összegét említették kiemelten, amely kiegészítő 

támogatás nélkül nem fedezi a működési költségeket, különösen nem a személyre szabott, egyéni 

fejlesztés elterjesztése esetén. A térítési díjak tekintetében az összes intézmény rendkívül szűk 

mozgástérről számolt be, az igénybe vevő családok jelentős része igen rossz anyagi helyzetben van. A 

finanszírozás tekintetében a civil fenntartók vannak a legnehezebb helyzetben: „a civil fenntartású 

intézményekkel való bánásmód eltér az állami vagy az egyházi fenntartásúakétól” (Nappali vezető 2), 

holott tevékenységük és költségeik azonosak (Civil 3). A civil fenntartók sok esetben nem kapnak 

semmilyen kiegészítést és az állam „a csőd szélén álló intézményeket hagyja csődbe menni, nem 

támogatja a fennmaradást” (Nappali vezető 2). Sokat segíthet a települési önkormányzat támogató 

hozzáállása (Nappali vezető 1), illetve jellemző a „több lábon állás” (szociális foglalkoztatás helyben 

megszervezése stb.). Ugyanakkor az önkormányzati fenntartású intézményeknél is nehézséget 

jelenthet kiegészítő támogatás biztosítása – különösen a kisebb, rosszabb anyagi helyzetben lévő 
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önkormányzatok esetében –, amit jól illusztrál az alábbi idézet egy kisebb város nappali ellátásnak 

vezetőjétől:  

„A térítési díj befizetések és a normatíva nem fedezi a teljes költségvetést, ezért az 

önkormányzatnak nagymértékben hozzá kell járulnia a költségvetéshez. Jelenleg 

217 millió forinttal járulnak hozzá, a költségvetési tárgyalásokon folyamatos 

vitatéma a hozzájárulás csökkentése. (...) Olyan ellátotti körről beszélünk, akik 

soha nem fogják tudni megfizetni a teljes ellátotti költséget. Az állami támogatás 

növelése lenne jó megoldás.” (Nappali vezető 4) 

Szintén fölmerült a bonyolult adminisztráció és rugalmatlan szabályozás. Ide tartozik a 

foglalkoztatásban (vagy egyéb szolgáltatásban) részt vevők csökkentett normatív támogatása (erről 

részletesebben lásd a 5.2.4. rész), amely komoly ellenösztönző is lehet a személyre szabott támogatói 

hálózat támogatásra. A napra és személyre lebontott adminisztráció is okoz nehézséget a működés 

kapcsán, az interjúkban fölmerült a „férőhely-fenntartási díj” bevezetésének a gondolata is (hiszen az 

intézmény működési költségei leginkább fix típusúnak tekinthetőek).   

Ezenkívül elhangzott az is, hogy az „adminisztráció mennyisége is logikátlan”. Jellemző példaként az 

egyik vezető azt említette, hogy az egyik ellátottjuk havonta egyszer egy hetet átmeneti otthonban 

tölt (félkészülésként) és minden ilyen esetben hivatalosan meg kell szüntetni a jogviszonyát és utána 

újra fölvenni. A nappaliba visszatéréskor minden alkalommal újra be kell mutatni a háziorvosi papírt, 

a jövedelemigazolást és minden esetben újra ki kell tölteni a kérelmet és a megállapodást. Ezt a 

KENYSZI-be is fel kell vinni minden egyes alkalommal (Nappali vezető 3).12  

A rugalmatlanság kapcsán az is említésre került, hogy mind a finanszírozási, mind a pályázási rendszer 

különválasztja a szolgáltatásokat (idősgondozás, fogyatékos személyek ellátása stb.), pedig bizonyos 

szolgáltatástípusok több alegységben is szükségesek lennének és esetleg jobb hatékonysággal 

lennének megszervezhetőek/működtethetőek (ilyen pl. a személyszállítás megoldása a falugondnoki 

szolgálattal stb.) (Nappali vezető 4). 

Egy intézmény említette a munkatársak leterheltségét és az anyagi megbecsülés hiányát mint 

kihívást. Az alacsony létszám és a folyamatos működés miatt a szabadságok kiadása sokszor nehéz, a 

munkakör is fizikai és érzelmi megterhelést jelent, és nincs lehetőség feltöltődésre (pl. szupervízió, 

kiégés megelőzése). Bár az alacsonyabb képzettséget igénylő munkakörökben egyik intézmény sem 

jelzett munkaerőhiányt (sőt, van ahol „sorban állnak az önéletrajzok”) és a fluktuáció sem jellemző, 

de speciális tudást igénylő munkakörökben nehézséget okozhat a pozíció betöltése egyrészt a 

pedagógus életpálya modell elszívó hatása, másrészt a munkaerő elvándorlása miatt. Erről számolt 

be például a Nyugat-Magyarországon található intézmény (Nappali vezető 3), ahol egy konduktori 

álláshely már több, mint egy éve betöltetlen.  

 

5.3.2. Az igénybe vevők és családjaik tapasztalatai  
 

                                                           
12 EMMI megjegyzése: ebben az esetben nem lenne szükséges jogviszonyt zárni és létesíteni, elegendő lenne 
nemleges jelentést leadni az érintett igénybevevőről. A jogszabály ismeri az ismételt kérelmezés esetét, ami 
lehetővé teszi az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt kérelmezés 
esetén az igény elbírálását a korábbi kérelem és mellékletei alapján (lásd: 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, 3. § 1(a)), illetve lehetőség van a korábbi 
mellékletek másolatként benyújtására is (3. § 5).  
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5.3.2.1. A kutatásban részt vevő fogyatékos személyek és családok jellemzői 

 

A kutatás során összesen 21 interjú készült családokkal – helyszínenként öt, illetve egy helyszínen hat 

interjú. Az interjúkról hangfelvétel és részletes összefoglaló készült, követve az interjú vezérfonalát, 

illetve a beszélgetés során fölmerült egyéb kérdéseket. Az interjú összefoglalókat tematikusan 

elemeztük, a kutatás kérdéseit használva keretként. Ebben a fejezetben ennek a főbb megállapításait 

foglaljuk össze. 

A kutatásban 21 család közül 14 az interjú időpontjában igénybe vett nappali ellátást, hét család 

pedig nem, bár erre jogosult lett volna. Ebben a részben röviden összefoglaljuk az interjúalanyok és 

az érintett értelmi fogyatékos vagy autista személyek főbb jellemzőit, beleértve a korábban igénybe 

vett szolgáltatásokat. 

Az összes interjúalany édesanya volt. A 21 családból 12-ben az édesapa – különböző okok miatt – már 

nem élt a családdal, és az érintett fogyatékos személy vagy az édesanyjával élt, vagy többgenerációs 

családban. Többen is beszámoltak a nagyszülőkkel, illetve másik gyermekkel és annak családjával való 

együttélésről, ami fontos támogatói hátteret jelentett az érintett szülőknek és fogyatékos 

embereknek. Több szülő beszámolt tartós egészségügyi problémáról és fogyatékosságról (a családdal 

élő apák többsége rokkantnyugdíjas volt), és többen nyugdíjas korúak voltak. 

Az interjúkban érintett fogyatékos személyek többsége „középsúlyos” értelmi fogyatékossággal élt, 

illetve többen halmozott fogyatékossággal és komplex szükségletekkel (pl. autizmus és pszichiátriai 

betegség, súlyos epilepszia, súlyos mozgássérülés stb.).  

A nappali ellátásba kerülésnek két fő „útvonala” rajzolódott ki: (1) az iskola befejezése – illetve a 

magántanulói státuszba kerülés – után többé-kevésbé közvetlen átmenet a nappali ellátásba, akár az 

iskola segítségével, közreműködésével; (2) a nappali ellátás igénybe vételére – jellemzően hosszabb – 

kitérők után kerül sor (elsősorban a szülővel otthon töltött idő, foglalkoztatásban való részvétel, 

sikertelen munkakeresés stb.). Egy interjúalany jelezte, hogy a nappali ellátás igénybe vételét 

szakemberek javasolták (kórházi kezelés után háziorvos és pszichológus ajánlotta, hogy az érintett 

fogyatékos személy közösségbe kerüljön). Tartós bentlakást nyújtó intézményben egyik érintett 

fogyatékos személy sem élt a nappali ellátásba kerülést megelőzően, de többen jártak bentlakásos 

iskolába. Volt ugyanakkor olyan interjúalany, aki havi rendszerességgel átmeneti ellátásként 

lakóotthonban élt, egyfajta felkészüléséként arra az időszakra, amikor majd véglegesen oda költözik. 

 

5.3.2.2. A nappali ellátás igénybe vételének és vagy nem vételének az indokai 

 

Arra a kérdésre, hogy az érintettek miért döntöttek a nappali ellátás igénybe vétele mellett, három fő 

indokot fogalmaztak meg: elsősorban kortárs közösség és programok biztosítása a fogyatékos 

személy számára, fejlesztés és szinten tartás, illetve a család tehermentesítése. A nappali 

intézményben eltöltött idő lehetőséget ad az édesanyáknak arra, hogy feltöltődjenek és más 

családtagokkal is foglalkozzanak, illetve munkát vállaljanak.  

Amikor arról kérdeztük a szülőket, hogy mennyiben lenne az igénybe vevő fogyatékos személy és a 

család élete más a nappali ellátás nélkül, alapvetően ugyanezeket az indokokat erősítették meg, 

amelyet az alábbi idézetek illusztrálnak: 
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“Leépülést jelentene, ha egész nap csak otthon ülnének és a TV-t nézné.” (Család 

1.3.) 

„Hát akkor én már az idegosztályon lennék. Szellemileg és fizikailag is nagyon 

megterhelő a gondozás, nagyon nagy segítséget jelent a nappali ellátás.” (Család 

2.1.) 

“Egyhangúbb lenne az életünk, sokat lenne egyedül monoton tevékenységeket 

végezve. A nappali egy keretet is ad a napnak a felkeléstől délutánig.” (Család 

2.2.) 

“Nagy problémát jelentene, mert nem tudná értelmes tartalommal feltölteni az 

idejét.” (Család 2.3.) 

“Kilátástalan lenne, ideges. Nagyon fontos, hogy ő is járhasson közösségbe.” 

(Család 3.1.)  

“Nagyon sivárak lennének a napjai. Utolsó mankó: ha csak pár órát van bent, az is 

nagyon nagy segítség, pl. a hivatalos ügyek intézésébe.” (Család 3.2.) 

Ezek a válaszok arra utalnak, hogy a nappali ellátás nagyon fontos szerepet tölt be ezeknek a 

családoknak az életében. Az is feltételezhető, hogy ennek hiányában a családok egy része nem tudná 

vállalni a fogyatékos személy otthoni ellátását, illetve az otthon maradók számára jelentős 

életminőség romlást eredményezne, hiszen a családok erőforrásai rendkívül korlátozottak arra, hogy 

bármilyen programot vagy fejlesztést önerőből szervezzenek meg.  

Azok, akik jelenleg nem vesznek igénybe nappali ellátást, ennek okaként három fő indokot jelöltek 

meg: egyrészt, a környéken elérhető nappali ellátások nem tudnák megfelelően ellátni vagy nem is 

vállalják az érintett fogyatékos személyt (aki jellemzően súlyos fogyatékossággal él és/vagy komplex 

szükségletei vannak, például súlyos epilepszia), illetve a környezet nem lenne megfelelő (pl. a 

szenzoros érzékenységgel élő fogyatékos személyek számára). Erről a korábbi – az iskolarendszerben, 

más ellátásokban vagy sorstárs szülőktől szerzett – negatív tapasztalatok vagy a konkrét szolgáltatási 

kínálat megismerése után döntöttek.  

Az egyik család (Család 1.4.) arról számolt be, hogy nagyon sok rossz élményük volt az iskolás évek 

alatt, és nem szeretnénk, ha a nappaliban ezek a problémák újra előjönnének. Egy másik (Család 2.4.) 

azzal indokolta, hogy a gyermekük nem vesz részt nappali ellátást, hogy az iskolák után nem nagyon 

találtak olyan intézményt, ahol halmozottan sérült emberekkel foglalkoznak (vagy más generációval 

foglalkoztak, nagyon nehezen volt megközelíthető vagy többségében csak enyhén sérült emberek 

voltak a nappalikban), és egy idő után abbahagyták a próbálkozást, „belefáradtak.” Ennek egy másik 

vetülete, amikor az érintett család úgy gondolta, hogy a helyben elérhető nappali ellátás azért nem 

felel meg a fogyatékos személy igényeinek, mert az oda járók sokkal rosszabb képességűek és 

súlyosabb támogatási szükségletűek, ami „lehúzná” gyermeküket.  

Másrészt, a nappali intézménybe való eljutás nehézségét is említették a visszatartó tényezők között, 

illetve harmadik okként azt jelezték az interjúalanyok, hogy nincs szükségük nappali ellátásra, mert 

megfelelően meg tudják szervezni az érintett napi támogatását. 

 

5.3.2.3. Nappali ellátás hatása az igénybe vevők fogyatékos személyekre 
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A nappali ellátás hatását két kérdéssel igyekeztünk feltérképezni. Egyrészt megkérdeztük, hogy az 

interjúalany szerint, az igénybe vevő fogyatékos személy szeret-e a nappali intézménybe járni, és ezt 

mi alapján gondolja. Másrészt arról is kérdeztük, hogy az ellátás igénybe vételének milyen hatása volt 

az érintettre.  

A válaszokból az rajzolódik ki, hogy a szülők többsége úgy gondolja, hogy gyermeke szeret a 

nappaliba járni, „jól érzi magát a közösségben”, amit az jelez, hogy nagyon szívesen jár:  

„Jókedvűen kel fel, általában szívesen indul el a nappaliba.” (Család 3.3.) 

“Nem beszél, de látszik rajta, hogy szeret bejárni, nincsenek problémák az 

elindulással, örömmel száll ki a kocsiból is.” (Család 4.2.) 

“Hóban, fagyban bejárt.” (Család 4.3.) 

Összességében inkább azok a családok vannak többségben, akik egyértelmű pozitív hatásról 

számoltak be az érintett családtag esetében a nappali ellátás igénybe vételével kapcsolatban. Többen 

kiemelték az egyértelmű fejlődést a készségek és képességek terén, különösen a kommunikációs 

képességekét, és – ezzel összefüggésben – hangsúlyos volt a közösségbe járás élménye is, ami sok 

érintett esetében más körülmények között nem valósulhatott volna meg. Erről így számoltak be a 

szülők:  

“Egyre jobban megnyílik. Csak pozitív változás volt, érdeklődőbb, figyelmesebb lett 

mióta az intézménybe járnak. A kézügyessége is javult. Az igényeit és vágyait is 

jobban kifejezi – új kifejezéseket kezdett el használni, amit valószínűleg a többi 

ellátottól hallott.” (Család 2.1.) 

“Egyre többet beszél, ismételi a szavakat, amiket hall, egyre jobban megnyílik, 

ebből látszik, hogy pozitív hatással van rá, hogy közösségben lehet.” (Család 4.1.) 

Ugyanakkor voltak olyanok is, akik többet várnának el a nappali intézménytől a fejlesztés terén. Egy 

részük úgy érzi, hogy eleve kevés a foglalkozás, sokat hagyják az ellátottakat konkrét feladat, 

tevékenység nélkül „csak úgy ellenni”, mások jelezték, hogy a foglalkozások egy része nem célirányos 

(nem fejleszti kellő mértékben a napi tevékenységek önállóbb elvégzését vagy a 

foglalkoztathatóságot), így véleményük szerint egyes nappali ellátásokban nem érik el a kívánt hatást 

a fejlesztés terén. Sőt, volt olyan is, aki „enyhe leépülést” tapasztalt, amit a „gyengébb képességű 

fiatalok” hatásának tulajdonított (Család 4.3.).  

Végezetül, néhányan kiemelték a környezet esetleges negatív hatását is, amely különösen a 

szenzoros érzékenységgel élő igénybe vevőket érinti, illetve a viselkedési problémák előfordulását, 

amelynek kezelésére az intézmények nem igazán vannak felkészülve (egyrészről az előző alfejezetben 

tárgyalt infrastrukturális feltételek, másrészről a munkatársak ismeretei miatt). Például az egyik 

édesanya említette, hogy lánya „a zajos, hangos embereket nehezen tudja elviselni, ha ilyen 

előfordul, az el tudja rontani a napját” (Család 3.2.). Egy másik szülő (ugyanebben az intézményben) 

így fogalmazott: „Nem tennék oda olyan fiatalt, aki nem való oda (nappaliba – szerk.), mert 

felborítják az egész rendet, akár verekedésig is elborul a helyzet”. (Család 3.4.) 

 

5.3.2.4. A nappali ellátók szerepe az igénybe vevők szempontjából 
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Az ellátottak és őket gondozó családtagjuk sok esetben hasonló véleményen vannak a nappali ellátók 

szerepével kapcsolatban, mint a szakértők (lásd 5.1.1. és 5.1.2. fejezetek), de természetszerűen 

sokkal konkrétabb szinten fogalmazták meg véleményüket, amelyek általában saját közvetlen, 

néhány esetben közvetett tapasztalataikon alapulnak.  

Bár az interjúalanyok alapvetően elégedettek voltak a nappali ellátással, figyelemre méltó, hogy 

többen kritikát is megfogalmaztak, konkrét területeket és elvárásokat kiemelve. A nappali ellátóktól 

elvárt szerepet leginkább feladatok, tevékenységek szintjén fogalmazták meg az érintett családok 

(beleértve azokat a családokat is, akik bár jogosultak lennének, a fogyatékossággal élő háztartástag 

valamilyen okból nem veszi azt igénybe). Szeretnék, hogy minden napra különböző fejlesztő 

foglalkozásokat biztosítsanak képzett szakemberek segítségével, mégpedig az egyéni igényekre és 

képességekre fókuszáltan, nem pedig homogén, egységes foglalkozásokat tartva (család 1.2., 2.3., 

3.2., 3.3., 4.1.). Emellett szintén igény lenne a mindenféle intézményen belüli és különösen külső, 

például a helyi társadalom életébe ágyazott „integrációs” programokra; így több találkozási pontja 

lehetne a fogyatékos és nem fogyatékos embereknek (család 2.4., 4.1., 4.3.). Igényként fogalmazódik 

meg továbbá a terápiás szolgáltatások igénybe vétele még azok részéről is, akik jelenleg nem vesznek 

igénybe nappali ellátást (család 1.4.). 

A nappali ellátókban megvalósult szolgáltatás terén a kutatásba bevont családok jelentős része 

pozitív tapasztalatokról számolt be (lásd fent). Önmagában a nappali ellátás léte, más alternatíva 

híján sok fogyatékos felnőttnek és családjuknak „az utolsó mankót” jelenti: a családban élő 

fogyatékos felnőttek jelentős része számára a nappali ellátó nyújt állandó kortárs közösséget, a 

szülők pedig a felszabaduló időben dolgozni és némileg regenerálódni tudnak. A többség számára a 

közösségbe járás egyet jelent az elszigeteltség elkerülésével. Több olyan család is volt az 

interjúalanyok között, amely nem volt maradéktalanul elégedett a nappali ellátásban megvalósuló 

szolgáltatással – bár ezt a kritikát óvatosan fejezték ki, figyelembe véve, hogy még hiányosságaival 

együtt is, a nappali ellátás jelentős segítséget jelent számukra és semmiképpen nem szeretnék 

elveszíteni.  

Gyakran említett kritikák voltak a környezet (az ellátottak összetétele) és a személyre szabott 

figyelem/foglalkozás hiánya. Több olyan nappali ellátó van, amelyben rugalmas a napirend és a 

szabályok, azaz a családok szabadságot élveznek abban, hogy mikor és mennyi időre veszi igénybe 

családtagjuk az ellátást (család 2.1., 2.3.). Ezt a válaszadók különösen pozitívan értékelték.   

A fejlesztő foglalkozások és egyéb programok terén több interjúban elégedettségről számoltak be, 

máshol inkább hiányokat és alacsony szintű ellátást említettek. Ahol vannak változatos és valóban 

fejlesztő foglalkozások, valamint különböző terápiás és egyéb szolgáltatások, a gyógymasszőrtől a 

kutyaterápián keresztül az integrált külső programokig és a mozgási lehetőségekig, beleértve a 

táncot, ott ezekkel nagyon elégedettek az igénybe vevők illetve családjaik és megőrzendő 

szolgáltatásoknak tartják őket.  Ahol valamilyen okból nincs megfelelő fejlesztő foglalkozás vagy 

program, például elegendő szakszemélyzet hiányában, ott az igénybe vevők a pótlólagos, átmeneti 

megoldásokat is értékelik (pl. önkéntesek által tartott foglalkozások) (család 3.4., 4.3.), holott ez nem 

optimális megoldás se az átmenetiség miatt, se pedig amiatt, hogy az önkéntesek gyakran nem 

szakemberek. 

A nappali ellátásoktól elvárt, jelenleg egyes helyszíneken hiányzó, de igényelt szolgáltatások részben 

az előbbiekkel függenek össze: több és mindennapos fejlesztő foglalkozásra lenne igény, képesség és 

ellátási igény szerint differenciáltabb csoportbeosztás mellett (család 1.5., 3.2., 3.3., 3.4., 4.3.); 

egészségmegőrző és egyéb terápiás szolgáltatások, mint például gyógytornász, gyógymasszőr, 
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logopédus, pszichológus (család 1.4., 4.1., 4.2.); illetve több mozgási, sportolási lehetőség, ezen belül 

tánc (család 3.2., 3.3.).  

Ami a foglalkoztatást illeti, ahol nincs erre lehetőség, ott nemcsak azok a családok említették ennek 

hiányát, amelyek fogyatékos családtagja képes is lenne munkavégzésre, de olyanok is, ahol ez a 

helyzet nem releváns, mivel családtagjukat nem tartják alkalmasnak erre (pl. család 1.1., 2.2., 3.1.). A 

családok részéről arra lenne igény, hogy a munkavégzés lehetőség szerint a különböző képességű, 

igényű ellátottak szerint differenciáltan történjen (család 3.4., 4.3.), akár mentor bevonásával (család 

1.5.). További probléma ezen a területen, hogy a foglalkoztatás jelenleg közmunkában nem 

megoldható, mert nem vehetnek részt benne a rokkantsági ellátásban részesülők és négyórás 

munkavégzésre sincs mindenhol lehetőség, pedig sok ellátotthoz ez illene, ráadásul integrált 

környezetben történhetne a foglalkoztatás (család 4.3.). 

Többen jelezték igényüket átmeneti („respite”) ellátás iránt, ami a családokat rendszeresen, 

hosszabb időre (hétvégére, akár napokra) tehermentesítené, lehetővé tenné a pihenést és 

feltöltődést, mégpedig az érintett családok általában alacsony szintű jövedelmeihez mért díjért 

(család 1.4.).  

 

5.3.2.5. A jövővel kapcsolatos tervek 

 

Bár közvetlenül nem kapcsolódik a nappali ellátások működéséhez, de nagyon fontos kérdés az 

érintett családok jövőre vonatkozó tervei. A kutatásban részt vevő családok számára a jövő rengeteg 

bizonytalansággal teli, figyelembe véve a szülők életkorát és egészségi állapotát is. Aránylag kevesen 

számoltak be a jövővel kapcsolatos konkrét tervekről, bár ilyenek is voltak (pl. előtakarékosság, 

lakóotthon létrehozásával kapcsolatos tervek, átmeneti ellátásként lakóotthon rendszeres igénybe 

vétele felkészülésként). A többség azonban érzelmi alapon közelítette meg a kérdést, leginkább 

kívánságokat fogalmaztak meg, illetve többen hárították ezt az érzékeny témát.  

A válaszok között sok hasonlóság mutatkozott meg. Így például jellemző, hogy a családok nem 

tervezik bentlakásos ellátás igénybe vételét, amíg ők maguk is el tudják látni a fogyatékos 

hozzátartozójukat. Többen erre úgy utaltak, hogy erről csak akkor lehet szó, ha már nem élnek. Egy 

válaszadó utalt arra, hogy még életében szeretne támogatott lakhatást találni gyermekének:  

“Ha én meghalok, ne egyszerre szakadjon a gyerek nyakába, hogy elvesztette az 

anyját, elvesztette az otthonát, kell egy átmenet.” (család 3.5.) 

Néhányan utaltak arra, hogy esetleg a családon belül keresnének megoldást (elsősorban 

lánytestvéreket említettek), de ezzel kapcsolatban erős volt a bizonytalanság és komoly dilemmákat 

is megfogalmaztak (elvárható-e ez a testvértől). 

A nagy létszámú bentlakásos intézeteket a családok egyértelműen elutasították és semmiképpen 

nem kívántak ilyet igénybe venni. A többség „családias” ellátásban szeretné elhelyezni felnőtt 

gyermekét és nagyon „szimpatikusnak” találja a támogatott lakhatást, illetve a kis létszámú 

lakóotthonokat. Problémát jelent, hogy több lakóotthonban fizetni kell a férőhelyért, amelynek 

előteremtése komoly gondot okoz sok családnak. 
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6. Ajánlások  
 

A kutatás alapján leszűrt tapasztalatok és a tanulmány legelején található összefoglaló és 

következtetések alapján néhány általános ajánlást is megfogalmazhatunk, amelyek nem konkrét 

intézkedéseket, hanem inkább a lehetséges beavatkozások irányát jelölik: 

- Elsősorban fontos annak garantálása, hogy a férőhelykiváltás keretében vagy annak hatására 

végrehajtott nappali kapacitás fejlesztések semmiképpen ne hozzák hátrányos helyzetbe a 

családjukkal élő értelmi fogyatékos és autista személyeket az alapellátásokhoz való 

hozzáférés tekintetében. Jelenleg közel háromszor annyi értelmi fogyatékos és autista ember 

vesz igénybe bentlakásos ellátást, mint nappali ellátást. A férőhelykiváltással párhuzamosan 

biztosítani kell a nappali kapacitások célzott fejlesztését az ellátásból kiszoruló családok 

számára is.  

- Ehhez szükséges a nappali szolgáltatások tartalmának fejlesztése és újragondolása, sőt akár 

új szolgáltatási tartalmak bevezetése is (pl. az interjúkban többször említett átmeneti, motel-

jellegű szolgáltatás). A foglalkoztatási lehetőségek erősítése mellett – amely széles körű 

támogatást élvez a rendszer valamennyi szereplője körében – fontos, hogy az egyéb 

személyre szabott fejlesztési és szabadidős tevékenységek elérhetősége és köre is javuljon. 

Ezt segítheti a szolgáltatások közötti rugalmas átjárás lehetőségének megteremtése és a 

személy-központú tervezés támogatása. 

- A személy-központú tervezéshez kapcsolódóan fontos és időszerű lenne a szükséglet-alapú 

és szektor-semleges finanszírozás bevezetése (amelynek kipróbálásához a nappali ellátások a 

bentlakásos ellátásoknál valószínűleg jobb terepet biztosítanának), ami a szolgáltatókat is 

jobban ösztönözné a súlyosabb támogatási szükséglettel élők csoportjának ellátására és 

ehhez biztosítaná a megfelelő forrásokat. A szolgáltatások közötti átjárhatóságot erősíthetné, 

ha a szükséglet-alapú finanszírozás bevezetése személyes költségvetés keretében történne. 

Ennek kipróbálására – kísérleti projekt keretében – jó alkalmat jelentene a most induló 

szociális diagnózis program. 

- Fontos lenne a nappali ellátások minőségének a fejlesztése is, aminek egyik módja a 

szolgáltatásokban dolgozók szaktudásának és készségeinek a fejlesztése. A kutatás alapján 

többek között ilyen területek az alternatív és augmentatív kommunikáció, az autizmus-

specifikus ismeretek és módszerek (pl. SPELL), és a pozitív viselkedéskezelés alkalmazása. 

- Az ellátás minőségének fejlesztéséhez növelni kellene az ellátott-segítő arányt is, mivel a 

jelenlegi helyzet leginkább a fizikai szükségletek kielégítésére és a megőrző funkcióra elég, de 

személyre szabott támogatásra és foglalkozásra nem. 

- Végezetül szükséges az értelmi fogyatékos és autista felnőtteket ellátó családok fokozottabb 

támogatása is. Ennek egyik aspektusa a pénzbeli támogatások rendszerének felülvizsgálata. 

Az ápolási díj kérdése már évek óta napirenden van és továbbra is aktuális, de elképzelhetők 

lennének más megoldások is, amelyek a fogyatékos személyeket támogatnák fokozottabb 

mértékben. Másrészről, megfontolandó az ellátási igények, különös tekintettel a kielégítetlen 

szükségletek felmérése és a családokkal való szorosabb együttműködés személyre szabott 

szolgáltatások létrehozásában, akár a férőhelykiváltás folyamatán belül. Ez kapcsolódik az 

ügyfélirányítás és folyamatkövetés bevezetéséhez, mindazonáltal nehézséget jelent, hogy a 

célcsoport jelentős része feltehetően nem vesz igénybe szociális szolgáltatásokat és ezért 

rejtve marad az ellátórendszer számára. Őket esetleg érdekvédelmi szervezeteken vagy 

egyéb közszolgáltatásokon (pl. oktatási intézmények, háziorvosi ellátás) keresztül lehet 

megszólítani. A most induló MONTÁZS programon (EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001) belül 
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kialakítandó információs és koordinációs pontok ehhez alapot teremthetnek, amennyiben 

megfelelő szaktudás és kapacitás áll majd rendelkezésre. Jó lenne, ha képesek lennének 

elérni a jelenleg ellátatlanul lévő érintettek „kritikus tömegét” és nem csak azokat, akik már 

most is aránylag jól eligazodnak a rendszeren belül. Fontos figyelembe venni azt is – amit a 

jelen kutatás tapasztalatai megerősítenek – hogy jelenleg a szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést nem csak és elsősorban az információ és koordináció hiánya korlátozza, hanem a 

hiányos kapacitások, az elérhető szolgáltatások tartalma, és az egyéb tényezők (pl. 

igénybevétel költségei) is fontos szerepet játszanak. Ezért leginkább olyan beavatkozásra 

lenne szükség, ami ezeket együtt és rendszerben képes kezelni széles körű együttműködésre 

alapozva, pl. új szolgáltatások létrejöttének ösztönzésével és meglévő szolgáltatások 

kapacitásainak bővítésével. Végezetül a kutatás tapasztalatai arra is utalnak, hogy sok 

esetben a gondozást ellátó családtagoknak is vannak/lehetnek ellátatlan támogatási 

szükségletei, amelyek a jelenlegi ellátórendszerben nagyon korlátozottan tudnak megjelenni 

(az átmeneti ellátások igénybe vétele révén). Fontos annak elismerése, hogy az érintettek és 

a családjuk életminősége szorosan összefügg, és ezért több olyan támogatásra/szolgáltatásra 

lenne szükség, ami ezt is figyelembe veszi.  
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8. Melléklet 
 

M1. Interjú vezérfonal szakértői interjúkhoz 

Bevezető 
- a kutatás megrendelője EMMI, kivitelezője a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet, célja a nappali 

ellátások tényleges működésének és az ellátottak igényeinek jobb megismerése, a nappali ellátók 

fejlesztési lehetőségeinek feltárása. 

Nappali ellátáson a jogszabályok szerint ezt értjük, de ebben a kutatásban csak a 18.év felettiekkel 

foglalkozunk:  

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 

a) 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 

támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 

b)483 az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a 18. életévüket betöltött, fekvőbeteg-

gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, 

c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 

felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 

higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve 

az idős személyeket - napközbeni étkeztetését. 

 

A fogyatékospolitika prioritásai 
1 Melyek jelenleg a fogyatékospolitika illetve a fogyatékos embereket támogató szociális 

ellátórendszerre vonatkozó kormányzati prioritások? 

2 Egyetért-e ezekkel?  

ha nem: Ön szerint melyek lennének a prioritások?  

ha igen: Vannak-e/hol vannak az ellátórendszerben rések? 

A nappali ellátások tényleges és elvárt szerepe 
3  Mit gondol a nappali ellátások szerepéről? Milyen feladatot töltenek be jelenleg az 

ellátórendszerben? 

4  Milyen szerepet kellene a nappali ellátásoknak betölteni az ellátórendszeren belül? 

Elsősorban a célcsoport, a lefedettség/elérhetőség és a nyújtott szolgáltatások tekintetében 

(pontosan kinek, milyen szolgáltatásra és milyen formában lehet szüksége a nappali 

szolgáltatások közül).  

• Ha a kettő között eltérés van: Mit gondol, mi az oka annak, hogy nem töltik be ezt a 

szerepet?  

5 Mire lenne szükség ahhoz, hogy ezt a szerepet betölthessék? 

6 Hogyan illeszkedik a nappali ellátás általában a szociális (alap- és szakosított) és egyéb (pl. 

oktatás, foglalkoztatás) szolgáltatások spektrumába? Vannak-e regionális, fenntartó szerinti 

vagy egyéb szempontú eltérések?  

7 Ha a jelenlegi helyzetet nem tartja megfelelőnek: hogyan lehetne a szolgáltatói portfóliót 

jobban egymáshoz illeszteni a fogyatékossággal élő felnőttek esetében? 

 

Fejlesztési területek 
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8 Fejlesztésre szorul-e a nappali ellátások rendszere? És ha igen, milyen fejlesztésekre, 

beruházásokra lenne szükség és miért? (promptként: célcsoport, lefedettség/elérhetőség, 

nyújtott szolgáltatások tekintetében). Ha nem, miért nem? 

• jogi területen 

• infrastrukturálisan 

• módszertanilag 

9 Van-e esély ezeknek a megvalósulására? Ha nem, miért nem?  

Bármi egyéb, amit fontosnak tart.  

 

M2. Interjú vezérfonal a nappali ellátás vezetőjéhez 

 

Bevezető 
- a kutatás megrendelője EMMI, kivitelezője a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet, célja a 

nappali ellátások tényleges működésének és az ellátottak igényeinek jobb megismerése, a 

nappali ellátók fejlesztési lehetőségeinek feltárása. 

- ehhez elkérnénk a nappali ellátó által biztosított igénybevételi statisztikákat (amennyiben 

van elérhető statisztika) illetve egyéni fejlesztési terveket és egyéb releváns 

dokumentumokat 

 

Főbb információk a nappali ellátóról 
1) Mióta érhető el ezen a településen nappali ellátás? 

2) Fenntartó: 

3) Önállóan vagy valamilyen más intézmény alatt működik? 

4) Hány főt lát el jelenleg az intézmény? (Bontás korcsoport, fogyatékosságtípus, a bejárás 

gyakorisága, az ellátási igény szerint). (Az interjú előtt jelezni, hogy ezekre szükség lesz!) 

5) Mennyi az engedélyezett férőhelyek száma? 

6) Hogyan alakult az ellátottak száma illetve a férőhelyek száma az utóbbi 5 évben? 

Növekedett/csökkent/nem változott.  

7) Hányan vannak jelenleg várólistán? Ha van várólista: indokolt lenn-e a férőhelyek bővítése? 

Van-e erre esély? Ha nincs, miért? Ha nincs várólista: Van-e betöltetlen férőhely? 

8) Hogyan ítéli meg az ellátottak jelenlegi számát: sok-elég-kevés? 

9) Mióta vezeti a nappali ellátást? 

10) Hány fő munkatárs dolgozik jelenleg? Bontás beosztás és végzettség szerint 

11) Hogyan alakult a munkatársak száma az elmúlt 5 évben? Növekedett – csökkent – nem 

változott 

12) Van-e betöltetlen álláshely? Mióta és miért? 

13) Mekkora volt a fluktuáció az elmúlt 12 hónapban? 

14) Hogyan ítéli meg a munkatársak számát: sok-elég-kevés? 

15) Hol van a környéken legközelebb nappali ellátó, amelyet a vonzáskörzetbe tartozók még 

igénybe vehetnek? 

16) Hogyan alakul a térítési díj az ellátottak esetében és okoz-e nekik (családjuknak) gondot 

ennek kifizetése? 

17) Milyen más szociális szolgálattal kapcsolódik össze az Önök tevékenysége? pl. támogató 

szolgálat 
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Működés 

18) Mondja el pár mondatban, hogyan zajlik egy tipikus nap, milyen tevékenységek vannak? 

19) Milyen feladatokat tudnak ellátni, milyen szolgáltatásokat tudnak nyújtani? 

20) Az igénybe vevők rendelkeznek-e egyéni fejlesztési tervvel? 

21) Mely ellátotti igényeket tudják a legjobban kielégíteni? Kiket szolgál ki elsősorban, milyen 

igényekre reagál? 

22) Mely igényeket nem? 

23) Melyek a napi működés során a legnagyobb kihívások? 

24) Ha erről nem beszél az előző kérdés kapcsán: mit gondol a működési környezetről, ide értve a 

szabályozást, a finanszírozást, a fenntartóval való kapcsolatot? Mi az, ami nehezíti vagy 

könnyíti a napi működést? 

25) Az elmúlt évek során változtattak-e működésükön, végrehajtottak-e változásokat az 

ellátásban? Ha igen, mit és miért? 

26) Terveznek-e a belátható jövőben változtatásokat (pl. új tevékenységek bevezetése)? Ha igen, 

mit és miért? 

27) Milyen változtatásokra / fejlesztésekre lenne szükség? Miért? Mi az oka, hogy ezeket nem 

tudják megvalósítani? 

28) Miként látja a nappali ellátás szerepét a helyi ellátórendszeren belül (pl. oktatás, 

foglalkoztatás)? Mit gondol, az ellátottak közül mennyien tudnának valamilyen formában 

dolgozni? Mi az oka annak, hogy nem dolgoznak? Van-e olyan ellátottjuk, akiről tudják, hogy 

szeretne dolgozni? Ő miért nem dolgozik? 

29) Miként látja a nappali ellátások szerepét az ellátórendszerben? Milyen szerepet töltenek be 

most? Milyen szerepet kellene betölteniük? Ha a kettő között eltérés van: miért nem tudják 

ezt betölteni? Mire lenne szükség? 

Bármi egyéb, amit fontosnak tart elmondani. 

 

M3. Szempontok a nappali ellátók strukturált megfigyeléséhez 

 

Dátum: 

Időpont (-tól –ig): 

Jelen lévő igénybe vevők száma: 

Jelen lévő munkatársak száma: 

 

A szolgáltató rövid bemutatása (elhelyezkedése és megközelíthetősége is) 
 

Mit csinálnak az igénybe vevők (összes tevékenység, az egyes tevékenységet végzők száma)? (lásd 

szempontok lent) 

Mit csinálnak a jelen lévő munkatársak? (lásd szempontok lent) 

Az igénybe vevők és a munkatársak közötti kommunikáció (lásd szempontok lent) 
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A fizikai környezet bemutatása: általános állapota; berendezés és dekoráció; akadálymentesítés és 

mennyire illeszkedik az igénybe vevők szükségleteihez (pl. valami lehet nem akadálymentes, de 

megfelelő) 

 

Szempontok a kommunikáció bemutatásához 
 

Van-e jele az igénybe vevők igényeihez adaptált kommunikációs formák használatának 

(kommunikációs akadálymentesítés)? A segítők verbális kommunikációja illeszkedik-e az igénybe 

vevők kommunikációs szintjéhez (itt nyilván csak nagyon kirívó problémákat tudunk észrevenni, pl. a 

segítők többszörösen összetett mondatokban kommunikálnak értelmükben súlyosan akadályozott 

emberekkel)?  

Van-e jele a kommunikációt segítő eszközök alkalmazásának (pl. tájékoztatók, napirendek könnyen 

érthető formában, fotók használata stb.)? 

Hogyan jellemezhető a felhasználók és a segítők közötti kommunikáció (hangvétel és tartalom)? 

 

Szempontok a tevékenységek bemutatásához: 
 

Valósak-e a tevékenységek vagy csupán az idő kitöltését szolgálják? 

Az igénybe vevők életkorának megfelelőek-e a tevékenységek? 

Az igénybe vevők választhatnak-e többféle tevékenység közül vagy mindenkinek kötelező egy adott 

tevékenységben részt venni? Van-e olyan tevékenység, amit önállóan végezhetnek? Van-e jele annak, 

hogy a tevékenységeket személyre szabottan alakítják ki? 

Az igénybe vevőket segítik-e a lehető legnagyobb fokú önállóság elérésében vagy a segítők mindent 

megcsinálnak helyettük? 

Van-e jele annak, hogy az igénybe vevőket segítik a lehető legnagyobb fokú önállósághoz szükséges 

(mindennapi életvitelhez szükséges) készségek fejlesztésében és megtartásában? 

Van-e jele az egészséges életmód támogatásának? Ha igen, röviden összefoglalni. 

Szerveznek-e külső programokat illetve kijárnak-e környéken? 

  



50 
 

M4. Adatok a nappali ellátás vezetőjéhez 

 

1. Fenntartó neve: 

2. Engedélyes neve: 

3. Intézmény neve: 

4. Intézmény címe: 

5. vezető neve és elérhetősége (telefon, email):  

6. az adatlap kitöltésének dátuma: 

 fő megjegyzés 

engedélyezett létszám   

összlétszám 2016. december 1-jén   

várólistán lévők száma   

Térítési díj összege (forint)   

 

A jelenleg nappali ellátásban részesülők száma néhány főbb jellemző szerinti bontásban 

nem szerint 

Férfi   

Nő   

korcsoportonként 

18 év alatt   

18-29 éves   

30-39 éves   

40-49 éves   

50-59 éves   

60 éves és idősebb   

elsődleges fogyatékosság szerint 

Értelmi fogyatékossággal élő   

Autizmus spektrumzavarral élő   

Pszichiátriai beteg   

Mozgássérült   

Egyéb, éspedig:   

a fogyatékosság súlyossága szerint 

enyhe   

középsúlyos   

súlyos   

legsúlyosabb   

támogatási igény szerint 

a mindennapi tevékenységhez nem vagy minimális 
segítséget igényel (pl. önállóan eszik, önálló wc használat, 
verbálisan kommunikál stb.) 

  

a mindennapi tevékenységhez nem vagy minimális 
segítséget igényel (pl. önállóan eszik, önálló wc használat, 
verbálisan kommunikál stb.) 

  

jelentős segítséget igényel   

a szolgáltatás igénybe vételének napi időtartama szerint 

Legfeljebb 4 óra   

5-6 óra   

7-8 óra   

lakhatási forma szerint 

Családdal él (szülők, egyéb rokonok)   

Önállóan vagy partnerrel él   

Intézményben (lakóotthon, támogatott lakhatás, intézet)   
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 fő megjegyzés 

él 

a bejárás gyakorisága szerint 

heti 5-ször   

heti 3-4 napon   

heti 1-2 napon   

ritkábban   

a bejárás módja szerint 

Önállóan (gyalog, tömegközlekedéssel)   

Kísérettel (család kíséri vagy szállítja)   

Támogató szolgálat segítségével   

 

 

M5. Interjú vezérfonal családi interjúkhoz 

 

Elsődleges válaszadó az ellátott felnőtt személy, majd a hozzátartozó, de végig jelen lehetnek együtt 

az interjúnál. Ha eltérő választ adnak egy kérdésre, azt pontosan rögzíteni kell az interjúban. 

1. nappali ellátóval kapcsolatos tapasztalat: 1 – jelenleg jár nappali ellátóban, 2 – jelenleg 

nem jár nappali ellátóba, de korábban igen, 3 – soha nem járt nappali ellátóba 

2. neme: 1 – férfi     2 – nő  

 

Bevezető 

• A kutatás megrendelője Emberi Erőforrások Minisztériuma (Szociális ügyekért és Társadalmi 

felzárkózásért Felelős Államtitkárság). A kutatást a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet végzi. 

• A kutatás célja a nappali ellátások tényleges működésének és az ellátottak igényeinek jobb 

megismerése, a nappali ellátók fejlesztési lehetőségeinek feltárása. 

• A kutatásban a részvétel önkéntes. 

• Adatvédelem: az Ön/Önök által elmondottakat bizalmasan kezeljük és nem osztjuk meg a 

nappali ellátás vezetőjével vagy dolgozóival. Az interjúk feldolgozása név nélkül fog történni 

és a tanulmányban nem fog semmilyen egyéni azonosításra alkalmas adat megjelenni. Az 

Önök címét és elérhetőségét csak ennek az interjúnak a megszervezésére használtuk föl és a 

kutatás lezárása után megsemmisítjük. Az Ön/Önök által elmondottak nem fogják 

közvetlenül befolyásolni az XY által kapott szolgáltatást. 

• Van-e bármilyen kérdése a kutatással kapcsolatban? 

• A fentiek figyelembe vételével, részt kíván-e venni a kutatásban? 1 – igen, 2 – nem  

 

Kérdések az ellátott felnőtthöz 
3. Mutassa be magát pár szóban: hány éves? Milyen iskolát végzett? Jár nappaliba? Ha nem: 

dolgozik-e? 

4. Mesélje el egy napját: mit csinál napközben / a napközi otthonban (ha jár oda)? Ha jár 

nappaliba: Mit szeret ott és mit nem? Hogyan jut el a nappaliba és hogyan jut haza? Hánytól 

hányig van ott?  

5. Vágyak: Milyen lenne egy jól eltöltött hétköznap? Mit csinálna, kivel töltené, hova menne? 

Van-e valami, amit szívesebben csinálna a napközi helyett? 
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Kérdések a hozzátartozóhoz 
Demográfiai kérdések: 

6. Hozzátartozó életkora, ha aktív korú: dolgozik-e? Ha nyugdíjas: dolgozott-e nyugdíjazása 

előtt? Van-e tartós egészségügyi problémája? 

7. XY életkora, diagnózisa, iskolai végzettsége, tartós egészségügyi problémái, gondnokság alatt 

van-e (ha igen, milyen) 

8. Van-e más háztartástag, ha igen: neme, kora és aktivitása 

 

A nappali ellátás  
9. Látogat-e valamilyen rendszerességgel nappali ellátót?  

Ha látogat:  

16. Mióta veszi XY igénybe a nappali ellátást? Heti hány napot és napi hány órában?  

17. Előtte vettek-e igénybe, és ha igen, milyen szolgáltatást? (beleértve az iskolát és 

felnőttképzést is) 

18. Miért döntöttek a nappali ellátás igénybe vétele mellett? Fölmerült-e esetleg más ellátási 

forma? Miért nem dolgozik a nappali ellátás helyett? 

19. Hogyan jut el a nappali ellátóba? Igénybe vesznek-e támogató szolgálatot? 

20. Anyagiakban mit jelent a nappali ellátás az Önök számára? Szolgáltatási díj, az eljutás 

költsége, egyéb költségek 

21. Elégedettek-e az ellátással? Kérem, fejtse ki mivel elégedettek. Mondjon példákat. 

22. Ön szerint XY szeret-e a nappali ellátásba járni? Miből gondolja? Mi ennek az oka (különösen, 

ha nem szeret járni). XY: szeret Ön a nappali ellátóba járni? 

23. Ön szerint, az ellátás igénybe vétele milyen hatással volt/van XY-ra? Gondoljon pozitív és 

negatív hatásokra egyaránt (promptként lehet példákat mondani, pl. képességek 

fejlesztése/szinten tartása, társas kapcsolatok stb.) 

24. Van-e valami, amin változtatna az ellátással kapcsolatban. Mit és miért? 

25. Mi az, ami Ön szerint jól működik és semmiképp ne változzon? Miért? 

26. Ha nem lenne a nappali ellátás, mit gondol XY mit csinálna napközben? Mennyiben lenne XY 

élete más? Milyen ellátást venne igénybe?  

Ha nem látogat nappali ellátót:  

27. Igénybe vesz-e bármilyen más szolgáltatást? 

28. Várólistán van-e bármilyen szolgáltatáshoz? (beleértve a nappali ellátást) Ha igen, mióta? 

Miért van várólistán? (ide beleérthetjük azt, hogy miért kérte a felvételét a várólistára, illetve 

azt is, hogy miért pont olyan szolgáltatást szeretne). 

29. Miért nem jár nappali ellátóba? Milyen körülmények esetén járna? 

30. Ön hogy tudja, milyen szolgáltatásokat nyújt egy nappali ellátó? 

31. Vannak-e ellátatlan igényei? Milyen szolgáltatásokra lenne szüksége? Hogy tudja, erre lenne 

lehetőség a közeli nappali ellátók valamelyikében?  


