Jegyzőkönyv
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÉRDEKEGYEZTEZŐ FÓRUM

SZAKMAI MŰHELYNAP
1131 Budapest, Mosoly u. 27.-2008. október 22.

Czunyi Zsuzsa
A Flóra Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Mosolyotthona Alapítvány munkatársa
Megnyitotta a KAF első műhelynapját, a KAF lehetséges fellépési területe lehet az 1%-ok ügye.
Nem kapja meg a 2007-re vonatkozó neki felajánlott 1%-át az az alapítvány, társadalmi szervezet,
közalapítvány, akiknek köztartozása van, amelyre nem kaptak fizetési halasztást vagy
részletfizetési kedvezményt.
A MOHA és Társaság a szabadságjogokért együttműködésben szülőket keres esetleges próbaperek
indítására. A próbaper a Magyar Állammal szemben lépne fel, mert nem biztosítja a felnőtt autisták
lakóotthoni elhelyezését.
Vadasné Tóth Mária
Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület elnöke
A Közép-magyarországi Autista Fórum szeretnénk éltre hívni, mert azt tapasztaltuk, hogy
gyermekink felnőve vákumba kerülnek. Ha nem egyénenként, hanem közösen lépünk fel a
jogsérelmek , intézményi hiányok ellen, és a lakóotthoni projektekért, akkor lehetnek intézményi
sikereink pl. az iskolán túli teljes élet elérése érdekében. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy
egyáltalán hányan vagyunk autizmussal érintettek és családtagok, a modern szakirodalom 0,6%-al
számol ez a régiót tekintve 15 000 ember, de mégis csak 1700 fő diagnosztizáltról tudunk.
Az elkövetkezőkben a jelenlevő szervezetek képviselői mutatkoztak be:
Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
1095 Budapest, Gát u. 6.
Balogh Judit, autista csoport vezetője,
Czémán Nagy Enikő
Száraznád Nevelési Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és
Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató 1156 Budapest, Pattogós u. 6-8. Tálos-Bódis Edinaautistacsoport
Vadaskerti Szülőklub:
- Dénesné Spizter Éva
- Hendrich Beáta
- Hanákné Szabó Tünde
- Toókos Emese
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Álomvilág Közhasznú Alapítvány az Autista Gyermekekért
1094 BUDAPEST Tompa u. 14.
Szabadi Imre elnök
Flóra Alapítvány
1043 BUDAPEST, Virág u. 19.
Ádám Éva vezető
Integráció Egyesület
1188 Budapest, Podhorszky u. 21/B.,
Kunszabóné Pataki Anna elnökségi tag
Autisták Országos Szövetsége:
1185 Budapest, Baross G. u. 28.
Szilvássy Zsuzsa-alelnök
Petri Gábor- ügyvezető titkár
Vályi Réka- program koordinátor
Szilvásy Zsuzsa:
Röviden ismertette a próbaperek nemzetközi tapasztalatait:
A francia próbaper egy hatályos európai nemzetközi jogi eszközt alkalmaz: a KOLLEKTÍV
PANASZT. Franciaországban autizmussal érintett emberek jogsérelmeinek eseteit gyűjtötték össze,
és ezt gyűjtötték össze kollektív panaszként, melynek hatására az Európa Tanács elmarasztalta a
Francia államot. Ez konkrét jogi lépésekre nem kötelez, de mindegyik államot rossz hírét kelti, ha
elmarasztalják. Ez angolul elérhető a kollektív panasz, és az Európa Tanács ítélete az AE
honlapján: http://www.autismeurope.org/portal/Default.aspx?tabid=644
Bulgáriában értelmileg akadályozott emberek szülei nyújtottak be kollektív panaszt egy nemzetközi
érdekvédelmi szervezet segítségével, ott is megszületett az elmarasztaló ítélet, Ennek íz ügynek
könnyű lenne utánajárni, mert a nemzetközi érdekvédelmi szervezet székhelye Budapesten van.
Olaszországban százas nagyságrendben gyűjtöttek össze eseteket , és úgy perelték be az Olasz
államot
az
egyszerre
indított
perek
sikeresek
voltak.
http://www.autismeurope.org/portal/Portals/0/CASE%20LAW%20%20ITALY%20full%20text.pdf
Gál Dániel a Kézenfogva Alapítvány munkatársa: a CéHálózat koordinátora előadása a Civil
Érdekvédelmi Hálózat a Fogyatékos Embereknek Szociális Szolgáltatást Nyújtó Civil
Szervezetekért civil együttműködésről
A CÉHálózat bemutatása, eredmények és aktuális kihívások
Előzmények I.
Módszertani kijelölés
•2006. április 1.
•az értelmi fogyatékos embereknek szolgáltató szervezetek országos civil módszertani központja
•igényfelmérés a szervezetek között:
hátrányos helyzet más fenntartókkal szemben (pénzügyi, szakmai)
gyenge önérdekérvényesítő képesség
fejlesztendő szakmai kapacitások
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Kapacitásnövelő Szeminárium és tanulmányút (Bridge-HÍD Tudáscentrum projekt, PHARE 2003
Macro támogatásával)
•osztrák jó gyakorlat megismerése (Steirische Behindertenhilfe)
•az érdekérvényesítés és hálózatszervezés alapjai és nemzetközi módszerei
•igények és szükségletek megfogalmazása, közös tervezés
•szükségletekre alapuló hálózatfejlesztés
A hálózat létrejötte
Alakuló Közgyűlés: 2006. augusztus 30., Budapest
CÉHálózat - Civil Érdekvédelmi Hálózat a Fogyatékos Embereknek Szociális Szolgáltatást
Nyújtó Civil Szervezetekért
Vezető szerv: 5 tagú elnökség (az elnöki poszt „rotációs” rendszerben átadódik)
Végrehajtó és operatív szerv: Titkárság
Gesztor szervezet: Kézenfogva Alapítvány
jelenleg 30 tagszervezet
országos lefedettség
A hálózati működés alapelvei
„Szabályozó dokumentumok”:
9Missziós Nyilatkozat
9Szervezeti és Működési Szabályzat
informális hálózat – megerősítése, formalizálása folyamatban
demokratikus alapokon működik:
9minden tag szavazati joggal rendelkezik
9és a tisztségekre választható
A hálózat vállalt értékei
Államtól való függetlenség
Alulról építkezés
Együttműködési készség
Szektorsemlegesség
Politika-mentesség
A hálózat céljai
Alapvető cél:
9a működési engedélyhez kötött, az értelmi és halmozottan fogyatékos, autista embereknek
szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezetek érdekérvényesítési hatékonyságának növelése,
érdekképviseleti fórum megteremtése

Kiemelt cél:
9távlati célként: a civil szolgáltatók is a többi fenntartóval megegyező feltételekkel

működtethessék szolgáltatásaikat (diszkriminatív intézkedések megszüntetése, esélyegyenlőség
munkálása a szolgáltatásnyújtás terén)
A hálózat tevékenységei
9folyamatos igényfelmérés a tagszervezetek között
9folyamatos kommunikáció a tagszervezetek között is (levelező lista segítségével)
9a szükségletekre alapozva, aktuális témákban lobbi-anyagok kidolgozása, azok eljuttatása az
illetékes szervekhez
9egyéni jogi tanácsadás
9elnökségi ülések és közgyűlések szervezése

3

A CÉHálózat fő eredményei
2006 - 2007
A normatívák stabilitása és a diszkriminatív finanszírozás felszámolása érdekében tett
lépések
Pl.: késedelmes finanszírozás
A szektorsemlegesség érdekében tett lépések
Pl.: ITKR
3.
A szociális szolgáltatások nyújtásának hatékonyabbá tétele érdekében
Pl.: támogató szolgálatoknál dolgozó személyi segítők képzési rendszerének
felülvizsgálata
Összesen: kb. 20 lobbi-anyag

Az ITKR-t hatályon kívül helyezték 2009-től!
A fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg embereknek szolgáltatást nyújtó szervezetek
számára működési kiegészítő támogatás vált hozzáférhetővé!
(pályázat formájában; keretösszeg: 500.000.000 Ft; bővebb információ: www.esza.hu)
SZMM Stratégiai Munkacsoportot állít fel a diszkriminatív intézkedések megszűntetése
érdekében
A lobbi fő eszközei
„Az ellátottak ennél többet érnek!” c. helyzetfeltáró tanulmány: állásfoglalás és javaslatok (a CTF
Alapítvány közreműködésével)
9Bemutatja a civil szervezetek diszkriminatív helyzetét – pl.: állami normatíva és térítési díj
együtt: valós költségek átlagosan 52%-át fedezik
917 diszkriminatív jogszabályi hely (engedélyezés, működtetés, finanszírozás, ellenőrzés)
9Szektorsemlegesség elve sérül
9Javaslatok 3 szinten:
•Kompenzációs normatívakiegészítés (rövid táv)
•Szektorsemlegesség elvének jobb érvényesülése (középtáv: 1-2 év)
•Szociális ellátási rendszer alapjainak átgondolása (hosszú táv, 3-5 év)
További lehetséges lobbi-eszközök

Lobbi-anyagok eljuttatása megfelelő helyekre
Lobbi-koalíció szélesítése
Egyeztető tárgyalások
Sajtótájékoztató
Demonstrációk
Aktuális kihívások a CÉHálózat számára
„Civil Lobbi” akció folytatása, ígéretek érvényesítése
CÉHálózat megerősítése és kapacitásfejlesztése TÁMOP 2.5.1 projekt keretében (18 hónap)
Nemzetközi anti-diszkriminációs hálózatfejlesztés Átmeneti Támogatási Program keretében (12
hónap)
Erőforrások
Infrastrukturális háttér
Tagdíjak
Pályázati projektek
Humán erőforrások:
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1 fő titkár
1 fő jogi szakértő
Perspektívák
Szektorsemlegesség további munkálása
Együttműködés más szervezetekkel
A hálózat megerősítése, fejlesztése
Formalizálódás?
Köszönöm a figyelmet!
Hasznos és hatékony együttműködést kívánok!
Gál Dániel
CÉHálózat Titkárság / Kézenfogva Alapítvány
E-mail: gal.daniel@kezenfogva.hu
Tel.: 1 / 215-53-13
Petri Gábor tartott előadása aKözép-Magyarországi Autizmus Érdekegyeztető Fórum (KAF)
lehetséges feladatköréről
Közép-Magyarországi Autizmus Érdekegyeztető Fórum (KAF)
Mi lehet a KAF?
1. Szervezetek laza szövetsége
2. Rendszeres találkozók szervezéséhez fórum
3. Konzultációs felület
4. Proaktív érdekvédelem
5. Tárgyalópartner
1. HA Szervezetek laza szövetsége
•Alapító okirat vs. aláírt keret-megállapodás, közös célok mentén?
•Rendszeres (pl. havi) találkozók?
•elnökség?, soros elnökség?
•Igények és kapacitások
•Honlap, név, logó, cím…
2. Ha rendszeres találkozók szervezéséhez fórum
•Havi/negyedévi szakmai fórumok aktuális ügyekben? (szülőknek vagy szakembereknek)
•Éves KAF-konferencia – mi történt a régióban az elmúlt egy évben, javult/romlott-e a helyzet
éves jelentés, sajtóban!
•Közös eseményszervezés autistáknak: majális, mikulás, versenyek, kirándulás
3. HA Konzultációs felület
•E-mail lista, elektronikus levelezőfórum, aktív kapcsolattartás szervezetek közt (hírek gyors
áramlása)
•Kölcsönös segítségnyújtás („…tudtok-e ellátást neki?...”)
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•Hírlevél
4. Proaktív érdekvédelem
•Települési tervezésekben (szociális, intézményalapítás vagy bezárás, testületi döntések) „hang
hallatása”
•Helyi (települési) tervezetek véleményezése, sőt ösztönzése
•Regionális cselekvési terv (2-3 éves) készítése, egyeztetése, végrehajtatása
5. Tárgyalópartner
9Kapcsolatfelvétel önkormányzatokkal (Fővárosi, kerületi, Pest megyei, egyéb települési) az
egész régióban (levelek írása, bemutatkozás)
9Közérdekű adatok kérése, ellátási kötelezettség „elérése” (levelek, jogi út)
9Települési esélyegyenlőségi tervek, szociális szolgáltatásszervezési koncepciók bírálata
9SAJTÓ HASZNÁLATA (hangütés, partneri pozíció): nyilatkozatok szervezése, MTI stb.
KAF:
Aura Egyesület+ AOSz+ Flóra Alapítvány+…………………….?
A csatlakozni kívánt szervezetek összessége…
KAF útvonal
•6 találkozó 7 hónap alatt
•Témafelelős szervezetek (oktatási jogérvényesítés, eü. szolgáltatások, lakóotthoni lobby stb.)
•Témák (javaslatok) kidolgozása, egyeztetése tagokkal
•4-5-6 téma = 1 Regionális Cselekvési Terv (RECS)
•Indulhat a lobby az elfogadásáért
… és közben egyeztetés a működési keretekről…
KAF Körkérdés:
Kissné Miklós Kata (Aura)
Akarnak-e csatlakozni? Hogyan látják a KAF feladatkörét?
Balogh Judit:
- FKOAI és EGYMI Önkormányzati intézmény, kérdés, hogy mennyire mehet szembe egy
intézmény a fenntartójával.
- Segítenek a szülők tájékoztatásában
- Segítenek szervezetet találni, aki a KAF-hoz szívesen csatlakozna
- Konkrét szolgáltatásként szívesen indítanánk olyan programot, hogy többségi iskolákat
készítünk fel autista gyermekek fogadására
Szilvásy Zsuzsa: A szakemberek a civileken keresztül képviselhetik az ellátottakat.
Szabadi Imre: Fontos, hogy az érintett embereknek milyen környezetet alakítunk ki. Fontos, hogy
a lakóotthonok jól legyenek kialakítva funkcionálisan és harmonikus környezetben éljenek az
érintettek. Mint építész tud segíteni egy új intézmény építésénél vagy átalakításnál. Lehetne
ajánlásokat megfogalmazni a megfelelő épített környezet létrehozásához.
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Petri Gábor: A szakember képzésekbe be kell építeni különböző modulokat van ilyen
akadálymentesítő modul, pl. a műegyetemi hallgatóknak van ilyen, hogy hogy néz ki egy autitsta
specifikus környezet.
Gál Dániel: Nagyon jó dolog, ki kell dolgozni a KAF módszertanát:
- szükséglet felmérés
- erőforrás feltérképezése
- lobby szövetséget kell létrehozni.
Czunyi Zsuzsa:
- igazán dolgozni egy szűk csoport fog, ki kell dolgozni egy szempontrendszert
Vályi Réka: A cselekvési terv elkészítése fontos, nehéz közös halmazt találni, hogy kik legyenek
benne a KAF-ban
Ádám Éva: A szakemberképzés vet fel benne kérdéseket. Kevés a felelős szakember. Az
egyetemekre főiskolákra lehetne hatni, a gyakorlatokat egy-két alkalmas látogatás helyett, olyan
terepgyakorlatokat szervezni, melyek alkalmasak igazi gyakorlati készségek elsajátítására.
Petri Gábor: Pl.: ösztöndíj szerződés, személyi asszisztensként.
Ádám Éva: Rendszeres szerződés kell az iskolákkal és egyetemekkel, a Flóra kicsi ahhoz, hogy
felszívjon annyi szakembert, mint kellene, pedig ehhez a területhez sokoldalú tudás kell. Szakmai
segítséget kell nyújtani, érdeklődő hallgatók kiközvetítése.
Tálos-Bódis Edina:
- Az embereknek nincs elég információjuk az autizmusról
- Szakmai segítséget vállal a külsős oktatási intézmények gyakorlatának fejlesztéséért.
- Fontos, a szülők érdekképviseletének megszervezése
Vadasné Tóth Mária:
- Szülői érdekérvényesítés, nagyon fontos, amelyhez öntudatos, jogtudatos, lelkileg
egészséges szülők kellenek.
Dénesné Spizter Éva: Az oktatási intézmények nem tudnak semmit az autizmusról. Jogtudatosság
kell, hogy meg tudjuk mutatni, miért jó neki, ha felvállalja az integrációt.
Szilvásy ZS: Segít a nemzetközi tenderek alkalmazásában.
Kunszabóné Pataki Anna:
- Külföldi törvényjavaslatokat fordított, ott tapasztalta, hogy mennyire fontos a különböző
szakterületek összeköttetése.
- Egy komplex csomagnak kell kialakulnia autizmus terén.
- Elérhetővé kell tenni közérthető nyelven az autizmusról
- Az autizmusról kevesen tudnak szélesebb körű PR-t kell folytatni, olyat mait mindenki
megért.
- Megemlítette a „Mindenki iskolája” rendszert
- Egyenként felaprózódunk, felmorzsolódunk.
Megállapodtunk a lehetséges fő témákban:
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-családsegítés
-oktatás
-egészségügy
-felnőtt ellátás (foglalkoztatás lakhatás)
-jogvédelem
Fontos, hogy a KAF ne vegyek át feladatokat mástól (pl. Önkormányzat), hanem érdekvédjen. Pl.
Meg lehet nézni, hogy a kerületi/települési szociális koncepciókban mennyire.
Következő alkalom: 2008. nov. 13.
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