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1. Magyarországi fogyatékos-ügyi helyzet 

 

1.1 Fogyatékosok helyzete Magyarországon 

 

Magyarország közel 10 milliós lakosságából több mint 600 ezer ember él valamilyen fogyatékossággal, ebből 

közel százezren valamilyen értelmi fogyatékossággal. A mai magyar állapotok szerint ezen emberek számára 

nehéz az integráció, mivel a szociális háló nem segíti megfelelően ezeket a szegmenseket. A magas fokú 

állami újraelosztás nem kedvez a civil szféra kezdeményezésinek, amelyet az alacsony számú hazai tőkés 

társadalom sem tud megfelelően támogatni. 

A közel 10 ezer hazai Down-szindrómával élő ember problémái többségében az egész fogyatékos társadalom 

gondjai is, a Down Egyesület ezért dolgozik többféle fogyatékossági típusú csoporttal is együtt. 

1.2 Korai Fejlesztés 

 

A fogyatékos emberek hazánkban 3,5 éves átlagéletkorban veszik igénybe a korai fejlesztés szolgáltatását, 

holott a hatékonysága sokkal jobb lenne az újszülött korhoz közelítve. A potenciálisan rászorulók egy tizede 

részesül ellátásban országos átlagra vetítve, viszont a fővároson kívüli területeken ez az arány még rosszabb. 

Az infrastrukturális problémákon kívül óriási gondot jelent a szakemberek hiánya, valamint az egészségügy és 

az oktatás hatékony együttműködésének hiánya is. 

1.3 Közoktatás 

 

Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, valamint 2009-ben ratifikálta az ENSZ 

egyezményt, amelyek törekvést váltottak ki a fogyatékosok integrációjára a közoktatásban. Vannak hazai 

törvények ennek az elősegítésére, viszont ezek a gyakorlatban szinte semmilyen mértékben nem épültek be a 

magyar közoktatásba.  Az enyhe és középsúlyos fogyatékkal élő emberek jellemzően szegregált intézményben 

nevelkednek fel. A hazai elmélet az, hogy ezeket az embereket majd felnőtt korukban integrálják a 

társadalomba, emellett a szakmai és infrastrukturális, valamint a társadalmi morális problémák is akadályt 

állítanak az integráció megvalósulásának. 

1.4 A munka világa 

 

A fogyatékkal élő emberek zömében szegregált foglalkoztatás keretében dolgoznak, védett munkahelyeken. 

Kevés olyan jó példa mutatható fel, ahol akár enyhe értelmi fogyatékos vagy mozgásában, látásában, 

hallásában akadályozott ember el tud helyezkedni a nyílt munkaerő piacon. Ezek a fogyatékkal élő emberek 

előbb-utóbb inaktív kereső státuszba fognak tartozni, ahol elsősorban szociális segélyből tarthatják fenn 

magukat. 
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1.5 Társadalmi attitűd 

 

Magyarországon a 90-es évek közepéig úgy gondolták, hogy egy Down-szindrómával született gyermeknek 

jobb helye van egy állami intézményben, mint a családban, ezért addig a családokat határozottan kérték, hogy 

mondjanak le gyermekükről. A 90-es évek közepétől javult a helyzet, azonban a mai napig felajánlják a 

szülőknek a lehetőséget a lemondásra. Ez az orvosi, egészségügyi hozzáállás jellemző a többi fogyatékossági 

típusnál is. 

 

Mindezeknek köszönhetően a magyar többségi társadalom minimális mértékben ismerhette meg a különböző 

fogyatékossági típussal élő embereket. Ennek az információhiánynak tulajdonítjuk azt, hogy nem nyitnak 

megfelelő mértékben a fogyatékkal élő emberek felé. Szervezetünk elsődleges feladata ennek a 

kommunikációs falnak az áttörése. 

 

2. Down Egyesület bemutatása 

 

A DOWN Egyesületet 14 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a 

rendelkezésükre álló információkat és tapasztalatokat megosszák azokkal a családokkal, akiknek 

szintén Down-szindrómás gyermeke született. 

 

 Down Donation: olyan oktatási intézmények támogatása, amelyek felvállalják az értelmi 

fogyatékosok korai fejlesztését. 

 Részvétel a Down Dada programban, pozitív példa nyújtása egy újabb Down-baba 

születésekor. http://downegyesulet.hu/tudomanyos-magyarazatok/down-dada-szolgalat 

 Down Shop: értelmi fogyatékosok által készített ékszerek, ajándéktárgyak értékesítése 

webshop-on keresztül. http://downshop.hu/ 

 Down Ambulancia működtetése a Jósa András Kórházzal együttműködésben, ahol a 

szükséges szakorvosi vizsgálatokat egy nap alatt, soron kívül elvégzik. 

http://downegyesulet.hu/tudomanyos-magyarazatok/down-ambulancia 

 

 

 

 

http://downegyesulet.hu/tudomanyos-magyarazatok/down-dada-szolgalat
http://downshop.hu/
http://downegyesulet.hu/tudomanyos-magyarazatok/down-ambulancia
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3. A Down Egyesület programjai 

3.1 „Mindenkinek becsengettek!” oktatási program Közép-Európában 

 

A 2009/2010-es tanévben lezajlott "Mindenkinek becsengettek!" 

program sikereire való tekintettel 2011-ben is folytatta az Egyesület 

tevékenységét – hazánk több nagyvárosában, valamint immár 

Ukrajnában és Romániában is. Cél: A fogyatékosok integrációjának, 

elfogadásának segítése. 

www.mbcs.hu  

 

"Programunkkal szeretnénk elérni azt, hogy a többségi társadalom szimpátiája mellett, a megfelelő 

korai felismeréssel, differenciált oktatási módszerek alkalmazásával, minél több eltérő fejlődésű, 

fogyatékos gyermek részére egyszerűen legyen elérhető a korai fejlesztés és az integrált oktatás 

Magyarországon.” Kisari Károly, Down Egyesület 

3.2 Nemzetközi Down Világnap a Vígszínházban (2009, 2010, 2011) 

 

Magyarországon elsőként a Down Egyesület szervezett országos eseményt 

a Down Világnapon 2009. március 21-én a Vígszínházban, ahol 200 Down-

szindrómás és 400 ép gyerek érezhette jól magát színes, egész Vígszínházat 

betöltő programokon. 2011-ben a harmadik Down Világnap 

megszervezésére került sor, mely azóta több mint 1000 fős, nemzetközi 

eseménnyé nőtte ki magát. A rendezvény külön érdekessége minden évben, 

hogy a Vígszínház művészei, mint önkéntesek vesznek részt a gyerekeknek szóló programokon. A 

Világnap rendszeres vendégei szlovák és lengyel fellépő csoportok, valamint több szomszédos 

ország apraja-nagyja látogat el ezen alkalomból a játszóházzá alakuló Vígszínházba minden évben. 

www.0321.hu  

3.3 „Mindenkinek becsengettek!” programzáró gálák országszerte és a határon túl 

 

A Down Egyesület által életre hívott program során fogyatékkal élő (pl. Down-szindrómás) 

gyerekeket visznek be gyógypedagógusok iskolai közösségekbe heti 1-2 alkalommal 8-10 héten át 

egy-másfél órás foglalkozásra. A gyerekek az együtt eltöltött idő alatt valamilyen közös produktumot 

hoznak létre (tánc, műsor, rajz, egyéb alkotás…), amelyet a program végén rendezett különleges 

gyereknapon bemutathatnak, kiállíthatnak. 

http://www.mbcs.hu/
http://www.0321.hu/
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A 2010-es budapesti, Nemzeti Színházban tartott gála sikere után 

2011 májusában immár három helyszínen rendezett programzáró 

Különleges Gyermeknapot az Egyesület, novemberben pedig a 

szomszédos Romániában és Ukrajnában is volt „Mindenkinek 

becsengettek!” gála: 

2011-es MBCS gálák: 

Budapesti „Mindenkinek becsengettek!” gála a Nemzeti Színházban  

Debreceni „Mindenkinek becsengettek!” gála a Lovardában  

Nyíregyházi „Mindenkinek becsengettek!” gála a Sóstói Múzeumfaluban 

Szatmárnémeti „Clopotelul suna pentru toti!” zárórendezvény 

Ungvári „Дзвiнок звучить для всiх!” zárórendezvény  

3.4 „Mindenkinek becsengettek!” - Szakmai együttműködés 

 

A „Mindenkinek becsengettek!” program során a Down Egyesület fontosnak tartja a megfelelő 

szakmai hátteret, amelyet szakmai együttműködő partnerek biztosítanak, akik együttműködési 

szándékukat 2010. december 3-án együttműködési nyilatkozatban fogalmazták meg. 

Partnerek: 

o Parlament Oktatási Bizottsága 

o ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

o Nyíregyházi Főiskola, Pedagógusképző Kar 

o Nyíregyházi Apáczai Csere János Gyakorló Iskolája 

o Gyermekek Háza Iskola 

o Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány 

o Hill&Knowlton Hungary 

 

„Örülök annak, hogy a kezdeményezés Magyarországról indulva a határokon túl is követőkre talált, 

és fontosnak tartom, hogy a példamutatáson túl a gyakorlati megvalósításban is segítsük és 

támogassuk a „Mindenkinek becsengettek!” program külföldi képviselőit. Az esélyegyenlőség minden 

jól működő társadalom alapja, ezért elengedhetetlen, hogy már gyermekkorban megteremtsük ennek 

feltételeit.”  Pokorni Zoltán, az Országgyűlés oktatási, tudományos és kutatási bizottságának elnöke 
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4. Korai fejlesztés projekt 

4.1 Konferencia - Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében 

 

Magyarországon a beiskolázandó, eltérő fejlődésű, fogyatékossággal élő 

gyermekek számából arra lehet következtetni, hogy minimum 15.000 

családnak lenne szüksége a megfelelő színvonalú ellátás biztosítására. A 

jelenleg fejlesztésben résztvevő gyermekek majdnem 50 százalékát 

Budapesten látják el (miközben itt a 0-4 éves népességnek csak 14%-a 

lakik). A legnagyobb gondokat az észak-magyarországi, és az észak-

alföldi régió mutatja, amelynek megyéiben szinte minden mutató alatta 

van az országos átlagnak. 

A Down Egyesület célja ennek az aránynak a megváltoztatása, ezért szervezte a „Mindenkinek 

becsengettek!”- Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében című 

konferenciát, melyen különféle területen tevékenykedő, határon túlról is érkező szakemberek 

tapasztalatait hallhatták a megjelent pedagógusok, védőnők, gyógypedagógusok, orvosok, illetve 

mindenki, aki a koragyermekkori intervenció lehetőségei iránt érdeklődik. 

4.2 Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Nyíregyházán  

 

A 2011. augusztus 30-án nyitott Csodavár Korai Fejlesztő Centrum azoknak a 

szülőknek kíván segíteni a gyermeknevelésben, gyermekük képességeinek 

megismerésében és kibontakoztatásában, akik fontosnak tartják, hogy akár 

sérült, akár ép gyermekük a lehető legharmonikusabb személyiséggé 

fejlődhessen. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekeknek és családjaiknak az alábbi államilag támogatott 

szolgáltatásokat kínálja a Csodavár: 

 

 

o Komplex képességfelmérés 

o Gyógypedagógiai fejlesztés 

o Gyógytorna 

o Dévény terápia 

o Vojta terápia 

o Szenzoros integrációs terápia 

o Logopédiai fejlesztés 

o Szülőklub / Szülők iskolája 

o Információs és tanácsadó központ 
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Megelőző jelleggel kínálja a Centrum az alábbiakat azoknak az óvodáskorú gyermekeknek, akiknél a 

részképesség-zavar, magatartászavar gyanúja felmerült: 

o Komplex képességfelmérés 

o Egyéni és csoportos fejlesztő pedagógiai foglalkozás 

o Sindelar terápia 

o Ayres terápia 

 

A Csodavár várja azokat a családokat is, akik szívesen eltöltenének néhány kellemes órát egy 

modern, professzionális, mégis családbarát, kellemes környezetben; a következő programokkal: 

o Komplex képességfelmérés 

o Zenebölcsi, zeneovi 

o Bábszínház 

o Játszóház 

o Bababörze 

o Filmklub 

 

5. Az egyesület kommunikációs aktivitása 

Közel ezer sajtómegjelenés 3 ország több mint száz napi-, és hetilapjában, televíziókban és 

rádiókban, internetes újságokban. 
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6. A Down Egyesület tervei 2012-ben 

6.1 Nemzetközi Down Világnap 2012 

A színpadon: 

o Presser Gábor 

o Pa-Dö-Dő 

o Baross Imre Artistaképző Iskola növendékei  

o Liszt Ferenc Zeneműv. Egyetem növendékei 

o Külföldi Down szervezetek 

o A Vígszínház művészei 

 

További gyermek-programok a színházban: 

 

o Kézműves foglalkozások, 

o Közös fotózás színművészek és ismert emberekkel 

o Játszószoba, arcfestés, bohócok, vásár 

o Mese-illusztráció rajzolás 

o Könyvvásár 

o Legozás 

 

6.1 A Down Egyesület további tervei 

 

o Ötven korai fejlesztést igénylő gyermek rendszeres kezelése a nyíregyházi Csodavár Korai 

Fejlesztő Centrumban, valamint kétszáz többségi gyermek részére integrációs- és fejlesztő 

foglalkozások  

o A Vígszínházban elkészült festőművészek és Down-szindrómás gyermekek által készített 34 

képéből nagyszabású, jótékonysági festményaukció lebonyolítása  a fővárosban 

o Háromezer gyermek és családjaik részvételével megrendezni a „Mindenkinek becsengettek!” 

oktatási program gáláit az ország 4-5 nagyvárosában, májusban 

o Egy hetes nyári tábor fogyatékkal élő külföldi és magyar gyermekek és családjaik számára 

Magyarországon - közösen az ungvári „Élet Útja” Központtal 

o Milliós körben ismert a „Mindenkinek becsengettek!” program, melyet 2012 szeptembertől 

Magyarország nagyvárosai mellett több szomszédos ország bevonásával folytatunk 

o Mentorállás 

 Együttműködés a Magyarországi JOB Kft-vel 

 Együttműködés a Spanyolországi CECAP-pal 

 Együttműködés a Magyar Országos Levéltár-ral 

Célunk, hogy 10 Down-szindrómával élő felnőttet el tudjunk helyezni a nyílt 

munkaerőpiacon, valamint nagyszabású konferencia megszervezése Magyarországon. 
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7. Akik már támogattak 

Göncz Árpád – volt köztársasági elnök 
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