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I. Fogalmak, meghatározások

Biológiai meghatározottság - társadalmi következmény

	A sérültség, fogyatékosság tematikájának felvetésekor, kutatásakor, de gyakran az erre vonatkozó szociálpolitikai rendelkezések vitáján is kétféle irányzat érvényesül : a fogyatékosság individuális modelljéből kiinduló Paul Abberley 1992, in. Tausz Katalin 1995: 381.old. , a biológiai okokat hangsúlyozó szemlélet és a fogyatékosságot 'társadalmi termék'-ként definiáló szemlélet Tausz Katalin 1995: 379.old., Bánfalvy Csaba 1996:17.old., Kálmán Zsófia 1994:15.old.
, mely szerint a társadalom  -s nem az egészségi állapot- a legfontosabb fogyatékosító tényező.
	Kolosi T. a társadalmi rétegződés és egyenlőtlenségek vizsgálatakor ezt a két, egymással szembenálló szemléletet egymás mellé állítja: "Az emberek közötti különbségek részben biológiaiak, részben társadalmiak, csakhogy a valóságban ezek többsége nem választható szét. Így minden olyan különbséget társadalminak tekinthetünk, amely nemcsak biológiailag értelmezhető. Az értelmes analízis számára viszont ki kell választanunk a fontosabbakat, lényegesebbeket, meghatározóbbakat. A társadalmilag lényeges különbségek meghatározása a feladat". 
	A sérültek esetében a különbségek biológiai eredetűek elsősorban, de olyan következményeket vonnak maguk után -- pl. iskoláztatási- és munkalehetőség, önrendelkezési képesség és jog, integráció vagy elszigetelődés --  amelyek társadalmiak is egyszersmind. A fogyatékosság okaiban elsősorban biológiai meghatározottságú, de következményeiben 'társadalmilag lényeges' probléma. 
	Buda Béla szerint bármilyen oki magyarázatot választunk is, beindíthatunk egy társadalmi diszkriminációs folyamatot: túlhangsúlyozzuk a különbségeket, a másságot, holott az egyén szocializációja alapjában véve ugyanazt az utat követi, akkor is, ha biológiai eredetét károsodottnak vagy állapotát nehezen nevelhetőnek minősítették. 

Integráció és kirekesztés

Az utóbbi évtizedben a fogyatékosság és a társadalmi kirekesztés, illetve integráció fogalmai elválaszthatatlanná váltak. A legtöbb értelmezés szerint a fogyatékból adódó hátrány társadalmi szinten kirekesztést eredményez, hacsak nem lépnek működésbe olyan védő és/ vagy megelőző ellátások, amelyek kivédik a peremre sodródást. A fogyatékosság és ennek következményei olyan embereket sorol együvé, akik bár különböző társadalmi háttérből jönnek, különböző feltételek között élnek, mégis, a mindennapi életben való út-találás szempontjából hasonló helyzetűek. Ők azok a ’másak’, akik minduntalan kiválnak a többségből, akiknek külön törvényeik, külön intézményeik, jó esetben külön parkolóik és járműveik vannak. 
	A társadalmi kirekesztésnek számos definíciója létezik, valamennyi meghatározás megegyezik azonban abban, hogy az exklúzió a társadalom működésének zavara: olyan tünet, amely azt jelzi, hogy az integráció, az együvé tartozás megsérült. Hallgatólagos megegyezéssel szinte azonos értelemben használják a szegénység és az exklúzió fogalmát, de ugyancsak hasonértelmű kifejezés a depriváció, kivetettség vagy a kiilleszkedés is, amely  a probléma folyamat-jellegét is hangsúlyozza.	
	Az Európai Parlament is definiálja mind a szegénységet, mind az exklúzió "A szegénység fogalma az anyagi források szűkösségét, elégtelenségét jelenti. Az exklúzió fogalma magába foglalja a társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális életbe való részvétel elégtelenségét, egyenlőtlenségeit vagy teljes hiányát."Európai Komisszió 1998: webb (www.kappa.ro) 
	Az ENSZ 1995 Koppenhágai világtalálkozóján az exklúzió ellen is állást foglalt a 4. elköteleződésben: "Kötelezettségvállalás a társadalmi integráció erősítésére olyan biztonságos és igazságos társadalom révén, amely az emberi jogok erősítésére és védelmére, diszkriminációmentességre, toleranciára, esélyegyenlőségre, szolidaritásra, biztonságra és mindenki részvételére épül, ideértve a hátrányos helyzetű és sebezhető embereket és csoportokat is."Ferge  2000: 131.old.
	Az exklúziófogalom előnye az --tartja Ferge Zsuzsa-- hogy közvetlenül, érzékelteti: nemcsak anyagi szegénységről van szó, hanem más forrásokból, lehetőségekből, cselekvésekből, jogokból való kirekesztésről is, vagyis komplex problémáról. A szegénység passzív kategóriának is tekinthető, olyasminek, ami létezik "magától", anélkül, hogy erről bárki tehetne. A kirekesztés kifejezés hordozza a jelenség "kvázi-intencionált" jellegét is.
"Nem lehet nem össztársadalmi jelenségként és felelősségként felfogni: utal a társadalmi egészre, a társadalmi integráció fontosságára, illetve a kirekesztésre, mint olyan folyamatra, amely sérti az integráltságot."Ferge 2000: 116.old.
	A kiilleszkedés --Robert Castel szerint-- a társadalmi kötelékek fellazulásának egy sajátos módja, amelyet a munka-nélkül-lét és a szociális elszigetelődés együttes hatása okoz. "Két vektor eredőjeként értelmezhető egy olyan koordináta-rendszerben, ahol az egyik tengely a társadalomba a munka révén való betagolódásé vagy be nem tagolódásé, a másik, pedig a társadalmi-családi társas kötelékekbe való beilleszkedésé vagy be nem illeszkedésé. A kapcsolati beilleszkedés két regiszterét kellene egymástól elkülönítenünk, de össze is kapcsolnunk: a családi elemet és a kulturális elemet. Nem más ez, mint a hagyományokban gyökerező életmódba beilleszkedés, azoknak a konkrét értékeknek  az elfogadása, amelyek a mindennapi gyakorlatba való beágyazódásukon keresztül --amit az azonos közeghez tartozás tudata teremthet-- átlátható szerkezetet adnak a mindennapi életnek, és értelmet kölcsönöznek az azt újrateremtő aktusoknak."  Bár a munkanélküliség egyenes következménye legtöbbször a szegénység is, R. Castel nem a gazdasági dimenzióra helyezi a hangsúlyt, hanem az "alkalmaztatás/társadalmi beilleszkedés együttes mutatójára". Szerinte három zónára osztható fel a társadalomba integráltság: a betagolódás zónájára (biztos munkalehetőség, erős kapcsolati kötelék), a sebezhetőség zónájára (bizonytalan munkalehetőség, törékeny kapcsolati háló) és a kiilleszkedés zónájára (hosszantartó, reménytelen munkanélküliség, társas kapcsolatok hiánya). A társadalom szintjén a dezintegrálódás, az egyén szintjén a kiilleszkedés megoldásaként szintén 'kétvektorú' megoldást ajánl: a munka révén lehetségessé váló becsatlakozást és a kapcsolati háló által való beillesztést.
	Az exklúzió empirikus mérésére tesz kísérletet Tania Burchardt 4 dimenzió alapján: alacsony jövedelem, csekély vagyon; termelő tevékenységbe való részvétel hiánya; politikai passzivitás; társas kapcsolatok hiánya. Szerinte az exkúziót kiváltó okokat kell megkeresni, a megelőzést, a bebiztosítást tartja a legfontosabbnak. Esélyt adni a társadalmi mobilitásra, részt venni a döntéshozásban --mindez legalább ugyanolyan fontos a társadalmi integráltság szempontjából, mint az anyagi helyzet és munkalehetőség.

Törvényszerű velejárója-e az exklúzió a sérült-létnek?

Az életkörülmények dimenziója
A társadalmi rétegződés analízisében az egyenlőtlenségek az életkörülmények dimenziójában jelennek meg: "hol, miből és hogyan élünk" Kolosi 1984: 122 old.. A sérült gyereket nevelő családok a gyermek születésekor nem sorolhatók be egy a társadalmi hierarchia alján levő rétegbe. Vagyoni helyzetüket és társadalmi státusukat illetően a hierarchia minden szintjén megtalálhatóak.  A fogyatékkal születő gyerekeket tehát az indulási státus-tőke nem osztja be eleve egy defavorizált csoportba. Későbbi tanulási és elhelyezkedési lehetőségeik miatt viszont, gyakran – kiváló képességeik ellenére is – csak elenyésző kisebbségük jut magasabb foglalkozási státusba a betanított munkás szintnél, úgyhogy felnőtt korukra legtöbben visszacsúsznak az eredet-családhoz viszonyított gazdasági-társadalmi státusukban. (Ez a jelenség már a sérült gyerek megszületésekor elkezdődik, és az egész családra kiterjed.)	
A 'termelő  tevékenység' kifejezés lehet, hogy nem a legajánlottabb, ha sérültekről beszélünk. Sokuk esetében a munkának elsősorban önértékelést adó, a mindennapokat strukturáló, a segélyezetti létből kiemelő jelentősége van. A munkalehetőségnek ez az aspektusa gyakran csak gazdasági kérdésként vetődik fel: kifizetődő-e a fogyatékos személy foglalkoztatása, ügyviteli szempontból nem egyszerűbb-e a segélyezés, mint a védett vagy speciális munkalehetőség biztosítása? 
	
A  társas kapcsolatok és a társadalmi részvétel dimenziója
	A 'társas kapcsolatok lehetőségének' vizsgálata a fogyatékkal élők esetében a Barry Brian által felvetett 'közös intézmények'  szempontjából is elkezdhető.  A szegregált oktatás-nevelés eddigi gyakorlata miatt a fogyatékkal élő egyén már gyermekkorától 'speciális' bánásmódban részesül: nem a 'közös' óvodába, iskolába jár, nem a 'közös' szabadidős és  sportprogramon vesz részt, s így kizáródik az integrált társas kapcsolatokból, s legfennebb betagolódik a hasonló sorsúak közösségébe. A családban-maradás lényegesen javítja a kapcsolatokra való esélyt, de bizonyos életkorban már nem elégséges csak a család támogatása, fontos a kortárscsoport, az 'idegenek', a 'világ' előtt való megmérettetés lehetősége is, az önálló életvitelre való lehetőség. Paternalista maradvány - tartja Ferge - a választási lehetőségek korlátozása, az 'értük de nélkülük való döntés', az "akaratuk ellenére boldogítás,"Kányádi Sándor: Ballada 
"jó Herceg mondd mikor lesz vége
és lesz-e új a nap alatt
és akaratunk ellenére
még meddig boldogítanak"  
 azaz autonómiájuk csorbítása.  A társadalmi és politikai életben való részvétel a szabad döntéshez való jogot is jelenti, dönteni viszont csak ott lehet, ahol vannak választási lehetőségek. 
	A térbeli kirekesztés, mint a társadalmi kirekesztés egyik formája, különösen a szenzorosan sérülteknek és a mozgásukban akadályozottaknak jelent problémát. A környezet akadálymentesítésétől az információ adekvát formájú hozzáférhetőségéig, számtalan olyan területe van a mindennapi életnek, ahol a kirekesztettség érzését, és segítség híján, ennek állapottá szilárdulását élheti meg a sérült.
	"Minden olyan társadalomban, amelyben jelentősek az egyenlőtlenségek, a kormányzatnak biztosítania kell nemcsak a jövedelmek, a javak és az alapvető szolgáltatások növekvő minimumait, hanem az önbecsülés, a társadalmi mobilitási esélyek és a döntéshozatal számos színterén való részvétel javuló minimumait is." Ferge 2000: 116. old.(Miller és mások, 1967, 17.o., átvétel) A döntési alternatívák, az önbecsülést erősítő társadalmi visszajelzések lényegesen kevesebbek egy fogyatékkal élő személy esetében, mint egyébként. Ma már nem divat, sőt kockázatos, nyíltan a sérülteknek a társadalmi-politikai életben való részvétele ellen beszélni vagy tenni, de az esélyegyenlőség megteremtése sokszor csak az időleges pozitív diszkrimináláson keresztül valósulhat meg -amit viszont már kevés politikai párt fogad el, vagy támogat.

Konklúziók
	A fogyatékkal élők nem képeznek külön társadalmi réteget, mivel azok a különbségek, amelyek köztük és a társadalom egészséges-ép többsége között vannak, elsősorban nem a szigorúan vett társadalmi rétegződés következményei. Leginkább csoportként definiálhatók – jóllehet egyetlen társadalmi csoport határai sem húzhatók meg mereven – a homofilikus kapcsolatok erőteljes uralma miatt. A csoportképződési folyamatnak azonban, -- az esélykülönbség  miatt -- meghatározó társadalmi következménye is van. Biológiai és társadalmi  meghatározottságait figyelembe véve tehát  a 'sérültek társadalma' átlépi a csoportkategóriát és keresztbe metszi a társadalmi réteg- vagy osztályhatárokat az épség-sérültség speciális törésvonala mentén.
	Társadalmi esélyük, a vertikális mobilitás lehetősége, csoporton belüli és kívüli tényezőktől meghatározott. A csoporton belüli feltételek: szervezettségük fokától, kollektív érdekérvényesítési képességeiktől, erőforrások meglététől függ. A külső, csoporton kívüli, feltételek: a társadalmi esélyegyenlőség alapjainak megteremtése (képességeiknek, képzettségüknek megfelelő munkalehetőség, állampolgári jogon járó és nem csak segély típusú juttatások, stb.), társadalmi szolidaritáson alapuló elosztási elvek (a szükségletnek a hatalom fölé helyezése), közvetítő mechanizmusok kialakítása (amelyek "lefelé" és "felfelé" is képesek közvetíteni: ismerik a valós helyzetet és van szociálpolitikai döntésbefolyásoló erejük).
	Nem törvényszerű együttjárója az exklúzió a  sérült-létnek, de önerőből nem tudja megoldani a sérültek társadalmi csoportja azt, hogy ne illeszkedjék ki. A mikrótársadalom - család, munkatársak, kisközösségek- és a makrótársadalom -szociálpolitika, törvényhozás, közvélemény- aktív beillesztő és betagoló stratégiájára van szükség ahhoz, hogy a sérült-sors ne jelentsen sorsszerű kirekesztést is.
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Feladatok:
I. Gondolj egy intézetben élő súlyosan mozgássérült, de szellemileg nem fogyatékos fiatalra. 
Miből rekesztődik ki, mi marad ki az életéből, ahhoz viszonyítva ahogyan egy vele egykorú fiatal él. (Készíts egy listát az általad összegyűjtött észrevételekből!)   
Az általad összeállított lista minden tétele mellé írd oda, szerinted mi az, amit a biológiai fogyaték miatt nem tud megtenni, mi az amit a környezet, és a társadalmi körülmények miatt nem tehet.
Pld.: nem járhat kirándulni
II. Kirekesztettek-e a romániai fogyatékkal élő emberek? Alkalmazd a T. Burchardt által ajánlott dimenziókat:  jövedelem és vagyoni helyzet; termelő tevékenységben való részvétel; politikai részvétel; társas kapcsolatok!




A fogyatékosság definíciói


Hogyan nevezzük? 
	Valamennyi nyelven problémát jelent a fogyaték elfogadható megnevezése, mert különösen főnévként alkalmazott formájához a köznyelvi használatban pejoratív, leminősítő, negatív tartalmak tapadnak. Az egységesített, többnyire angol megnevezések saját nyelvre átfordítása sem sokkal könnyebb feladat: a köznyelv, de sokszor a szakmai diskurzusok nyelve is ellenáll a túlbonyolított, vagy hangzásában nagyon idegenszerű kifejezéseknek. Nem kevésbé egyszerű a fogyaték szintjeire, fokozatosságára megtalálni a megfelelő meghatározásokat, fogalmakat.
Az egységes fogalom-meghatározás mégis szükséges, egyfajta fogalmi harmonizációt is létre kell hozni ahhoz, hogy az együttgondolkodás alapfeltételei adottak legyenek. Az európai jogalkotás és szaknyelv a WHO meghatározásait használja
 WHO meghatározások
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1980-ban közzétett meghatározásait figyelembe véve az Európai Közösség dokumentumai három, fokozatilag és tartalmilag különböző fogalmat használtak a sérült-lét körülírására, ezek: a károsodás (impairment), a fogyatékosság (disability) és a hátrány (handicap). 
Károsodás: az ember pszichológiai vagy fiziológiai szerkezetének, funkciójának bármiféle rendellenessége, hiányossága (hiányzó vagy sérült testrész, szerv). A magyar nyelvben ennek leginkább az ’egészség-károsodás’ kifejezés felel meg.
Fogyatékosság: az ember bizonyos tevékenységeinek módosult, csökkent képessége: közlekedés, evés, ivás, mosakodás, munka, írás stb. tekintetében. A nemzetközi gyakorlatban a fogyaték mérésekor egy skála különböző számértékeit rendelik a hiányzó, illetve meglevő képességekhez (pl. közlekedés, evés, ivás, mosakodás, munka, írás, de a körömvágás, lépcsőjárás, bevásárlás, közlekedési eszközök használatának felmérésekor is).
Hátrány: fokozatilag a legsúlyosabb, valamely károsodásból vagy fogyatékosságból eredő társadalmi hátrányt jelent, amely korlátozza, esetenként akár meg is akadályozza, hogy az egyén betölthesse korától, nemétől, a társadalmi és kulturális feltételektől meghatározott normális, mindennapi szerepét. A hátrány tehát a károsodás, vagy fogyatékosság társadalmivá válása, amely súlyos kulturális (pl. tanulás), társadalmi (önellátás, kapcsolatteremtés), gazdasági (szakmatanulás, munkavállalás) és egyéb következményeket von maga után az egyén mindennapi életére vonatkozóan. A fogyatékosság meghatározásának summája tehát a WHO definíciója szerint: a normális társadalmi szerep betöltésére való egyéni képtelenség.

A fogyatékosság értelmezési sémája 1997-ig:
BETEGSÉG  a KÁROSODÁS  a FOGYATÉKOSSÁG  a  HÁTRÁNY
Forrás: FNO osztályozás

Ennek a meghatározásnak a szociálpszichológiai és társadalompolitikai kritikái elsősorban az orvosi, medikális jelleget kifogásolják. A csak betegségből, károsodásból kiinduló viszonyulás egészség-problémává, tehát magánüggyé, individuális jellegűvé szűkíti le a fogyatékosságot. Az orvosi modell értelmezésében a fogyatékosság egészségügyi ellátást igényel, szakember által nyújtott, egyéni kezelés formájában. Ellátása a gyógyításra, az egyén ’rendbehozatalára’, állapota és magatartása módosítására törekszik. A társadalmi, környezeti tényezők hatását kizárja mind a probléma kialakulásánál, mind a kezelésénél, s ez által nagyon szűk teret hagy a társadalmi integráció lehetősége számára is. Egyedüli szociálpolitikai feladatként az egészségügyi ellátás szabályozását, javítását vagy reformját jelöli meg.
A kritikák hatására 1997-ben a WHO új megfogalmazást tett közzé. Az új értelmezés kiindulópontja ugyan szintén a betegség, illetve az egészségi állapot, de már nem csupán az egyéni vonatkozások jelennek meg, hanem a környezetiek is. Ezzel egyúttal világossá teszi, a részvétel és a környezet kiemelt szerepét is.
Az egészségkárosodás korlátozza a személy aktivitását és a társadalomban való részvételét. A környezeti tényezők – a közlekedési akadályoktól az előítéletességig és diszkriminációig – ha nem segítik, nem favorizálják azt, hogy az egyén meglévő képességeivel részt vehessen a gazdasági és társadalmi élet színterén, akkor fogyatékossá teszik őt.
A fogyatékosság új értelmezési sémája:

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT

KÁROSODÁS  –  TEVÉKENYSÉG  --   RÉSZVÉTEL

KAPCSOLÓDÓ TÉNYEZŐK

KÖRNYZETI (TÁRSADALMI) – SZEMÉLYES (EGYÉNI)
Forrás: FNO osztályozás

Öt évi módszeres területi vizsgálatok és nemzetközi konzultációk után az 54. Egészségügyi Világközgyűlés 2001. május 22.-én fogadta el a Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO) címmel közzétett, részletesen kidolgozott változatot. Az új fogalmak – amelyek felváltják a korábban használt ’károsodás’, ’fogyatékosság’ és ’rokkantság’ fogalmakat, olyan osztályozást tesznek lehetővé, amely által nem csak a negatív, hanem a pozitív jellemzők vagy tapasztalatok is leírhatók. Ennek a perspektívának a szempontjából minden emberi tulajdonság, megnyilvánulás vagy tett egy kétpólusú tengelyen helyezhető el, ahol az egyik végpont a funkcióképesség, a másik véglet a fogyatékosság. A funkcióképesség olyan gyűjtőfogalomként határozható meg, amely minden testi funkciót, tevékenységet és részvételt felölel, vagyis egy kóros egészségi állapottal rendelkező egyén és kontextuális (környezeti és személyes) tényezői közötti kölcsönhatás pozitív oldalait jelöli meg. A fogyatékosság, mely szintén gyűjtőfogalomként definiált, minden károsodást, tevékenységakadályozottságot vagy részvételi akadályozottságot összefoglal. Egy kóros egészségi állapottal rendelkező egyén és kontextuális (környezeti és személyes) tényezői közötti kölcsönhatás negatív oldalait jelöli meg. Ily módon egy személy egészsége és egészségéhez kapcsolódó állapotai árnyaltan rögzíthetők: az adott kategórián belül bejelölhető a működőképesség  vagy fogyatékosság mértéke és nagysága, majd a megfelelő minősítők (támogató / akadályozó) hozzáadásával bejelölhető a környezeti tényezők hatása is.

A fogyatékosság értelmezésében lényeges fogalmak FNO szerinti áttekintése: 

FNO áttekintés
Funkcióképesség és fogyatékosság
Kontextuális tényezők
Alkotóelemek
Testi funkciók és struktúrák
Tevékenységek és részvétel
Környezeti tényezők
Személyes tényezők
Résztartományok
Testi funkciók
Testi struktúrák
Életterületek
(feladatok, tevékenységek)
Külső hatások a funkcióképességre és fogyatékosságra
Belső hatások a funkcióképességre és fogyatékosságra




Besorolások

Változás a testi funkciókban (élettani)


Változás a testi
Struktúrákban
(anatómiai)

Képesség
Feladatok végrehajtása standard környezetben

Teljesítmény
Feladatok végrehajtása egy adott környezetben


A fizikai, szociális és az attitűd jellegű környezet jellemzőinek támogató vagy akadályozó hatása




A személyes tulajdonságok hatása
Pozitív oldal
Funkcióképesség és strukturális épség
Tevékenység
Részvétel

Támogatók
Segítők


Nem alkalmazható

Funkcióképesség


Negatív oldal
Károsodás
Tevékenység akadályozottsága
Részvételi korlátozottság

Hátráltatók
Akadályozók
Korlátozók


Nem alkalmazható

Fogyatékosság


2. táblázat
Forrás: FNO meghatározások (2003: 11.o.)

Az így felépülő fogalomrendszerben az eddig használatos kifejezések – károsodás, fogyatékosság, rokkantság – átértékelődnek és új meghatározást nyernek. 
A károsodás  eltérést jelent bizonyos, általánosan elfogadott populációs standardoktól a test és funkciói orvos-biológiai állapotában. A károsodások lehetnek átmenetiek vagy tartósak; súlyosbodóak, enyhülők vagy állandóak; időszakosan fennállóak vagy folyamatosak. A populációs normától való eltérés lehet csekély vagy jelentős, sőt ingadozó is. Etiológiailag vagy kialakulásuk tekintetében nem egységesek: okozhatja genetikai rendellenesség, vagy lehet sérülés következménye, de szükségszerűen feltételez egy kiváló okot is. A károsodás lehet egy kóros egészségi állapot része vagy megnyilvánulása, de nem szükségszerűen jelenti azt, hogy betegség áll fenn, vagy hogy az egyént betegnek kell tekinteni. A károsodás, mint fogalom a jelen definíció szerint körülíróbb és szélesebb kiterjesztésű, mint a betegség vagy a rendellenesség.
A tevékenység akadályozottsága a korábbi meghatározásokban használatos ’fogyatékosság’ kifejezést váltja fel. Olyan nehézséget jelent, mely megakadályozza az egyént bizonyos feladatok vagy cselekvések végrehajtásában. A tevékenység minőségileg és mennyiségileg jellemezhető akadályozottsága az enyhe eltéréstől a súlyosig terjedhet, és az összehasonlítás alapját az adott kóros egészségi állapotban nem szenvedő ember tevékenységének módja vagy mértéke jelenti.
A részvételi korlátozottság a korábban alkalmazott ’rokkantság’ kifejezést cseréli le. Olyan problémát jelent, amellyel az egyén bizonyos élethelyzetekben történő közreműködése kapcsán szembesülhet. A részvétel korlátozottsága úgy határozható meg, ha összehasonlítjuk a vizsgált egyén részvételét egy nem fogyatékos egyénnek az adott kultúrkörben vagy társadalomban elvárható részvételével.
A korlátozottság vagy akadályozottság következményeként kialakuló ’hátrány’, amely az előző értelmezésben használatos volt, a környezeti tényezők tartományában nyer átértelmezést.  Az egyéni környezet – otthon, munkahely, iskola – és a társadalmi környezet –szervezetek és szolgáltatások, közösségi tevékenységek, kormányhivatalok, kommunikációs és szállítási feltételek, törvények, attitűdök és ideológiák – színterén dől el, hogy az önérvényesítés sikeres vagy kudarcra ítélt. A cél már nem a hátrány megszüntetése, hanem a jóllét facilitálása. Ebben a fogalomrendszerben a jóllét az emberi élet minden résztartományára kiterjed, beleértve a fizikális, mentális és társadalmi területeket is, egyszóval mindazt, amit ’teljes életnek’ nevezünk. Az egészség az emberi élet teljességének a vonatkozásában olyan funkcionális résztartomány, amely minden más területet meghatározhat, de önmagában nem tölti ki ezt a teljességet.
A FNO új fogalomrendszerének az érdeme, hogy egy olyan ’bio-pszicho-szociális’ megközelítést alkalmaz, amely integrálja a fogyatékosság eddigi értelmezésére használt, sok ponton egymással szemben álló orvosi és szociális modellt. Ezáltal olyan szintézist alkot meg, amelyben az egészség-fogyatékosság kérdésére a biológiai, egyedi és társadalmi meghatározottság egyaránt hangsúlyos  egységes nézőpontjából tekinthetünk rá

Fogalomhasználat Romániában

Mint minden országban, Romániában is hosszú viták folytak arról, hogy milyen névvel kellene illetni azokat, akik fogyatékkal élnek, illetve azokat a problémákat, amelyek a fogyatékot kiváltják. A viták Ezek a viták a SiNHaR ( Fogyatékos Személyek Nemguvernamentális Egyesületeinek Országos Szimpoziuma  --fordítás tőlem) évi rendezvényein zajlottak 1992 és 1998 között. Lásd még Vasilescu (2001) könyvét. résztvevői (szakemberek és érdekvédelmi szervezetek képviselői, akik sok esetben ők maguk is fogyatékkal élők) közül némelyek amellett foglaltak állást, hogy nem feltétlenül a kifejezések számítanak, fölösleges a szaknyelvi megnevezéseknek – pl. ’speciális igényű’, ’akadályozott’, ’csökkent képességű’, ’hátrányban levő’ ’diszkfunkciós’ – a köznyelvre való ráerőltetése, mert ezek a szavak úgysem épülnek majd be a mindennapi szóhasználatba. A vitázók másik csoportja amellett érvelt, hogy az ambivalens terminológia majd értelmezési és törvénytervezeti ’homályokat’ fog szülni. A végeredmény néhány elvnek a leszögezése volt:
	kerülendő a stigmatizáló szóhasználat, de a megbélyegzést a mentalitás szintjén és nem csupán a nyelvi megfogalmazások szintjén kell kezelni (ajánlják a ’képtelenség’ kifejezés vagy ezzel összefüggő lefokozó képzők használaton kívül helyezését pl. ín-, sub-, re-: incapacitate, invaliditate, infirmitate, subfunctiune, nerecuperabil)

a fogyatékosság felmérését és ’kezelését’ ki kell szabadítani a csak ’betegség-munkaképesség csökkenés’ dimenzióból, helyette a társadalmi életben való részvétel potenciálját kell keresni, felmérni
az okság és fokozatok helyes megértéséért ajánlják, hogy a vonatkozó hazai rendelkezések igazodjanak a WHO meghatározásaihoz és kritériumaihoz. 

A Fogyatékos Személyek Civil Egyesületeinek Szakértői Bizottsága által  létrehozott séma A bizottság ezt az értelmezési sémát „egy lehetséges értelmezési sémaként”nevezi meg, jelezve, hogy nem tartja teljesnek, kimerítőnek. a fogyatékosság szintjeinek értelmezéséhez (1998):  
betegség, baleset, trauma 
az egészségi állapotot érinti
medikális beavatkozást tesz szükségessé
károsodás 
exteriorizálódik, láthatóvá lesz
segédeszköz használatot tesz szükségessé
fogyatékosság 
objektiválódik, különbséget okoz
szociális szolgáltatások  biztosítását igényli
hátrány 
szocializációs hatása van
környezeti adaptációt tesz szükségessé
3. táblázat
Forrás: SiNHaR által közzétett modell Vasilescu, szerk. 2001:26.

A romániai használatra kidolgozott Nemzeti Akcióterv a fogyatékos személyek védelméért és integrációjáért így határozza meg a fenti fogalmakat C. Stoenescu, L. Teodorescu, O.Mihaescu 2003: 278-296. :
 „A fogyatékosság problematikája egy komplex szemantikai mező, amely állandó változásban van: 
Károsodás, sérültség  (deficienţă): valamely személy egyes anatómiai, fiziológiai vagy pszichikai funkcióinak hiánya, elvesztése vagy zavara. Okozhatja betegség, baleset, trauma, de negatív környezeti hatások is.
Képtelenség (incapacitate) olyan akadályozottság, amely fizikai, intellektuális, szenzoriális, egészségi funkciók károsodása következtében vagy károsító környezeti hatások miatt alakul ki. Az akadályozottság lehet részleges vagy teljes, és korlátozza a személyt abban, hogy tevékenységét a normálisnak mondható szinten vigye végbe. 
Fogyatékosság (handicap) kifejezés a szociális hátrányra, a személy azon esélyének elveszítésére vagy csökkenésére vonatkozik, hogy a társadalmi életben másokkal egyenlő szinten vehessen részt. A fogyaték a személynek a környezettel való interakciójában jön létre.”
A fogalmak meghatározása próbál igazodni a WHO definíciókhoz. Szépséghibája, hogy a „képtelenség” kifejezést ’átmenti’, annak ellenére, hogy néhány bekezdéssel arrébb ugyanez a szabályozás jelenti ki, hogy „ki kell küszöbölni a fogyatékosok egyes csoportjaira használt ’nem-nevelhető’ megbélyegző, stigmatizáló kifejezést. Ez a változtatás az oktatásból való exklúzió megszüntetését eredményezné” uo. 292.old...
A 3519/2002 törvény megfogalmazásában a fogyatékosság definíciója elmozdul az orvosi modellre jellemző, betegséget hangsúlyozó szemlélettől a szociális modell irányába: környezeti módosításokra van szüksége ahhoz, hogy a fogyatékkal élők bekapcsolódhassanak a társadalmi életbe.

„Fogyatékosok azok a személyek, akiket fizikai, érzékszervi, mentális vagy pszichikus fogyatékukhoz nem adaptált társadalmi környezetük megakadályoz, vagy korlátoz abban, hogy egyenlő eséllyel vegyenek részt a társadalmi életben,  életkoruknak, nemüknek, anyagi, szociális és kulturális lehetőségeiknek megfelelően, és ezért társadalmi integrációjuk érdekében speciális védelemre van szükségük.”

Az aktuális fogalomhasználat 2003 februárjában született és a fogyaték megnevezésére a ‚handicap’ helyett a ‚disabilitate’ kifejezést ajánlja, a következő érveléssel: 
A fogyatékosság emberi életünk része, a humán létezés egyik dimenziója. Mivel behatárolása igen bonyolult, a másság elfogadása szempontjából a legerőteljesebb kihívást jelenti. A fogyatékos személyek kategóriájába bárki bekerülhet, életének bármely szakaszában, szerencsétlen események, betegség vagy baleset következtében. A fogyatékosság felmérése és besorolása több dimenzió figyelmes vizsgálatát teszi szükségessé: 
	orvosi - klinikai

pszichológiai
nevelési (fejlesztési – rehabilitációs)
szociális (létfeltételek – életminőség)

Megoldást a fogyatékkal élő emberek helyzetére csak a társadalmi befogadás jelenthet. Az inklúzió (befogadás) az egyének attitűdjeinek és gyakorlatának változása annak érdekében, hogy minden egyén (azok is, akik a többség percepciójában ’másak’, ’különbözőek’ fogyatékuk, etnikai hovatartozásuk, nyelvük, szegénységük stb. miatt) tudjon részt venni és hozzájárulni saját közössége életéhez és kultúrájához teljességgel és egyenlő mértékben.

Fogyatékkal élő személyek Európában

Minthogy az európai kultúra és jogalkotás a keresztyénség talaján épült fel, az Európai Közösség értékrendjének alapja is a zsidó-keresztyén kultúra Gyulavári Tamás 2000: 130. , melyet sokféle kultúrtörténeti és ideológiai irányzat is befolyásolt (pl. humanizmus, feminizmus, szocializmus, stb.). Ez a szemlélet mindenféle hátrányos megkülönböztetés tilalmán alapul és alapvető értéknek az emberi méltóságot, esélyegyenlőséget és a társadalmi integrációt tartja. 
Az Unió fórumainak és jogalkotási procedúráinak fontos kritériuma a politikai korrektség elvének érvényesítése, a stigmatizáló, diszkriminatív beszédmód kerülése, a negatívan megkülönböztető jelzők használaton kívül helyezése. Ehelyett a személyként való megnevezés az ajánlott, sőt etikailag kötelező.
A romániai dokumentumok az emberi jogok tiszteletben tartására, ezen belül az aktív és teljes társadalmi részvétel jogára hivatkoznak. A fogyatékos-ellátás stratégiájának kidolgozásakor kiindulási feladatként a piacgazdaság követelményeinek és a fogyatékkal élők megfellebbezhetetlen önrendelkezési és részvételi jogából adódó követelményeknek az összebékítését jelöli meg. A közbeszédben gyakran történik hivatkozás a keresztyén értékekre, a „felebaráti kötelességekre”, de a szolidaritás eszméjére is.  
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportokként a  munkanélküliek, fogyatékossággal élő személyek, idősek, pályakezdők, bizonyos etnikai csoportok vannak említve a Közösség dokumentumaiban.  A 70-es évektől kezdődően hangsúlyos kérdés lett a nők esélyegyenlősége, a többi hátrányos csoport társadalmi esélyeiről – így a fogyatékkal élőkéről is --  csak a 90-es évektől kezdtek tárgyalni.
Eltérő adatok találhatók az Európában élő fogyatékosak számáról: az Unió összlakosságának 10% -a, 26 millió személy,  közel 30 millió polgár. A madridi Nyilatkozat 50 millió fogyatékkal élő európai polgárról beszél.
A besorolásnak többféle gyakorlata létezik Európában. Az egyik a WHO által is alkalmazott harmadolási gyakorlat Daniel Vasilescu 2001: 27.old.  W. Baltimore Functional Assesment in Rehabilitation Medicine című publikációjára hivatkozik, aki először hívta fel a figyelmet a harmadolási eljárás staisztikai alátámasztottságára, amit 1994-ben próbáltak ki először a fogyatékkal élő személyek számának felbecsülésére. Ennek megfelelően minden átlagos népességben az emberek egyharmada valamilyen betegséggel, egészségkárosodással, csökkent képességgel él (ide számítják az előrehaladott életkor miatti egészségkárosodást is). Ennek a harmadnak az egyharmada, tehát hozzávetőlegesen a népesség 11%-a, a fogyatékos személy kategóriába tartozik: veleszületett vagy szerzett okokból olyan károsodást szenvedett, amely a mindennapi élet némely területén akadályozza őt a társadalmi részvételben. A fogyatékkal élők egyharmada, a népesség 4%-a súlyosan fogyatékos: hátrányos helyzetű a mindennapi élet összes területén, társadalmi részvétele erősen akadályozott, különleges védelmet igényel annak érdekében, hogy emberi jogait érvényesíteni tudja. 
A tág-körű besorolási gyakorlat országaiban azokat az időseket vagy krónikus szervi betegségben szenvedőket is a fogyatékkal élők kategóriájába sorolják, akik segédeszköz használatot, az átlagosnál gyakoribb orvosi ellátást és nélkülözhetetlen gyógyszeres ellátást igényelnek. Ezekben az országokban a statisztikai adatok magasak, meghaladják a népesség 10%-át (pld. Spanyolország, Anglia,  Hollandia, Olaszország).
A szűk-körű besorolási gyakorlat szerint  csak a fogyatékkal születők és életük során azzá válók vannak beszámolva, akik tartós károsodással élnek. Nem tartoznak ebbe a korba a képességeikből előrehaladott életkoruk miatt  veszítők, vagy a gyógyszerre utaltak. Az alacsonyabb  statisztikai adatokat (3,5-7) közlő országok ezt a besorolási módot használják. 
	

Fogyatékkal élő személyek Romániában
A fogyatékos személyek száma és aránya az összlakossághoz viszonyítva 1992-2004 között:
Év
Nyilvántartásba vett fogyatékos személyek

Számuk összesen
Felnőtt + gyermek
(fő)
Százalékos arányuk az 
össznépességhez viszonyítva
(%)
1992
74.053
0,33
1993
225.232
1,05
1994
370.462
1,65
1995
368.586
1,64
1996
462.947
2,06
1997
408.429
1,82
1998
412.295
1,83
1999
410.117
1,79
2000
402.275
1,90
2001
425.847
1,92
2002
423.393
1,89
2003
416.286
1,82
2004
410.286
1,81
4. táblázat
Forrás: ANPH 2004-es jelentése

Ha a Romániai besorolási gyakorlat a szűkkörű módszert favorizálja, akkor is nagyon (hihetetlenül) alacsonyak ezek az értékek. Múltbeli örökség a problémás adatok elhallgatása vagy megmásítása, de a szakemberekben felmerült a hibás, összehangolatlan adatbegyűjtés gyanúja is. Még súlyosabb viszont az a tény, hogy ez a szám a valamilyen ellátásban részesülő fogyatékkal élőket jelenti. A többiek semmilyen szolgáltatásban, ellátásban nem részesülnek, sehol nincsenek hivatalosan nyilvántartva: valóban ’láthatatlan polgárok’.    
A ’89-es rendszerváltás után az 1991-es népszámlálás volt az első lehetőség arra, hogy statisztikai információt gyűjtsenek be az országban élő fogyatékos személyek számáról. Az eredményeket 1993-ban tették közzé, miszerint 222.600 fogyatékkal élő személy van Romániában, ami a lakosság nem egészen 1%-át jelentette Daniel Vasilescu, 2001: 26. old. „A népszámlálási kérdőíveknek volt egy H- betűvel jelölt kockája is a fogyatékkal élő családtag számára. Ez sok esetben nem volt kitöltve, mert a kérdezőbiztosok nem tudták, hogy ki sorolható ide: az aki magát annak tartja, az akiről a család azt mondja, vagy az akinek valamilyen papírja, igazolása is van arról, hogy fogyatékos.”. A fogyatékosak érdekvédelmi szervezetei voltak az egyedüliek, akik tiltakoztak a közzétett adatok ellen, hivatkozva a nyugateurópai országok hasonló jellegű statisztikáira és saját felméréseik és becsléseik eredményeire, melyekben 5,7 -7 % közötti arányt jeleztek A Grupul de Studiu al  Problemticii Handicapului 2001-es adatai .
	A későbbiekben az ANPH nyilvántartásai szolgáltak a statisztikák alapjául, ők azonban csak azokkal a személyekkel számolnak, akik valamilyen ellátásban, támogatásban részesülnek. Az Országos Statisztikai Hivatal Országos Statisztikai Hivatal kolozsvári fiókjának 2000-es adattárából (O.S.H.) nyilvántartása szerint Romániában a fogyatékosak a lakosság 5,8%-át teszik ki. A fogyatékosok nem-guvernamentális érdekvédelmi szervezetei továbbra is kitartanak a 7-8% körüli aránynál.
 A fogyaték típusa szerinti százalékos megoszlás:
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7. ábra
Forrás : ANPH adatbázis, 2004

A fogyatékos személyek kategóriájába Romániában a szomatikus és neuro-pszichikus betegek, AIDS-esek, ritka betegségekben szenvedők is beletartoznak. 2002-ig volt egy szociálisnak nevezett alkategória is, ami szintén ide sorolódott. 

Ajánlott irodalom:

Könczei György: A hátrányos helyzetű csoportok védelme az Európai Unióban In: Gyulavári Tamás (szerk.): Az Európai Unió szociális dimenziója. Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, 2000.
Stonescu, Constantin – Teodorescu, Liviu – Mihaescu, Ovidiu: Sistemul de protectie speciala persoanelor cu handicap din Romania, ALL BECK Kiadó, Bukarest, 2003
Tausz Katalin – Juhász Gábor: A fogyatékos emberekre irányuló szabályozás a hatályos magyar jogrendszerben. Kézirat, 2002.
Vasilescu, Daniel: Oameni asemenea: Persoanele cu handicap din Romania, Compania AltFel Kiadó, Bukarest, 2001


Feladatok:
1. Gyűjtsd össze a ’fogyatékos’ kifejezés összes általad ismert, hallott, olvasott szinonimáját!  Válogasd szét ezeket a kifejezéseket három oszlopba:
negatív, elfogadhatatlan:
elfogadható, használható:
szakkifejezés: 

2. Számold ki a harmadolási technikával, hány megkülönböztetett szociális védelmet igénylő, és hány fogyatékkal élő személy lehet Romániában!
(Összlakosság: 21,6 millió)
 







	


II. A személyiségfejlődés és szocializáció sajátosságai 

Család, iskola, kortárscsoport a sérültek szocializációjában

	A hatvanas évektől kezdve a pszichológusokat, szociológusokat, antropológusokat érdekelni kezdte, hogy a társadalmi esélyek egyenlőtlenségeit miként konzerválja és örökíti át a társadalom a családon, nevelésen iskolarendszeren keresztül. Az, hogy a sérültségből adódó esélyegyenlőtlenségek hogyan hatnak a szocializációs folyamat kezdeti szakaszaira, csak az utóbbi évek kutatásainak vált témájává.

1. Családi szocializáció

A család szocializáló hatásának első és meghatározó kérdése az,  hogy hogyan reagálnak a szülők a gyermek fogyatékosan születésére. Ez a reakció nemcsak a szülők személyiségi tulajdonságaitól vagy egyéni megküzdő képességétől függ, hanem erőteljesen szocio-történelmi kontextusba beágyazott: azt is tükrözi, hogy „a tágabb társadalmi közegben milyen  attitűdök uralkodnak és milyen magyarázatok, hitek élnek a fogyatékosságról” Ferguson, Philip M.  2002: 124-130. old. .
	A gyermek fogyatékosságával szembesülve a szülőkben erős veszteségérzés, csalódás, tanácstalanság uralkodik el. Az ilyenkor lezajló gyászfolyamatban Muller Miezo, 1983  és  Noland R.L., 1970  in. Kálmán Zsófia 1994: 97-114. old. a tagadástól a haragon , alkun  és depresszión át érkeznek meg az  elfogadásig.  

A szülői elfogadás és alkalmazkodás, mint folyamat és ennek fázisai
A szakirodalomban számos modell próbálta leírni és megmagyarázni a sérült gyermeket nevelő családok elfogadási folyamatát (pl: Seligman, 1979; Wright, Garner és Sameroff, 1984). 
Kübler-Ross (1969) szerint a gyász fázisai: sokk, tagadás, harag, alkú, fájdalom-depresszió, elfogadás. Ha a gyászfolyamat nem megy végbe a krízis állandósul és  energiáikat folyamatosan felemészti. Goodwin és Holmes (1988) megfigyelték, hogy egy erős gyászreakció az összes addigi (az életút során átélt) felnemdolgozott veszteség-élményt aktualizálhatja, ellenben a ’feldolgozott’ gyász kiindulási pontként szolgál a későbbi újrarendeződéshez: egy olyan momentummá válik amin a szülő ’túl van’.
A Hornby – féle modell Hornby, 1987, 277-288. old. szerint a fogyatékosság elfogadásának  és az alkalmazkodásnak a  szakaszai a következők: 
Sokk:   A diagnózis közlése váltja ki. A szülők dermedtséget, összezavarodottságot, tehetetlenség-érzést élnek meg. Általában ekkor még egyáltalán nem értik, amit az orvosok mondtak nekik, csak azt érzékelik, hogy valami nemvárt, megdöbbentő dolog történik velük. A sokk szakasza, időtartamát tekintve, néhány órától több napig is tarthat.
Tagadás:   A sokkreakciót követi a tagadás, az „ez nem lehet igaz” időszaka.  Ellenbizonyítékokat keresnek, úgy próbálnak  tenni, mintha minden rendben lenne. Ha a szülők hosszú időn keresztül tagadják a bajt egy kedvezőbb diagnózis reményében, akkor tulajdonképpen az elfogadás folyamatát késleltetik.
Düh:   A szülők ilyenkor a sérülés okát kutatják. Bűnbakot keresnek, önmagukat, az orvosokat, a körülményeket hibáztatják. Haragjukat rendszerint a házastárson, gyermekeiken vagy a szakembereken töltik ki. A düh általában a vétkesség érzését takarja: felelősnek érzik magukat a fogyatékosság kialakulása miatt, kétségbeesetten emlékeznek, hogy vajon mikor, mit nem tettek jól.
Szomorúság:   A szülők fájdalma ebben a fázisban gyakran a depresszióig fokozódik. Gyászolják a várakozás kilenc hónapja alatt megálmodott gyermeket, a körülöttük levő világ, addigi életük fontos dolgai elveszíti a jelentőségét. Csak a veszteséget, a hiányt, a fogyatékot látják. A rájuk váró út végetelnül kilátástalannak és fájdalmasnak tűnik.   A szomorúság, mint alapérzés, bizonyos mértékben áthatja az elfogadás egész folyamatát.
Leválás és tárgyilagosság:   A szülők tudomásul veszik a megváltozhatatlant, megadják magukat a ’sorsuknak’, de nem látnak még útat maguk előtt.  Elfogadták ugyan a fogyatékosság tényének realitását, de „mintha az élet vesztett volna értelméből” Görres (szakember és 2 fogyatékos gyermek apja), 1974: 148.old. .
Újraszerveződés:   Ezt a szakaszt a realizmus és a remény újraéledése jellemzi. A szülők kezdik látni azt is ami megmaradt, és nemcsak azt ami elveszett. Felfedezik gyermekük fejleszthető képességeit, kezdik életüket a megváltozott helyzethez igazítani, terveket készítenek.
Elfogadás:   Akkor beszélhetünk róla, ha a szülő szembenézett a fogyatékosság tényével, a sérült gyermeket emocionálisan érett reakciókkal fogadja el: tisztában van speciális igényeivel és igyekszik kielégíteni ezeket, ugyanakkor a sérült családtagot a lehetőségekhez mérten igyekszik ugyanabban a bánásmódban részesíteni, mint a többi családtagot. A mindennapok során a szülő újra és újra átél bizonyos mértékű szomorúságot gyermeke fogyatékossága miatt, de ez nem hátráltatja abban az igyekezetében, hogy a lehető legjobban élje az életet tovább.
Az elfogadási folyamathoz tartozó különböző szakaszok átélése egészséges, normális reakció a fogyatékosság diagnózisára. Egyeseknek ez néhány napot jelent, másoknak hosszú éveket. A szakaszok sorrendisége nem általános érvényű; egyesek összevonva élik át az egyes szakaszokra jellemző érzéseket, másoknál kimarad egy-egy szakasz, megtörténik, hogy hosszabb ideig beragadnak egy-egy fázisba, mielőtt képesekké válnak tovább lépni. 
Az egyes szakaszokra jellemző érzelmi reakciókat ismételten is átélhetik a szülők a sérült gyermek életútjának jelentősebb csomópontjainál: ilyen az iskolába lépés, az iskola befejezése, elköltözés otthonról. Az egész folyamat újra-átélése is lehetséges, például egy társuló fogyatékosság későbbi diagnózisa esetén.

Nők és férfiak, apák és anyák az elfogadás folyamatában 

Nők és férfiak, anyák és apák másképp élik meg problémáikat, másképpen dolgozzák fel az őket ért meglepetésszerű eseményeket és másképp rangsorolják szerepeiket. Bailey Bailey, 2001: 29-38.old., Ken klinikai pszichológus megfigyeléseit tartja mérvadónak a fogyatékos gyermeket nevelő szülők szerep-prioritásával kapcsolatosan. Ken, miután  éveken át fogyatékos gyerekek szüleivel dolgozott, maga is ilyen szülővé vált és minden szakmai tudása ellenére végig kellett járnia ugyanazt a nehéz utat, amelyre azelőtt felkészíteni hivatott a hozzá forduló szülőket. Évekkel később, gazdag szakmai és egyéni tapasztalatairól szóló előadásaiban mindig külön figyelmet szentelt a női, illetőleg a férfi szerepek közti különbségeknek, melyek hol könnyítik, hol nehezítik a sérült gyermekkel való együttélést. Azt figyelte meg, hogy a férfiak nagy többsége első helyre a munkát, második helyre a férji szerepet és csak harmadik helyre sorolja az apaságot. A nők ezzel szemben elsősorban anyának, másodsorban feleségnek tekintik magukat és csak harmadik helyre kerülnek a munkájukkal kapcsolatos szerepek. 
FÉRFIAK
NŐK
1.Munka, hivatás
1.Anyaság
2.Férj, házastársi szerepek
2.Feleség, házastársi szerepek
3.Apaság
3.Munka, hivatás
Ez a sorrend csak a karrierüknek erősen elkötelezett, rendszerint alkotó munkát végző nőknél változik. Ken szerint, így kezdetekben az apának magáról, mint hatékony és kompetens férfiről alkotott képe azonnal és alaposan megrendül, hiszen teljesen tehetetlenné válik, nem tudja helyrehozni, ”megjavítani” a beteg gyermeket. Fordított helyzetben, eleinte a nő, mint anya jól megfelelhet ennek a szerepnek, hiszen ápolja, gondozza a gyermeket, viszont ez annyira felemésztheti, hogy a későbbiekben lehetetlenné válik számára a másik két státusnak ( feleség és hivatás) való megfelelés. 
 A házastársak közti konfliktusok forrásai lehetnek az eltérő vélemények a gyermeknevelést, a gondozást illetően. A feszültséget növelheti az is, hogy mivel általában az anya foglalkozik többet a gyermekkel, és ő tartja a kapcsolatot a különböző szakemberekkel, így gyorsabban halad az elfogadás útján. Egészségtelen aránytalanság és egyenlőtlenség jellemző a korai nevelési dolgokba való bevonás szempontjából az apa és anya között. Ennek az a következménye, hogy elmélyül a szülők közötti vélt vagy valós kompetencia-különbség: pedagógiailag és terápiásan kiképzett anya és mindkét területen inkompetensnek tűnő, vagy magát annak érző apa lesz a végeredmény A gyermek fogyatékossága miatt még jobban rögzül a hagyományos szülői szereposztás: az apa feladata a  pénzkeresés, az anyáé a gyermeknevelés.
Számos tanulmány foglalkozott a sérült gyereket nevelő szülők házastársi kapcsolatának minőségével és egyesek arra figyeltek fel, hogy ezekben a családokban magas a válásban végződő házasságok aránya, más kutatások viszont ezt nem támasztották alá, mondván, hogy sok esetben nem mutatható ki egyértelműen, hogy a válás hátterében a sérült gyermek jelenléte vagy az ebből származó problémák lennének. Az viszont kétségtelen, hogy a fogyatékos gyermek születése utáni első év komoly próbatételt jelent a  férj és feleség számára mind házastársi, mind szülői minőségükben. Az anya-gyermek kapcsolat átmeneti szimbiotikus jellege természetes és általános jelenség ebben az időszakban. Fogyatékos gyermek esetében viszont fokozottabb annak a veszélye, hogy ez a szimbiózis rögzül, ami valamennyi érintettnek kárára van: a gyermek fejlődését, önállósodását korlátozza, az anyát kivonja egyéb családi, társadalmi szerepeiből, az apát ’beavatatlanná’ minősíti, eltávolítja.
	Jó esetben, a szülői elfogadás azt jelenti, hogy elkezdenek törődni, foglalkozni azzal a sérült gyermekkel aki a sajátjuk, és nem vetítik többé rá a várakozás kilenc hónapja alatt megálmodott ideális utód képét. A biológiai eredetű fogyaték túlhangsúlyozása tévútra is viheti az elfogadást, akaratlanul is nevelési pesszimizmushoz, esetleg nihilizmushoz vezethet: a szülő azt fogadja el, hogy nincs mit tenni. A korai fejlesztési intézmények gyakran medikális jellege, a hosszasabb kórházi beutalások azt az üzenetet hordozzák, hogy a gyermek teljesen más mint a többi, nem úgy kell nevelni, nem úgy kell bánni vele, ahogyan azt az anya a megérzéseire hallgatva tenné, azt a benyomást kelthetik, hogy a gyermek nem több mint a diagnózisa: elsősorban Down, mozgássérült, vagy süket és csak másodsorban szoptatást, testmeleget, emberi hangot és arcot igénylő csecsemő. Egyszóval megkezdődik az a folyamat, amelyet a szülői kompetencia kioltásának nevez a szakirodalom Harm Helmantel és Marjan Hoogland, 1988 . Utólag maguk a sérült gyermeket nevelő anyák vonják le a következtetést, hogy nem a gyerek született nyugtalanul, volt érzékeny, kiszámíthatatlan, hanem ők  viszonyultak így hozzá már az első perctől, és a csecsemő 'empátiásan' rájuk hangolódott.  

Erikson fejlődéselmélete – adaptáció a fogyatékos gyermek szocializációjára 
	Ha Erikson elméletét követjük nyomon a kezdeti szocializációt vizsgálva, az első életévben az interperszonális bizalom képességét sajátítja el a gyermek, elsősorban az anya-gyermek kapcsolaton belül. Az anyától elválasztott kórházi beutalások, a sokféle orvosi vizsgálattal járó idegen környezet elviselése nem kedvező ilyen szempontból. A modern szemléletű gyógypedagógia és kinetoterápia (AYRES, Bobath, Delcato módszerek) ma már számol azzal, hogy a korai fejlesztésbe az anya maximális bevonásával kezdjen: ő tornáztassa, ő masszírozza, ő beszéljen-énekeljen a gyermekkel. 
	Egy másik jellegzetes kockázata ennek az időszaknak, a fennebb már tárgyalt  szimbiózis: az anya és gyermek megbonthatalan egységet hoznak létre, kizárva az apát vagy más személyt (testvért, nagyszülőt). A sérült gyermek fokozottabb megbetegedési kockázatára, esetleges törékenységére hivatkozva minden feladatot az anya vállal magára. Egyes szakértők szerint az apa szülői feladatkörének szempontjából is szenzitív jellegű a kezdeti időszak, különösen a sérült gyermekhez való érzelmi kötődés miatt. 
	A második életévtől  a gyermek a mozgásos és viselkedési autonómiát, majd a kezdeményezőkészséget tanulja, vagy a kiszolgáláshoz, de egyúttal a függőséghez szokik hozzá. Különösen mozgássérült, de általában minden sérült gyermek esetében az egyik legkritikusabb időszak ez. Nem könnyű feladat elkezdeni az önállóságra szoktatást egy sérült gyermeknél ebben az életkorban,  kézenfekvőbb, gyorsabb, egyszerűbb a biológiai tényezőkre hivatkozva későbbre halasztani. Csakhogy a gyermek ebből is tanul valamit: megtanulja a függőséget,  rászocializálódik a tehetetlenségre. A felnőttkori autonómia alapjait  ekkor kell elkezdeni lerakni. 
	Az anyáról való leválás, az én-kép, én-tudat kialakulása is ekkor történik. A gyermekben lassan tudatosul, hogy az anyja egy másik, tőle független személy. A szimbiotikus kapcsolat felbomlása és a kapcsolatkészség kiszélesedése veszi kezdetét, ha megteremtődnek az ehhez szükséges feltételek. A sérült gyermeknek sokszor 'diktálni kell' ezeket a lépéseket, tudatosan kell mások felé irányítani az érdeklődését. A szülők számára fájdalmas tapasztalat lehet, hogy sok dolog nem magától történik, a sérült gyermek nem 'ellopja', 'ellesi' a mozdulatokat és szavakat, hanem szinte mindent tanulnia kell. Ha értelmi lemaradás is van, nehéz elfogadni, hogy a gyermek nem elsősorban a megértés útján tanul, hanem a szoktatásból, a rutinból: százszor-ezerszer meg kell tennie valamit, hogy egyszer csak megértse, mi miért történik. Ezért is olyan nagy horderejű az, hogy a nevelési-szokatási igényeket ne adja fel a család. 
	Az én-tudat alakulása szoros összefüggésben van a test-képpel. Mozgássérült vagy egyéb testi fogyatékkal élő gyermek számára nagy kihívás a saját test elfogadása . A „más” a „megváltozott” test-kép az én-kép módosulását idézi elő. Itt is elsődleges a családtól érkező visszajelzések tartalma: „hogyan fogadhatná el magát valaki, ha mások nem fogadják el?” –tartja Könczei Könczei, 1994: 66.old..	
Az, hogy a családban mennyire fogadták el a fogyatékos gyermeket, milyen igényeket támasztottak iránta, milyenek voltak a kapcsolatai a többi családtaggal, alapvetően meghatározza azt, hogy mennyire fog integrálódni a családon kívüli világba. A terápiás szemlélet előretörése, a normalizációs elvek, korai fejlesztés elérhetősége lényegesen növeli a beilleszkedési esélyeket. Néha azonban éppen a szakemberek hatására a szülők is a gyermek terapeutáivá válnak: egész nap foglalkoztatnak, tanítanak, gyakoroltatnak és nem marad már idő és energia a mindennapi élethelyzetekbe bevonni a gyermeket. Az elfogadható viselkedésre, a társadalmi és együttélési normákra a sérült gyermeket is tanítani kell. A család nem alakulhat át kórházzá, terápiás központtá. Családnak kell maradnia. A szülő minden fejlesztő munkája ellenére nem elsősorban kezelő orvosa vagy tanára a gyermekének, hanem szülő. Szülőként pedig elsődleges feladata az 'életre' nevelni a gyermekét. Önálló életre, ha ez lehetséges, de a lehető legfüggetlenebb önellátásra, ha az önálló élet lehetősége nem is elérhető. A család szocializációs tere az a közeg, amelyben megerősödhet a sérült gyermekben is az a meggyőződés, hogy képességeitől függetlenül, egyformán értékes bárki mással, és joga van elérni képességeinek maximumát, még ha azok messze lemaradnak is az átlagostól.     
A családi szocializáció tétje az első életévekben az, hogy megalapozza-e a gyermek kompetencia érzését és önállóságát, vagy túlvédő, indokolatlanul is közvetítő Somlai, 1997: 160.old. magatartásával rászocializálja a gyermeket a tehetetlenség-érzésre és függőségre.  

2. Az óvodai és iskolai nevelés szocializációs hatásai

	A szocializáció szempontjából mind az egészséges, mind a sérült gyermek számára meghatározó, nagy lépés az óvoda-, iskolakezdés. A sérült gyermek számára az integráció első mozzanata is ez a változás: ki kell lépnie a sokszor nagyon szűk körű családból, új renddel, programmal, elvárásokkal találkozik, de nemritkán legelső alkalma ez a barátra, játszótársra találásnak is. Évtizedek óta tartó vita, hogy mindez speciális intézményekben: szegregáltan, vagy a közoktatási intézményekben: integráltan történjék.
	 Bár az iskolai pedagógia nem képes az iskolán kívül keletkezett hátrányok megszüntetésére és arra, hogy saját eszközeivel egyenlő tanulmányi esélyeket teremtsen a gyermekek körében  --ismerte fel Bronfenbrenner in Somlai Péter , 1997: 38.old., az iskolai környezetnek és oktatásnak fontos szerepe van a szocializáció folyamatában. Más követelményeket támaszt, más viselkedést igényel mint a megszokott családi környezet, ezért a gyermek számára nagy kihívást jelent. Itt dől el, hogy rátermettséggel megszerzett sikerélmény, vagy frusztráció és marginalizálódás lesz az osztályrésze.   Robert Dreeben in Somlai Péter, 1997: 42.old. szerint az iskolai nevelés hozadéka nemcsak a tananyag elsajátítása és a tanár-diák, diák-diák kapcsolatok társas normarendszerének megtanulása, hanem az az informális tanulási folyamat is, ahogyan a "rejtett tanterv" által megtanulnak eligazodni az elvárások és szabályok mind bonyolultabb rendjében: érteni fogják a diszkriminációt és szolidaritást, az íratlan szabályokat és a normák kijátszásának módjait. 
	A sérült gyermek gyakran az iskolában találkozik először azzal, hogy milyen a fogyatékosak társadalmi megítélése. Az, hogy ő más, hogy egy speciális csoporthoz, kisebbséghez tartozik akkor lesz nyilvánvaló, amikor tapasztalja, hogyan vélekedik róla az őt körülvevő 'ép társadalom'. A többiek, a nemfogyatékosak számára pedig a 'rejtett tanterv' nagyon fontos tétele lesz az, ahogyan a tanítók, tanárok, igazgatóság, az  autoritással bíró  felnőttek viszonyulnak a fogyatékossághoz, mint tényhez és a sérült tanulóhoz, mint személyhez. “Általános viselkedésük, modoruk, hanghordozásuk az órán és a szünetben a normaközvetítés fontos mechanizmusa, az azonosulás (pozitív vagy negatív) mintája lesz". Vajda, 1994, 168.old.  
	Az iskolai oktatás és szocializáció tétje: ki tudja-e használni a sérült gyermek létező potenciális tanulási lehetőségeit, és be tudja-e őt fogadtatni úgy az osztály és iskolai közösségbe, hogy annak valóban részévé váljon. Nagy kihívás ez a mai oktatási intézmények és pedagógusok számára: megtalálni a megfelelő eszközt, módszert (leggyakrabban az alternatív pedagógiák alkalmasak erre: 'step by step', Montessori), rálelni a közösségfejlesztés és előítélet-leépítés lehetőségeire (csoportkohéziós módszerek Forgach József, 1993: 91.old.  és Allport G.W. 1977).

3. A kortárscsoport szocializációs hatásai
Családon belüli kortársak:  a testvérek
	A fogyatékosak családjuktól távoli, zárt intézményekben nevelésének gyakorlata mára már többnyire elszórt jelenség. A családban-maradás lényegesen javítja a kapcsolatokra való esélyt. Különösen akkor, ha a család testvérkapcsolatot is jelent.  
Olyan családokban, ahol fogyatékos és egészséges gyermek is van kettős hatás érvényesül: az egészséges testvér megtanul megküzdeni mindazokkal a kérdésekkel, amiket egy fogyatékos családtag jelent. A fogyatékos gyermek számára az elsődleges kortárs-mérce az egészséges testvér lesz.  Ez a ’mérce’ elkerülhetetlenül a legsúlyosabb kérdések feltételére készteti a fogyatékkal élő gyermeket. Gyakori, hogy a saját állapottal kapcsolatos fájdalom is akkor aktiválódik, amikor a legszorosabb közösségben, a mindennapi élethelyzetekben lesz nyilvánvalóvá, hogy egyik testvér  ’képes’, másik ’képtelen’ vagy ’akadályozott’. Testvér-féltékenységek, de egymást kiegyenlítő -- sokszor megmagyarázhatatlan – testvér-szövetségek forrásává is ugyanúgy válhat az ilyen kapcsolat. A család az első szintér, ahol rá kell jönniük az együttélőknek, hogy milyen potencialitások rejtőzhetnek egy fogyatékos családtagban, hogy lehet ő fogyatékkal élő valamilyen területen, de lehet kiemelkedően tehetséges, vagy megbízhatóan közepes valamilyen más területen. Nem kielégítő, és elfogadható egyetlen családi szerep a fogyatékos-szerep: „neki az a ’dolga’ a családban, hogy róla gondoskodjunk”. Ha ezeket a lehetőségeket kiaknázza a család, akkor a vágyott egyensúly sokkal egészségesebb alapokon fog nyugodni .
A testvér-kérdés az egészséges testvér szemszögéből nézve is gyakran  igen kényes probléma a családokban. A különleges, másféle gyerekek ép, egészséges testvéreit a “vulnerable child syndrome” (sérülékeny gyermek szindróma) veszélyeztetettjeiként tartja számon a szakirodalom: „...ebben az összefüggésben sérülékenynek nevezik azt, aki egy károsodott vagy halott gyermek után jön a világra, és azt is akinek sérülten jön a világra vagy meghal a testvére. A szülők rendszerint két véglet között hányódnak. Ha egyetlenként marad a családban az egészséges gyermek, rendszerint túlvédik, ha sérült testvér mellett nő fel, gyakran elhanyagolják.” 12 Kálmán Zsófia: Bánatkő, 1997: 66.old.

Ha a testvérek egymás melett nőnek fel, az ép gyerek ugyanúgy viseli az érzelmi terheket, a megbélyegzést, mint a szülők. A testvéreket ugyanakkor sok visszafojtott kérdés is gyötri, melyekről azt gondolják, hogy nem kimondhatóak. A még kicsi gyerekek azon gondolkodnak, hogy vajon ők is elkaphatják-e a betegséget, nagyobb korban  attól félnek, hogy majd a saját gyerekeiknek lesznek hasonló rendellenességeik. Az ép gyermeknek ambivalens érzései támadhatnak, ha a szülők azt hangoztatják, hogy majd neki kell ellátnia sérült testvérét, amikor a  szülők már nem lesznek. Egyrészt nagyon ’súlyosnak’ érezheti  ezt az elvárást, másrészt bűntudat ébred fel benne, hogy tehernek érzi testvérét. Gyakori, hogy az egészséges testvérnek nagyon erős késztetése van a magas vagy túlteljesítésre, hogy valamilyen formában, a maga módján kompenzálja szüleit az őket ért veszteségért.
Az ép gyerek gyakran érzi, és valószínűleg jogosan, hogy őt elhanyagolják, sérült testvérét több figyelemmel tüntetik ki, az ő igényei állnak a családban az első helyen, rá nem vonatkoznak a szabályok, kötelességek és feladatok. A nem fogyatékos testvérek valódi viszonyulása a szülők megnyílvánulásai alapján nem ítélhető meg, az erre vonatkozó  lehető legtárgyilagosabb következtetések magával a testvérrel folytatott beszélgetések alapján vonhatók le.
Kétségtelen, sőt kutatásokkal is bizonyított in. Hornby: Evans, Halar és Bishop kutatási eredményei,  1986: 176-201. old., hogy nem csak sérülékenységet okozhat az, ha egy gyermeknek fogyatékos testvére van. Ha a család megküzdött a gyászfolyamattal és ki tudott alakítani egy belső egyensúlyt a mindennapi életvitelt és valamennyi családtag szükségleteit illetően, akkor ezek a ’testvérek’ toleránsabbak, nyitottabbak, mindenféle másság felé kevésbé elutasítóak. Teherbíró képességük, emocionális edzettségük meghaladja kortársaikét és  nagyobb arányban választanak segítő foglalkozást.
Evans, Halar és Bishop u.o.:188.old.  kutatásaik során azt találták, hogy ha fennmarad a családtagok közötti kommunikáció és ha az egészséges testvérek optimális mértékben bevonódnak a fogyatékos segítésébe, illetve ha tapasztalják a számukra emocionálisan referancia-helyzetben levő személyek támogató hozzáállását (tágabb család, barátok,  szomszédok, munkatárs) ez segít az elfogadás útját végigjárni. Nagyon fontos, hogy valamennyi családtag felvállalja kifelé is a fogyatékosság meglétét: konzerválni lehet a tagadást a család szintjén, de ez egy kínos játszma, ami kifelé nehezen fenntartható. Erősen kultúra és etnikum-függő az elfogadás, illetve a fogyatékosság-szemlélet, de a testvérek esetében elsősorban mégis a generációs hatások érvényesülnek: az a mérvadó ahogyan a nagyszülők és a szülők viszonyulnak. 
 	A családnak egy új homeosztázist kell kialakítania, amibe a fogyatékos gyermeket és az ebből adódó feladat és szerepváltozásokat is bele kell kalkulálnia. Fontos, hogy egy egészséges egyensúlyra találjanak rá, amiben mindenkinek a szerepe változik nemcsak az anyáé. Az életciklus váltáskor ezt az új egyensúlyt mindig újból ki kell alakítani. A fogyatékosság hat a családban meglevő egyéb kapcsolati vagy életvezetési problémákra is: katalizátorként is működhet úgy hogy nagyobb lesz a kohézió az egymás segítése, a tolerancia, de súlyosbíthatja is a helyzetet, megterhelve méginkább a kapcsolatokat.




Családon kívüli kortársak
Bizonyos életkorban már nem elégséges csak a család támogatása, fontos a kortárscsoport, az 'idegenek', a 'világ'  előtt való megmérettetés lehetősége is, az önálló életvitelre való lehetőség. „Az én-identitást csak a csoprot-identitáson keresztül lehet megtalálni” –tartja Erikson. in. Könczei Gy., 1994: 280. old.
	A kortársak jelentik azt a referencia-csoportot  amihez képest az életkori szerep és nemi szerep  megélhető. Az azonos  nemű szülővel való nemi azonosulás, a nemi szerepek megfigyelése, az ellenkező nemű szülőhöz való vonzódás az óvodáskor idejére tehető.  A valóságban viszont a sérült gyerekek nagy hányada egyszülős családokban nő fel, legtöbbször az anya neveli. Az ödipális ösztönök megélésének nincs meg a megfelelő tere, hiányzik az apa által képviselt másik pólus. A sérült gyermek amúgy is lassan bontakozó belső szabályozó rendszerét  nem serkenti eléggé a csak az anya által bemutatott nemi viselkedési modell. Ilyen esetben a kortárscsoport hatására kezd bontakozni a pszicho-szexuális érés, és a szexuális késztetések szocializálódása.
	Fogyatékkal élők esetében az individualizáció sajátos utat követ: sokszor szinkroneltolódás történik a mentális és a fizikai fejlődés között, ami a személyiségben is lenyomatot hagy.  (Gyakori, hogy a fizikai fejlődésében lemaradt mozgássérült mentális teljesítménye meghaladja életkorát vagy a sokféle tapasztalat hatására személyiségében  érettebbé, koraéretté válik. Értelmi fogyatékosság esetén a helyzet fordított.) 
Az individualizáció és szocializáció hol egymás rovására, hol egymás hatását kiegészítve nyilvánulnak meg: a sérült gyereknek életkori és nemi szerepeket kell felvennie, miközben fogyatékából adódóan a többiek szemében ő a rejtélyes 'másik'. Mead szerint "föl kell vennie a társadalmi viszonyok szervezett keretében más egyének iránta tanúsított attitűdjeit" és az ebből fakadó szerep-elvárásokat is. 
	Sérültek esetében a kortársak a referencia-csoport a hasonlóság-másság felmérésére. Itt is feltevődik az integrálódás-normalizáció avagy az elkülönülés-szubkultúra képzés kérdése. Elég ha megoldódik a valahová-tartozás kérdése a fogyatékosak közösségén belül (ott legyenek barátai, kapcsolatai, ott érezze jól magát) vagy a 'nagy egészhez' kell mindenkinek tartoznia? Mi a jobb: ha a 'kortársakhoz tartozónak' vagy a 'sorstársakhoz tartozónak' tartja magát a fogyatékkal élőJean Vaier , 1995. Ennek a kérdésnek a megválaszolásában nagy horderejű a fogyatékosság típusa és mértéke, ami döntő lehet abban a vonatkozásban, hogy egyáltalán van-e objektív lehetőség a választásra: hová képes, hová akar a fogyatékkal élő tartozni. Paternalista maradvány - tartja Ferge - a választási lehetőségek korlátozása, az 'értük de nélkülük való döntés', az "akaratuk ellenére boldogítás"Kányádi Sándor: Ballada 
"jó Herceg mondd mikor lesz vége
és lesz-e új a nap alatt
és akaratunk ellenére
még meddig boldogítanak"  
 azaz autonómiájuk csorbítása.  A társadalmi integráció a szabad döntéshez való jogot is jelenti , dönteni viszont csak ott lehet, ahol vannak választási lehetőségek.  
Csak a fogyatékosak intézményeihez: iskolájához, klubjához, civil-szervezeteihez tartozni megbélyegzést, a tágabb társadalomból való kizáródást is jelenthet. Az a több évtizedes elhallgatási gyakorlat viszont, ami a fogyatékosokkal kapcsolatosan jellemző volt az elmúlt évtizedekben, igazolni látszik a Robert Castel megállapítását: "a negatív bélyeg, a stigma is jobb néha, mint a névtelenség" in. Esély 199/4: 22.old. . 
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Feladatok:
1. Elemezd, hogy az alábbi történetben szereplő szülőknek, milyen szerepeket kell betölteniük a szülői szerepen kívül! Véleményed szerint mi a munka jelentősége ennek a fogyatékos embernek az életében?
"A középsúlyos értelmi fogyatékos férfi évekig egy védett munkahelyen dolgozott, valamilyen kütyürüket hajtogatott. Amikor rosszul ment a cégnek, ő is az elbocsátottak között volt. Egyszerűen nem értette meg, hogy most már nem kell reggel felkelnie, nem kell villamossal a  műhelybe zötyögnie, mert vége a munkának. Búskomor lett, nem találta a helyét.
	A szülők -bár nem gyógypedagógusok- kitaláltak valamit. Elmentek a régi munkahelyére, és megbeszélték, hogy az elrontott, rossz kütyüket ők megkaphassák. Otthon leültek a fiukkal és azt mondták: megint lesz munkád, de itthon kell dolgoznod, ugyanúgy és ugyanazt, mint eddig. A fiún semmi különös öröm nem látszott, mintha nem is érdekelné. De reggel már hétkor fölkelt, és nyolckor ott ült az asztalnál. Dolgozott. Amikor eljött a régen megszokott fizetés ideje, akkor az apja odaadta neki a borítékban elkészített pénzt. A fizetést. Már várta.
	Hónapok óta dolgozott így lankadatlanul. Elérkezett a június. A férfi este azt mondta az apjának: holnap két hét szabadságra megyek. És elment. Nem kelt föl reggel hétkor, délelőtt tévét nézett, délután, ha úgy tartotta kedve, elment az állatkertbe vagy moziba. Pihent. Két hét múlva reggel nyolckor odaült az asztalhoz és hajtogatta a kütyüket. Dolgozott." (ÉTA-hírlevél 2001. novemberi szám)

2. Olvasd el figyelmesen az alábbi kijelentéseket és jelöld be azokat amelyekkel egyetértesz!
Elfogadom, hogy fogyatékos személyek éljenek a városomban.
Elfogadom, hogy a szomszédomba fogyatékos személy költözzön.
Elfogadom, hogy fogyatékos személy legyen a munkatársam.
Elfogadom, hogy fogyatékos személy legyen a lakótársam.
Elfogadom, hogy fogyatékos személy legyen a barátom.
Elfogadom, hogy fogyatékos személy legyen a házastársam.


III. Fogyatékos ellátás és társadalmi integráció Romániában

A rendszerváltás következményei a szociális ellátás alakulására: (1990-1992)
Romániának a rendszerváltást követően elsősorban azzal a ténnyel kellet szembenéznie, hogy fel kell építenie egy olyan szociális  védelmi rendszert, amely az emberi jogok tiszteletén és a társadalmi integráción alapul. 
Az addig érvényes általános törvényeknek volt néhány, a fogyatékosokra vonatkozó hivatkozása, de nem létezett speciális törvény a lakosság fogyatékkal élő rétegének a szociális védelmére. Ebben a periódusban, amikor a szociológia teljesen a politikának rendelődött alá, a pszichológusok hiányoztak, a megmaradt kis számú szociális munkás elhagyta a pályát, az egyházi vagy más nemguvernamentális szervezetek feloszlottak,  az Állam maradt az egyedüli ’szolgáltató’ és ’gondoskodó’. 
A medikalizált szemléletű fogyatékos-besorolás és a ’szociálisan dependens’ kifejezés használata a stigmatizáció intézményesült  eljárásává vált. Az a tény, hogy a rehabilitáció egyedüli célja a munkaképesség visszaállítása volt, hogy a fogyaték mértékének megállapítása a munkavégzési képességen  vagy iskolai teljesítmény-képességen alapult, egy utilitárius emberszemléletet körvonalaz: az ember értéke kizárólag termelékenységi mutatókban mérhető. 
Az institucionalizáció ( intézményi ellátás), a hospitalizációs rendszerű sérültellátás a fogyatékkal élők és a társadalom többi része közé egy válaszfalat képezett. Ez a politika nem a sérültek társadalmi integrációját, hanem a marginalizációjukat és  izolációjukat eredményezte. 
Bár a speciális oktatás fennmaradt, nem fejlődött, nem korszerűsödött,  egyedüli alternatívaként a szegregált oktatást kínálta fel. A speciális oktatás, a kézműves műhelyekben, szövetkezetekben való munkahely-biztosítás, a sportrendezvények megszervezése elszórt, izolált védelmi módszerek voltak. 
Az ellátó-rendszer felépítése két, egymásra épülő lépésben kezdődött el. Az első: a meglevő néhány törvénynek, valamint a születő új rendeleteknek a  nemzetköziekkel való harmonizálása. A második: az új rendelkezések gyakorlatba ültetése, adaptálása a helyi tapasztalatok, a helyi valóság kontextusába. 
A Fogyatékosak Államtitkárságának megalapítása egy nagy jelentőségű lépés volt a szociális védelmi háló létrehozásában. Ez volt az a fórum, amely a fogyatékosak valós számának feltérképezésétől kezdve nyilvántartásukat megszervezte, az oktatási és szakmatanulási lehetőségeket számon tartotta, a múlt rendszerből örökölt ’szociális otthonok’ átalakítását, lebontását elindította. 
1990 október 13/1100. Kormányrendelet
1., 2. cikkely – A Fogyatékosak Államtitkársága a Miniszterelnöki Hivatal fennhatósága alatt         működik, feladatai : 
- az életminőség és a szociális támogatás biztosítása. 
- rehabilitálás, integráció, védelem
- közösségi szociális akciók megszervezése a fogyatékosságból adódó következmények enyhítésére és megszüntetésére 	
- orvosi-pedagógiai, pszicho-szociális és professzionális rehabilitációs  programok kidolgozása         

1991 november 21.-én először jelenik meg Románia Alkotmányában egy olyan  paragrafus amely  a fogyatékos személyek jogairól szól. Az állami felelősségvállalás visszavonhatatlan momentumát jelentette ez a változás. A fogyatékosság megszűnt csupán orvosilag meghatározható egyéni sorskérdés, vagy a családok magánügye lenni: elismerten társadalmi problémává vált, amely társadalmi szintű megoldást feltételez.
Románia Alkotmánya:
46. cikkely - Az állam biztosítja egy olyan nemzeti politika kidolgozását amely a fogyatékosság megelőzését, kezelését, az oktatásba és nevelésbe való  readaptációt és a társadalmi integrációt teszi lehetővé,  tiszteletben tartva a szülők és gyámok jogait és kötelességeit.
 
’89 után az egyesületek létrehozásának joga is újból életbe lépett . Az 1924/21 –es Marzescu törvényt ismét aktiválják. Elkezdődik az önszerveződés: 1990-1992 között több mint 150 fogyatékos személyek és hozzátartozóik által létrehozott alapítványt és egyesületet jegyeztek be. Ezek a szervezetek viszont majdnem teljes mértékben exkluzív külföldi forrásokkal dolgoztak és  átlagosan 3,5 szolgáltatást nyújtottak, ebből egyik az élelmiszer és egyéb segélyek szétosztása volt. 
1991-ben elkezdődik a szakemberképzés a szociológia, szociális munka, pszichológia, gyógypedagógia szakokon az ország összes jelentős egyetemi központjában. Ezek a képzések 1992-ben egyetemi szintű státust nyernek. A szociális munka oktatása  a Teológiai Intézetek egyik diszciplínájaként az egyházi főiskolákon és egyetemeken   is beindul. 
Az átmeneti időszak szociálpolitikai eseményei a sérült-ellátásban (1992-2000)
A ’89-es változástól 2000-ig tartó átmeneti időszak belső felosztásában a cezúrát a fogyatékos ellátás fejlődésének szempontjából az 1992/53-as törvény a fogytékos személyek támogatásáról. Első bizonyítéka ez annak, hogy a támogatás nemcsak morális és  formális, hanem kézzelfogható anyagi juttatást és kedvezményeket jelent.:
- szociális támogatás pénzbeli juttatások formájában: szociális segély, szociális nyugdíj vakoknak, gyermeknevelési támogatás fogyatékos kiskorúak számára (100%-kal emelt)
- szociális szolgáltatásokhoz való jog: 
-ingyenes orvosi ellátás, gyógyászati segédeszközök kedvezményes beszerzése 
-TV, rádió előfizetés ingyenessége
-kulturális és sport rendezvényeken kedvezményes belépődíj 
-telefonbekötés, átírás ingyenessége, 100 ingyenes telefonimpulzus (vakoknak 400), prioritás telefonvonal jóváhagyás esetén 
-városi közszállítás ingyenessége és évente 6-12 ingyenes menettérti vasúti utazás 
-otthoni oktatás biztosítása mozgásukban súlyosan akadályozott gyerekek és fiatalok számára
-személyi gondozó biztosítása: a súlyosan fogyatékos kiskorú és felnőtt mellé államilag fizetett gondozó alkalmazása, aki felügyeletét és gondozását ellátja. Ez a személy lehet valamely családtag is. (Jogait és kötelességeit a 53/102-es törvény mellett a 102/1999 és a  427/2001 Kormányrendelet szabályozza.)
- egyes jogok gyakorlására való körülmények javítása: 
-lakáskiutalási prioritás, 1 külön szoba a fogyatékos családtag számára
-hosszabb pihenőszabadság, kedvezmény a nyugdíj korhatár megítélésénél
-évente egyszer táborozási vagy üdülési lehetőség
-ingyenes lakhatás, étkezés a gyermek kísérőjének kórházi beutalás esetén 
- adózási kedvezmények: 100%-os adócsökkentés súlyosan fogyatékos eltartott esetén (gr.I), 50%-os adócsökkentés hangsúlyozottan fogyatékos (gr.II) eltartott esetén.
A fogyatékosak számára biztosított jogok finanszírozása: 1992 és ’99 között minden támogatás a központi állami költségvetésből volt támogatva. 1999-től kezdve a helyi autoritások involválásának szándékával a helyi költségvetésből finanszírozzák a személyi gondozó fizetését (=középfokú végzettséggel rendelkező kezdő szociális munkás fizetése) és a helyi közlekedési eszközökön való ingyenes utazást, állami költségvetésből a többi támogatást és kedvezményt.
Az átmeneti időszak másikk nagy előrelépése a fogyatékos-ellátában a sérültség felmérésének és az orvosi ellátásnak a változása
A fogyatékos személy meghatározása   román törvénykezésben:
A 53/1992 törvény megfogalmazása: A  fogyatékos személy érzékszervi, fizikai vagy mentális fogyatéka miatt, saját képességei alapján nem tud beilleszkedni teljesen vagy részlegesen, időlegesen vagy állandóan a társadalmi és professzionális életbe.

A 102/1999 törvény megfogalmazása: Fogyatékosak azok a személyek akik hátrányban vannak egy fizikai, érzékszervi, mentális vagy pszichikus fogyaték miatt, amely megakadályozza vagy korlátozza normális  lehetőségüket / esélyüket arra hogy a társadalmi életben a többiekkel egyenlő mértékben, életkoruknak, nemüknek, anyagi és kulturális lehetőségeiknek megfelelően vegyenek részt, és ezért  társadalmi integrációjuk érdekében speciális védelemre van szükségük. 

A 3519/2002 törvény megfogalmazása: Fogyatékosak azok  a személyek, akiket fizikai, érzékszervi, mentális vagy pszichikus fogyatékukhoz nem adaptálódott társadalmi környezetük megakadályoz vagy korlátoz abban, hogy egyenlő eséllyel vegyenek részt a társadalmi 
életben életkoruknak, nemüknek, anyagi, szociális és kulturális lehetőségeiknek megfelelően, és ezért  társadalmi integrációjuk érdekében speciális védelemre van szükségük. 
	
A fogyatékosság meghatározásában egyre inkább elmozdul a hangsúly a biológiai meghatározottságtól a társadalmi meghatározottság és a környezeti feltételek felé. Ez tükröződik a diagnosztizálási kritériumok felállításában is. ’92-től a kompetens bizottságot Orvosi Szakértői Bizottságnak nevezik, külön bizottság működik felnőttek és külön gyerekek számára, de összetételében már pszichológus és gyógypedagógus is részt vesz. És nem csak orvosi analízisek, hanem pszichológiai felmérés és a gyermek egyéni adottságainak, képességeinek a közvetlen értékelése is beletartozik a felmérési eljárásba.
	A legnagyobb előrelépést ebben a kérdésben mégis az jelenti, hogy a 102/1999-es rendelet már megfogalmazza, hogy a fogyatékossági kategóriába való besorolással egyidejűleg a gyermek vagy felnőtt fejleszthető képességeit is fel kell mérni – nem csak a munka és iskolai teljesítményeket- és ki kell dolgozni egy egyéni rehabilitációs programot minden fogyatékos személy számára, különös hangsúllyal a gyerekek korai fejlesztésére. A fogyatékos emberekben levő potenciál értékelésének a  csiráit fedezheti fel az optimista elemző ebben a változásban. Bár  tételesen nem fogalmazódik meg, de elővételezhető, hogy nem elsősorban az a fontos a fogyatékosság szintjének a megállapításánál, hogy mi az ami hiányzik, elveszett, nem lehet. Ez csak a képtelenséget, ráutaltságot, stigmatizációt hangsúlyozza. Ennél sokkal fontosabb, hogy mi az ami van, megmaradt, amire építeni lehet a rehabilitációt, az oktatási és foglalkoztatási integrációt, a társadalmi életbe való részvételt

A jelen: 2000-2003 a fogyatékos ellátásban
	A több mint tíz évig tartó tranzíció nem hozta meg azokat a változásokat, amelyek egy működőképes szociális ellátórendszer felépítését eredményezhették volna. Ezt a helyzetet nem elsősorban a sokat hangoztatott gazdasági és infrastrukturális hiányok és akadályok okozták. Sokkal inkább a szociálpolitikai intézkedések összehangolatlanságának, tervszerűségének hiánya és a kormányzat érdektelensége okozta. A fogyatékosak védelmére tett eddigi intézkedések diktáltnak, kényszeredettnek tűntek, nem a szükség felméréséből fakadó meggyőződés mozgatta őket, hanem a külföldi megfigyelők kritikái, emberjogi szervezetek felszólításai, image-féltés.  Egyszóval: nem történt reform, esetleg reformtörekvésekről, változtatási kísérletekről beszélhetünk.  
A 2000-2003-as időszakot egy eddig nem tapasztalt nyitás jellemezte a Kormány hozzáállása szempontjából is,  ami kedvező alapot nyújtott  a reform beindításához. A legfontosabb lépések ezirányban: 
	a törvényes keret megteremtése

2.   adminisztratív reform
3.   intézményi reform
4.   kulcs-tényezők felfedezése és aktivizálása a reform életbeléptetésére
5.   konkrét megvalósítások a fogyatékosak védelmének reformjában

A törvényes keret megteremtése: 
2000- 2003 között több mint 40 alap vagy kiegészítő rendelkezést vitattak és fogadtak el a fogyatékosak jogvédelmére vonatkozóan. A törvényes keret megteremtését nemzetközi dokumentumokhoz szabták.
A felnőtt fogyatékosok jogvédelmének reformja két jelentős dolgot old meg: megteremti  a munkába való alkalmazás jogi hátterét  (519/2002.07.12 és 10/2003.01.09 Törvény) és elfogadja  az EU. ajánlásait  és az Európai Szociális Charta  15. paragrafusának elveit a fogyatékos ellátásra vonatkozó metodológiai kérdésekben (1215/ 31.10.2002 Torvény).
A társadalmi diszkrimináció leépítésére irányuló programok azért reform-értékűek, mert Románia az első kelet-európai ország amely törvénybe foglalta a diszkrimináció tiltásakor a defavorizált csoporthoz tartozást is, mint megkülönböztetési lehetőséget, és ezt szankcionálja. Az ONG-ket autoritással ruházza fel, hogy abban az esetben ha egy csoport egészének érdekei sérülnek jogvédelmüket, érdekérvényesítésüket megszervezze, biztosítsa (137/2000 és 48/2002 Törvény). Szintén a megkülönböztetés elleni küzdelem része, hogy Kormányhatározat írja elő a rokkant, képtelen, oktathatatlan, irrekuperábilis kifejezések  mellőzését, használatból való kivonását, mivel ezek előítéletet gerjesztenek és az emberi méltóságot sértik (1215 / 31 okt. 2002).

Adminisztratív reform:
Az adminisztratív reform legmakacsabb pontja a decentralizáció. Bár sokféle intézkedés( szintén felülről jövő) és kezdeményezés (lentről jövő önállósodási törekvések) történt ezirányban, a hatalmi viszonyok újból és újból visszarendeződtek: pályázatíró managere, átfogó statisztikai adatbázisa, nemzetközi programokhoz való hozzáférhetősége leginkább a központnak volt. Másfelől a területi megbízottak felelősségét is csökkentette, ha egy magasabb fórum gondolkozott helyettük vagy ha döntéseikhez kikérhették a jóváhagyó fejbólintást. A paternalista állami gondoskodás leszoktatta a kezdeményezésről, az önrendelkezésről a hierarchia alacsonyabb szintjén állókat.  
Ebből a reális helyzet-felismerésből indul ki a mostani decentralizáló eljárás. Feladatul tűzi ki a helyi adminisztratív szervek kompetenciájának megerősítését: management képzésekkel, a  monitorizálási rendszer modernizációjával,  információs és tanácsadói szolgáltatások sokféleségének a biztosításával.
Az érdekképviselet és érdekérvényesítés minden fiatal demokrácia kötelező tananyaga. Több mint tíz éven át többnyire szakemberek lobbyztak a fogyatékos személyekért, vagy tette ezt egy-egy egyesület csak saját érdekében. Egyesületek területi fúziói még előfordultak, de minden területet felölelő országos szervezet nem jött létre a ’89-es változás óta. (Kezdettől jól szervezett  és országos szintű volt például a vakok szervezete). 2003 januárjában született a NAPH - Fogyatékos Személyek Országos Egyesülete (14/2003.01.30 Törvény) amely a Munkaügyi, Szociális Védelemi és Családügyi Minisztériumhoz tartozik ezentúl, és az ország minden fogyatékkal élő polgárának a jogaiért felelős. 

Intézményi reform:
Az intézmények átalakítása a fogyatékos-probléma mediatizálásával együtt, ezt követően elkezdődött. A legégetőbb adminisztratív problémákat (élelmezés, életkörülmények, higiéniai feltételek, alkalmazottak száma)a rendeletek és normatíva-változások valamelyest megoldották. A fogyatékosoknak az intézményen belüli további helyzete attól függött, hogy az illető intézményt vezető és az ott dolgozó alkalmazottak mennyire voltak nyitottak a szemléletváltásra. A  794/2002 Minisztériumi Rendelet azért nagy jelentőségű, mert egy átfogó nemzeti stratégiát dolgozott ki a  fogyatékosokat ellátó intézményekre fókuszolva. Célkitűzései a következők:
-  az elhagyás, intézményi elhelyezés, bentlakásos intézményi oktatás csökkentése  
- az eredet-család, saját-család támogatása, kiegészítő, alternatív szolgáltatások bevezetése 
- klasszikus intézmények átalakítása,  metodológiai és etikai elvek betartása és betartatása  - operatív, flexibilis, monitorizálható tevékenység  
- képzett humán erőforrás 
- anyagi források megszerzése, kiaknázása, feladatkörök tisztázása, megosztása az állami intézmények és az ONG-k között 
- közösségi felelősség fejlesztése 
- média lehetőségeinek kiaknázása a fogyatékossággal kapcsolatos társadalmi előítéletek leépítésére 
      - a fogyatékos ellátásban követendő hagyománnyal rendelkező külföldi modellek megismerése, alkalmazása. Ezt valósítja meg holland és román szakemberek által létrehozott program:  Nemzeti Akcióterv a fogyatékos személyek speciális védelméért és integrációjáért 2003-2006 .
	A normatívák ’emberséges’ ellátást lehetővé tevő megemelése szintén fontos eleme az intézményi reformnak, de a szemléletváltás facilitálásának is. Az, hogy az államnak ’mennyit ér’ egy fogyatékos személy eltartása, illetve hogy az alkalmazotti munkacsoport összetételében milyen arányban vannak a foglalkoztató-rehabilitáló szakemberek, adminisztratív személyzet, orvosi asszisztensek -- erőteljes jelzés mind a fogyatékosokkal dolgozók számára, mind bármely nyitott szemű érdeklődő számára. Mert, ha sokba kerül valaki, lehet hogy sokat is ér. És ha többnyire gyógytornászok, beszédfejlesztők, pedagógusok  foglalkoznak vele valószínűleg tanítható, fejleszthető és nem csak ápolásra szoruló ’beteg’.

A reform életbelépésének konkrét mutatói:
Azt, hogy miként jutnak el azok a pozitív változások, amelyeket a reform eredményezett, azokhoz, akikért mindez történt, vagyis a fogyatékos személyekhez és családjaikhoz, elméleti eszközökkel nehezen lemérhető. Mégis, ha végigtekintünk azokon a részterületeken, amelyek a mindennapi élet minőségét határozzák meg, lemérhető, hogy az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtéséért milyen konkrét lépések történtek. 
A közösségi életben és a döntéshozásban való részvétel az otthontartás támogatásával és az oktatási integráció bevezetésével, közösségi szintű sport és szabadidős programok megszervezésével kezdődött. Ezek közül a leginkább mérhető az intézményi elhelyezés – otthoni ellátás  mutatóinak  alakulása.
	2003 márciusában a nyilvántartásban levő fogyatékos személyek intézményi-elhelyezésének adatai (forrás: NAPH és a Munkaügyi, Szociális Szolidaritás és Családügyi Minisztérium közleménye):
Az intézetben élő fogyatékos felnőttek és gyermekek arányának változása 1992 és 2004 között
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Forrás: ANPH 2004-es adatbázisa (www.anph.ro)

Az önrendelkezési jog megélése is mérvadó bizonyítéka annak, hogy nemcsak értük, de velük együtt tesz a közösség. A helyi döntésekben való részvétel és magasabb szinten, a szakmai megbeszéléseken, konferenciákon  való részvétel szintén az inklúzió jelei. Jelenleg pld. A fogyatékosság diagnosztizálását végző Orvosi Szakértői Bizottságnak is van minden megyeközpontban egy olyan tagja, aki magukat a  fogyatékkal élőket képviseli (és nem állami, hanem civilszervezeti  alkalmazott, képviselő). 
A munka-piacion való részvétel: A védett műhelyek és integrált  munkahelyek létrehozása már 2000 előtt beindult. A folyamatot fellendítette a védett munkahelyek megteremtésére igényelhető állami támogatás bevezetése. 2002-ben és 2003-ban állásbörzét szerveztek fogyatékos személyek számára. 2003-ban Romániában 12.188 fogyatékos személy van munkaviszonyban:    3.872 fizikai-motrikus sérült, 1.628 süket, 1.322 vak, 2.067 súlyosan fogyatékos. 
Az oktatásban való részvétel   A 3634/2000 számú Kormányrendeletben meghirdetett, az oktatás átalakítását célzó programot  az Education for children with special educational needs project egészítette ki. A cél: minden fogyatékos gyerek bevonása a speciális oktatásba, és ahol lehet integráció a normál általános iskolákba. Fontos lépése volt az integrált oktatás bevezetésének az integráció feltételeinek az előkészítése: az általános iskolák felkészítése az integráció ’fogadására’, az oktatók képzése, támogató és ’itinerant’ tanárok alkalmazása, az integrált gyermek képességeihez igazodó „mindenkiért egyenként” mottójú flexibilis egyéni tanterv kidolgozása. A bukaresti Pszicho-Pedagógia  Egyetem közösen a RENINCO és UNICEF romániai fiókjaival  egy országos szintű képzést szervezett a különböző megyék szakemberei számára az integráció facilitásáért.
A kulturális életben, társadalmi és szabadidős programokban való részvétel: kiállítások, előadások, folyóiratok, publikációk a fogyatékos személyek műveiből, sport rendezvények szervezése, különösen 2003-ban a Fogyatékosak Európai Éve alkalmából volt gazdag kínálat. Ezek a programok elsősorban a megyeközpontokban zajlanak. A kisebb településen élők számára még mindig sokkal kevesebb a lehetőség.
A jeltolmács bevezetése a Tv adások közvetítéseibe TV1 / TV2 hírműsorai és a szociális tematikájú adások.
A vallási életben való részvétel: A  kápolnák építése, istentiszteleti alkalmak bevezetése  a fogyatékosak intézményeiben azért volt nagy jelentőségű, mert a múlt rendszerben tilos volt az intézményekben bármilyen vallásos jellegű programot bevezetni, tilos volt az állami árvaházakban élő elhagyott gyerekeket megkeresztelni.  Egyházi szervezetek, alapítványok kezdeményeznek közösségi tevékenységeket fogyatékos emberek számára (pld. Caritas, Hit és Fény) Bukarestben és Pitesten jelbeszédű liturgiát tartanak süketek részére.
A szavazási jog gyakorlása: Már az 1996-os választáson is, és azóta minden szavazásnál speciális szavazási urnákat helyeznek el, vagy házhoz szállítják a szavazócédulát.
A közlekedés- szállítás akadálymentesítése: A 102/1999 és  290/2003.04.17 Kormányrendeletek, 519/2002 Törvény elrendelik, hogy a közlekedés és a közszállítási eszközök akadálymentesítése  2010 végéig, a középületek, parkolók adaptálása 2003 végéig történjen meg. Ennek a tervnek a kivitelezése településenként változó mértékben történt meg vagy van folyamatban, de minden megyében elkezdődött. Országos szinten  2003 végéig a középületek 12,71%-át, a parkolók 3,79%-át, a telefonfülkék 5,76%-át tették akadálymentessé. (adatforrás: NAPH közlemény)
A fogyatékosok ’társadalmán’ belül az egyenlő esélyek biztosítása: Tanulmányok hívják fel a figyelmet arra, hogy a nemi diszkrimináció a sérültség esetén is érvényesül. A nők háromszoros hátrányban vannak: kisebbek az elhelyezkedési esélyeik, jobban ki vannak téve az anyagi függőségnek és fogyatékosak. 
Az információ hozzáférhetővé tétele: Kétirányú információ áramlás szükséges ahhoz, hogy a fogyatékosak inklúziója ezen a szinten is megvalósuljon: a számukra szükséges információhoz való hozzáférhetőség megteremtése (pld. Braille tankönyvek és irodalom), de ugyanakkor a róluk szóló információk nyilvánossága is. Romániában nagy volt az információhiány a fogyatékosságot illetően: mit jelent egy-egy diagnózis a mindennapi életvitelt és a társas érintkezés lehetőségeit illetően , hogyan gondolkodik, érez, dolgozik, egyáltalán hogy él egy fogyatékos ember. Ez az információ-áramlás kezdődött el előadások, szórólapok, internettes honlapok, fogyatékosok életéről szóló adások segítségével. Újszerű kezdeményezés ezügyben, hogy december 3.-án, a fogyatékosok nemzetközi napja alkalmából postabélyeget adnak ki, amihez az illusztrációt  fogyatékosak műveiből választják, illetve internetes anyagot készítenek olyan Romániában élő, fogyatékos személyekről akik magas performanciát értek el valamiben. 
Technikai eszközök kikísérletezése, előállítása amelyek megkönnyítik az önálló életvitelt,
önálló háztartás-vezetést, információhoz való hozzájutást.
Tanácsadó-tájékoztató központok minden megyeközpontban, ahol információt  és segítséget kaphatnak az életüket érintő bármilyen kérdésben.
A fogyatékosak ONG-inek szerepe egyre elismertebb, ők azok, akik közvetlenül érzékelik a fogyatékosság mindennapjainak a problémáit és ennek hangot tudnak adni. Tüntetéseket, manifesztációkat szerveznek: pld. „Town for all”-Neuro-Motoros Fogy. Személyek Egyesülete. 
NAPH (Fogyatékos Személyek Országos Egyesülete) által finanszírozott projekt:  NAP 2003-2006 az ONG-k országos networkjának  létrehozása 



Ajánlott irodalom:
Stonescu, Constantin – Teodorescu, Liviu – Mihaescu, Ovidiu (2003): Sistemul de protectie speciala persoanelor cu handicap din Romania, ALL BECK Kiadó, Bukarest 
Vasilescu, Daniel (2001): Oameni asemenea: Persoanele cu handicap din Romania, Compania AltFel Kiadó, Bukarest
Rusu, C.(1998): Handicap, readaptare, integrare. Ghid fundamental pentru protectia speciala, recuperarea si integrarea socio-profesionala a persoanelor in dificultate, Ed. Pro-Humanitate, Bucuresti
Vrasmas, T. – Patrik, D. - Musu I.(1996): Integrarea in comunitate a copiilor cu cerinte speciale, Ministerul Invatamantului, Reprezentanta UNICEF in Romania

Felhasznált dokumentumok:
Országjelentés Romániáról  2002, 2003
Románia Hivatalos Közlönye 310/1999
Országos Statisztikai Hivatal 2000-es, 2001-es, 2002-es évkönyvei
Lista actelor normative utilizate mai frecvent in problematica persoanelor handicapate, Bucuresti 1991
Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului special, 1995, Ministerul Invatamantului;

Web-oldalak:       www.anph.ro, www.kappa.ro

Feladatok:
I. Feltételezzük, hogy szociális munkásként egy falun élő fogyatékos gyermek iskolába járását szeretnéd megszervezni. 
1. Milyen alternatívákat látsz? (pld. otthon lakik és ingázik egy városi speciális iskolába, stb.)
2. A romániai törvényekben előírt támogatásokból és kedvezményekből melyeket kellene érvényesíteni ahhoz, hogy megoldhasd az esetet?
3. Készíts eco-mapot: kikkel kellene együttműködnöd az eset sikeres megoldása érdekében?

IV. Sérült-jog az Európai Unióban

	
1. A fogyatékkal élőkre vonatkozó közösségi jogok és dokumentumok születése 

A fogyatékosak, mint hátrányos társadalmi csoport csak az utóbbi két évtizedben kerültek a szociális jogalkotás fókuszába. A fogyatékosság, mint egészség-probléma, vagy mint sors-kérdés felmerült az ezt megelőző időkben is, de egységes szemlélet és különösen egy-egy ország (pld. Hollandia az egyik európai úttörő ezen a téren) saját polgáraira vonatkozó védelmi módszereit meghaladó nemzetközi szintű intézkedés nem született a huszadik század végéig. 
A 40-es években Beveridge Az angolszász szociális biztonsági modell  alapjául az ő terve, a Beveridge terv szolgált, amely három alapelvre épül: univerzalitás, egységesség, integráció. , angol szociálpolitikus, még vitatta a fogyatékkal élők foglalkoztathatóságát. Fogyatékosnak lenni (’disabled’) az akkori értelmezés szerint azt jelentette, hogy az illető személy nem képes önmagát ellátni, dolgozni, családot fenntartani.  A fogyatékossággal élő személyek fejleszthetőségének és foglalkoztathatóságának a kutatása először az USA-ban kezdődött el a hatvanas években. 
Az Európai Közösség létrejöttének hosszú útján újból és újból felbukkannak jelzések, próbálkozások, később már tudatos és átfogó törekvések arra nézve, hogy a társadalmi problémákra, s ezen belül a fogyatékkal élő emberek szükségleteire is nemzeti szintű megoldások, és ezek ’közös nevezőre’ hozásával európai szintű egységes intézkedések szülessenek.

Az Európai Unió szociálpolitikájának fejlődéstörténete

1989-ben megszületik a Közösségi Charta a Munkavállalók Alapvető Szociális Jogairól, amely nem kötelező érvényű jogszabály ugyan, csak közösségi politikai dokumentum, értéke mégis nagy, mivel áttörést jelent a sérültek jogvédelmébe is. Célul tűzi ki a minimális jogok garantálását minden tagországban, és a társadalmi integrációt.
26. cikkely: „Minden fogyatékossággal élő személynek, fogyatékossága okától és jellegétől függetlenül társadalmi és szakmai beilleszkedése elősegítése érdekében tényleges kiegészítő támogatást kell biztosítani. Ezeknek az intézkedéseknek a támogatottak adottságaival összhangban, különösképpen a szakképzésre, a foglalkozás- egészségügyre, a mobilitásra, a közlekedési lehetőségekre és a lakáspolitikára kell vonatkozniuk.”

A tanács 1989/277701 állásfoglalása: „Társadalmi kirekesztettség ellen vívott küzdelemben minden egyes állampolgár alapvető jogaként ismerjék el az emberi méltóság megőrzéséhez szükséges jövedelemhez és szociális ellátáshoz való jogot.” 
A Charta Akcióprogramja a nemzeti rendszerekbe való beavatkozás nélkül próbálja közelíteni a szociális védelem céljait és intézkedéseit: a megvalósítás felelőssége elsődlegesen a tagállamokon, nem, pedig a Közösségen nyugszik. A Közösség szerepe arra korlátozódott, hogy közösségi jogalkotási és akcióprogramokkal igyekezzen a Chartába foglalt jogokat átültetni a gyakorlatba. A 28. cikkely a Közösségi intézmények végrehajtásban betöltött szerepéről szól. Eszerint a Bizottság köteles előzetes jogalkotási program alapján javaslatokat tenni.
1992-ben az Európa Tanács megalkotta a ”Koherens politika a fogyatékos emberekért” c. ajánlásait (R/92/6) és február 7.-én aláírásra került a  Maastrichti Szociálpolitikai  Egyezmény a Közösségi Charta végrehajtása érdekében:
2. cikkely: ”. A Közösség támogatja és kiegészíti a tagállamok tevékenységét a munkaerőpiacról kirekedt személyek beilleszkedését”

A Maastrichti Szerződés elfogadásáig a fogyatékkal élők csak a közösségi jog bárki más által is élvezhető áldásaiból részesültek. Mivel ebben az időszakban a közösségi szociális jogalkotás elsőrendű feladatának a munkaerő szabad mozgásának előmozdítását tekintette, a munkaerőpiacról éppen fogyatékosságuk okán kívül rekedő személyek számára mindez nem sokat jelentett. Az állam- és kormányfők által elfogadott Szociálpolitikai Egyezmény - a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartva ugyan - de a tagállami programok korábbinál aktívabb támogatásában jelölte meg a közösségi politika irányát.
1993 májusában megalakult az Európai Fogyatékosügyi Fórum (European Disability Forum) amely az EU intézmények, a tagállamok kormányai és a fogyatékkal élők nemzetközi érdekvédelmi szervezetei között teremtette meg a párbeszéd lehetőségét. 
1993. november 1-én lépett hatályba a Maastrichti Szerződés, ugyanebben az évben december 20.-án az ENSZ közgyűlése elfogadta a Fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének szabályai c. dokumentumot, közismert nevén a Standard Rules-t.
1994 az Európa Tanács essen ülésén, elfogadják a (foglalkoztatáspolitikainak is nevezett) Szociálpolitikai Fehér Könyvet a disszkrimináció elleni hatékony fellépésért az oktatásban és a foglalkoztatásban. 
1996-ban Strasbourgban sor kerül a Módosított Európai Szociális Charta elfogadására. A rendelkezések sokkal részletezőbben és explicitebb módon foglalkoznak a fogyatékkal élők helyzetével, és konkrét feladatokat jelölnek ki a ’Felek’ számára.
15. cikk: A rokkant személyek joga a függetlenséghez, a társadalmi integrálódáshoz és a közösség életében való részvételhez
Annak érdekében, hogy a Felek biztosítsák rokkant személyeknek, tekintet nélkül a korukra és rokkantságuk eredetére. Illetve természetére, a függetlenséghez, a társadalmi integrálódáshoz és a közösség életében való részvételük jogának hatékony gyakorlását, vállalják különösen, hogy:
1. megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a rokkantak, ahol csak lehetséges, az általános programok keretén belül kapják meg az irányítást, oktatást és szakmai képzést, és ahol ez nem lehetséges, ezt speciális magán- vagy állami testületek révén biztosítsák
2. minden olyan intézkedéssel előmozdítják foglalkoztatásukat, amelyek arra bátorítják a munkáltatókat, hogy a szokásos munkakörnyezetben alkalmazzanak és tartsanak meg rokkantakat, és a munkafeltételeket a rokkantak szükségleteihez igazítsák, vagy pedig, ahol ez a rokkantság miatt nem lehetséges, rendezzenek be vagy hozzanak létre a rokkantság szintjének megfelelő védett foglalkoztatást. Bizonyos esetekben ezek az intézkedések speciális elhelyezést és segítő szolgáltatásokat tehetnek szükségessé
3. különösen előmozdítják teljes társadalmi integrálódásukat és a közösség életében való részvételüket olyan intézkedések segítségével, beleértve a technikai segédeszközöket is, amelyek célja a kommunikációs és a mozgási korlátok leküzdése, és a közlekedéshez, lakáshoz, kulturális tevékenységhez és szabadidőhöz történő hozzájutás lehetővé tétele

Az 1997-es Amszterdami Csúcson ismét felmerül a fogyatékosokra alkalmazott „láthatatlan polgár”, „másodrangú állampolgár” szerep problémája. Megoldást csak az emberi jogok feltétlen tisztelete, a diszkrimináció tilalma és széles értelembe vett megfogalmazása hozhat, ezért a Római Szerződés szövegébe bekerülnek a már a maastrichti csúcson megfogalmazott irányelvek:
13. cikkely (amely belekerült a Római Szerződés szövegébe is): „...nem, származás, faj, etnikai hovatartozás, vallás vagy más meggyőződés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális orientáció alapján történő hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem...” 21. számú Nyilatkozat (a Római Szerződés 100a cikkéhez deklarációt csatoltak): „minden egyes jogszabály esetében figyelembe kell venni a fogyatékkal élő személyek igényeit”. 
A rendelkezés érvényesülése fölött a Fogyatékkal Élők Integrációs Csoportja őrködik a Bizottságon belül.  
A Szociális Párbeszéd Bizottsága 1999. május 19-i ülésén a partnerek a fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőségének előmozdítására közös nyilatkozatot fogadtak el, ami a következőket hangsúlyozta:
·	a ’fogyaték’ helyett a ’képességet’ kell elsősorban felmérni és figyelembe venni;
·	a fogyatékosok foglalkoztatását úgy kell támogatni, hogy az előnyös legyen a vállalkozók, vállalatok számára is 
·	az ipari és technikai fejlesztéseket fel kell használni a fogyatékosságok eltérő formáit kompenzáló eszközök, módszerek kikísérletezésére;
·	az egységes szabályozás mellett fenn kell tartani a lehetőséget az egyedi esetkezelésre is, különböző megközelítések figyelembevételével kell a problémák megoldását leginkább előmozdító válaszokat kidolgozni;
·	a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket a munkahelyeken kívül is támogatni kell (megfelelő iskolai, közlekedési környezet kialakításával, a negatív attitűdök és előítéletek lebontásával).

2000 decemberében Nizzai Európai Csúcson kialakított Európai Szociális Menetrend az új évezredre nézve a szociálpolitika szerepének növelését, a társadalmi kirekesztés veszélyének elkerülését, a leginkább veszélyeztetettek segítését tűzte ki feladatul. Ezt a tagállamok Nemzeti Akciótervének és Nemzeti Fejlesztési Tervének kidolgozásával kívánja megvalósítani. A követendő közös cél: 2010-ig jelentős előrelépés történjen a társadalmi kirekesztés és a szegénység ellen.
2001. szeptember 13.-án Brüsszelben sor került az EU Ötödik Esélyegyenlőségi Akcióprogramjának kidolgozására. Valamennyi, az esélyegyenlőségben érdekelt nemzetközi szervezet szakértői véleményt és ajánlásokat nyújthatott be az előkészületek során, hogy a hátrányos helyzetűek valós problémáihoz igazodjanak az intézkedések és megvalósuljon a ’részvétel’ kritériuma.   
2002-ben, a Madridban ülésező Európai Fogyatékosügyi Kongresszus egy nyilatkozatot tesz közzé, amelyben elismeri, hogy a fogyatékkal élőkkel szembeni mentalitás, az őket érintő védelmi rendszer és jogszabályok értékelhető pozitív átalakuláson mentek át: eltávolodtak a paternalista filozófiától és támogatják a saját élet irányításához való jogot.  A nyilatkozat többek között arra szólítja fel a Közösség döntéshozó szerveit, hogy a diszkrimináció mentességget pozitív cselekvéssel kiegészítve támogassák a társadalmi befogadást. 
A 2003-as év a Fogyatékkal Élők Európai Éve. Valamennyi országban manifesztációk, sport és művészeti események, akadálymentesítési mozgalmak próbálják mindinkább a közélet és közvélemény figyelmének előterébe helyezni sérültek integrációs törekvéseit. 



A fogyatékkal élőket érintő aktuális szociálpolitikai rendeletek

	Az Európai Unió szociálpolitikai rendeleteiben a munkaerő szabad áramlását, illetve a dolgozók egészségét és biztonságát szolgáló rendelkezések kontextusában merültek fel először a fogyatékosakat megillető jogok. A fogyatékos személyekre csak a minden más polgárra vonatkozó szociálpolitikai rendelkezések vonatkoztak, problémájuk hosszú időn át nem került a Közösség érdeklődésének fókuszába. Később az Amszterdami Szerződés a fogyatékosokat érintő közösségi szabályozást a fentieken túl a foglalkozási diszkrimináció területére is kiterjesztette. Az Európai Szociális Alap által támogatott speciális közösségi programok (HELIOS I., HELIOS II., EQUAL, HANYNET, TIDE) némileg kiszélesítették ezt a kört. Az alapszerződés módosítása intenzívebbé tette az együttműködést a szociális párbeszéd és a társadalmi befogadás területén is. Az Európai Bizottság által 1996-ban jóváhagyott és azóta továbbfejlesztett fogyatékosügyi stratégia a sérült-jog európai rendezésében három fő irányvonalat jelölt ki a jövőre nézve: 
	A Bizottság és a tagállamok közti együttműködés fejlesztését; 
	A fogyatékosok problémáinak középpontba állítását a közösségi politika alakításának minden területén;  
	A fogyatékkal élők részvételének biztosítását az őket érintő rendelkezések és programok kidolgozásakor. 


A diszkrimináció tilalma
	Az Amszterdami Szerződés a diszkrimináció minden formáját tiltó és az ellene való fellépést, szavatoló paragrafusát a Római Szerződés 3. cikkelye vette át:
„…a Tanács – a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel való konzultáció után --  olyan intézkedéseket hozhat, amelyek a nemre, a fajra vagy az etnikai hovatartozásra, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, korra vagy szexuális irányultságra alapuló mindenfajta megkülönböztetés elleni küzdelem érdekében szükségesek.”
Erre alapozva dolgozta ki a Tanács a fogyatékkal élők munkahelyi diszkriminációjára vonatkozó irányelveket (2000/78/EK), ezzel keretet teremtve a foglalkoztatási diszkrimináció elleni küzdelemhez, az egyenlő bánásmód elvének gyakorlati megvalósítása érdekében. A diszkrimináció minden közvetlen vagy közvetett formája akadálya a foglalkoztatás és a szociális védelem megvalósulásának, ellentétben van a Közösség értékrendjével - szabadság, demokrácia, alapvető emberi szabadságjogok tiszteletben tartása –, rombolja a szolidaritást és az integrációt. Az irányelvek nem vonatkoznak szociális juttatásokra, vagy más, a tagállamok nemzeti jogszabálya által meghatározott foglakoztatással összefüggő eljárásokra (pld. nyugdíjkorhatár, családi állapottól függő jövedelmek).
	Az irányelv nagyon pontosan, részletesen kidolgozott. Meghatározza az általános kötelezettség szintjét: a fogyatékossággal élõk számára a foglalkoztatásban ésszerű feltételeket (reasonable accomodation) kell biztosítani. A munkáltatók kötelesek meghozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják az épület és az eszközök megfelelő kialakítását, a munkaidő-beosztását, a feladatok megosztását, a képzési, illetve a bedolgozási feltételeket
Az irányelv igyekszik itt is figyelembe venni a tagállamok és a munkáltatók gazdasági szempontjait, teherbíró képességét, valamint a szervezetek működőképességének megőrzéséhez fűződő érdekeit. Ennek megfelelően figyelembe kell venni különösen az anyagi és egyéb ráfordítást, a szervezet vagy vállalkozás anyagi forrásainak mértékét, valamint a közpénzek és egyéb számításba vehető támogatások lehetőségét. A nemzeti kormányok kötelessége és felelőssége, hogy a fogyatékossággal élőkre irányuló politikája keretében megfelelően ellensúlyozza a munkáltatóknak a védett munkahely-teremtéssel kapcsolatos terheit. 
A diszkrimináció tilalma csak akkor válik hatékony irányelvvé, ha van valós esélye annak, hogy védekezni lehessen ellene, illetve ha a megkülönböztetés méltánytalan eseteire lehetséges a jogi orvoslat. Az ajánlások ezért kijelölik a konkrét védekezés lehetőségeit: statisztikai bizonyítékok használat, közérdekű igényérvényesítés, megtorlás elleni védelem, tájékoztatás   

A fogyatékkal élők teljes részvételének biztosítása

	Az Európai Bizottság támogatja, hogy a fogyatékkal élőket bevonják az őket érintő közösségi intézkedések tervezésébe, monitorozásába és értékelésébe és erre ösztönzi az uniós szerveket csakúgy, mint a tagállamokat. E tekintetben nagy jelentőségű a Bizottságnak az európai fogyatékos-szervezetek képviselőit tömörítő Európai Fogyatékosügyi Tanáccsal kialakított együttműködése. Ezen túlmenően a Bizottság a szociális partnereket is a fogyatékkal élők munkaerő-piaci integrációját elősegítő megállapodásokra ösztönzi. E törekvések eredményeképp fogadták el a fogyatékkal élők foglalkoztatásáról szóló közös nyilatkozatot a Szociális Párbeszéd Bizottságának 1999. május 19-i ülésén. Ennek a gondolkodásmódnak a gyakorlatba ültetését szolgálják az EQUAL program keretében bonyolított pályázatok is, melyek a támogatás elnyerésének feltételévé teszik a munkaerőpiacon hátrányt szenvedő csoportok (köztük a fogyatékosok) bevonásának biztosítását. A bevonás és részvétel biztosításának formái: a szociális párbeszéd gyakorlatának fenntartása, lehetőség teremtés a tudás alapú társadalom vívmányainak felhasználására, az önrendelkezési jog érvényesítése egyéni és szervezeti szinten. 

Szociális párbeszéd, nem-kormányzati szervezetekkel folytatott párbeszéd
Ösztönözni kell a szociális partnerek közötti párbeszédet és a kollektív szerződések hatálya alá tartozó megállapodásokat a diszkrimináció-ellenes szabályozás területén. A nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban – bátorítani kell a nem-kormányzati szervekkel folytatott párbeszédet. 

A tudás-alapú társadalom nyújtotta lehetőségek kiaknázása: 
A tudomány legújabb vívmányainak a fogyatékkal élők szolgálatába állítása: a megfelelő formájú információk elérhetővé tételére, jeltolmács, brail információs anyag, vagy másfajta, segítséget nyújtó személyzet biztosítása a szociális ügyintézés fogyatékosok által használt helyszínein.

II.3. Az európai jogszabályok és dokumentumok fogyatékos személyekre vonatkozó egyes határozatainak a romániai jogszabályokkal való harmonizálásra tett lépések és megvalósítások 2004-ig :

Határozatok, konklúziók, ajánlások
Ratifikálva, elfogadva
Jelenlegi helyzet
(2003 végéig)
Határidő
1996 Módosított Európai Szociális Charta 
-74/1999 Törvény: autonómiához, társadalmi integrációhoz, a közösségi életben való részvételhez és a munkához való jog 
Érvényben
nem meghatározott
ET 97/113-as határozata a fogyatékos személyek esélyegyenlőségéről és a diszkrimináció mentességről
-102/1999 Sürgősségi Kormányrendelet
-137/2000 Rendelet
-48/2002 Törvény a diszkrimináció megelőzésére és büntetésére
Érvényben
nem meghatározott
ET 1991 dec./124. 
Határozata:  egységes
Közösségi akcióterv
Kidolgozása  az akadálymentesítésért:
Közlekedés- szállítás, középületek, parkolók, telefonfülkék
Államilag épített lakások
-102/1999 Törvény

-290/2003Kormányrendelet

-519/2002 Törvény
közszállítás átalakítása: elkezdődött

középületek: 12,71%
parkolók 3,79%
telefonfülkék 5,76%

lakások: elkezdődött
közszállítás: 2010 végéig

középületek, parkolók, telefonfülkék 2003 végéig


lakások 4%-a  2010 végéig
ET 1990/ 703 (2).-es
Határozata a fogya-
tékos gyermekeknek és fiataloknak 
az oktatásba való integrációjáról
-102/1999-es Sürgőségi Kormányrendelet VII. fejezet 18. paragrafus 
-3634/2000-es Rendelet
-518/2002-es Törvény
A fogyatékos gyermekek 45,60%-a integráltan oktatott, 
de az integráció feltételei kevéssé biztosítottak
nem meghatározott
ET 1989 június 12.-i 
Konklúziója a 
Fogyatékos személyek alkalmazásáról
-102/1999-es Sürgőségi Kormány Rendelet 
-518/2002-es Törvény
-748/460/2002 sz. Rendelet a munkába  alkalmazás kritériumairól és az alkalmazó egységek autorizálásáról 
1.008/220 Dokumentum: az ANPH által kidolgozott útmutatások és irányelvek a fogyatékos személyek alkalmazása esetén


- 4%-os alkalmazási kvóta a 100-nál több alkalmazottal rendelkező vállalatok  esetében

- a felnőtt fogyatékosok 2,84%-a  van munkaviszonyban
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Feladatok:
1. Ha iskolai szociális munkás lennél, milyen foglalkozásokat, programokat szerveznél azért, hogy teljesítsd a madridi nyilatkozat alábbi felhívását?
„Az iskoláknak vezető szerepet kell vállalniuk a fogyatékos embereket illető jogok széleskörű megértetésében és elfogadtatásában, a félelmek, mítoszok és tévképzetek eloszlatásában, valamint az egész közösség erőfeszítéseinek segítésében. Ki kell dolgozni és széles körben terjeszteni kell azokat az oktatási eszközöket, amelyek segítik a tanulókat, hogy kifejlesszék magukban és másokban az egyéniség tudatát a fogyatékosságot illetően, és amelyek elősegítik, hogy pozitívabban ismerjék el a különbségeket. Az iskolák, főiskolák, egyetemek a fogyatékosok érdekképviselőivel együttműködve kezdeményezzenek előadásokat és workshopokat újságírók, reklámcégek, építészek, munkáltatók, szociális és egészségügyi gondozók, családgondozók, önkéntesek és a helyi önkormányzat tagjai részére.” (részlet a Madridi nyilatkozatból, 2002 ápr.)

2. Próbáld elmagyarázni egy munkaadónak, mit jelent egy mozgássérült alkalmazottal szembeni viszonyulásban az alábbi elv érvényesítése:
A FOGYATÉKOS EMBEREK NEM JÓTÉKONYKODÁST, HANEM ESÉLYEGYENLŐSÉGET AKARNAK.




V. A szociális munka feladata a fogyatékkal élőkkel való munkában

1. Szakmatörténeti áttekintés a fogyatékosokhoz való viszonyulásról

A morális megróvás időszaka (1820-1920)
A kapitalizmus előretörésének az időszakában a legfőbb emberi értékek az önfegyelem, szilárdság, morális szabályok internalizálása volt (Farber, 1986, p.7). Minden kilengés a szociális vagy morális szabályrendszertől elkerülhetetlenül gazdasági következményeket von maga után – vallották a kor moralistái. A szegénység is amiatt van, hogy az emberek nem tartják be a szabályokat, deviáns irányt választanak. Ennek következményei sokszor a következő generációban, a gyerekekben vállnak nyilvánvalóvá. ’A szerencsétlenségek, betegségek, fogyatékosság a család bűneinek a következménye.’ (Howe, 1846/ 1976 p.34)
Fogyatékosok bentlakásos intézményei, elmegyógyintézetek, reform-iskolák, amelyek a 19. században kezdtek megalakulni azzal a célkitűzéssel jöttek létre, hogy ezeken a vulnerábilis életvitelű szülőktől származó gyerekeken segítsenek és megoldják valahogyan azt a ’társadalmi terhet’, amit  a fogyatékkal élők jelentettek A szakemberek úgy tartották: nekik kell  átvállalniuk a szülők nevelői szerepét, hogy tegyenek valamit e ’vétkes’családok fogyatékos gyermekeiért. 


Feloldozás a morális ítélet alól – medikalizált szemlélet (1920-1980) 
A kutatások, az elfogulatlan professzionális érdeklődés feltárta, hogy nem kizárólag a szegény és feltehetően fogyatékos vagy deviáns szülőknek születnek fogyatékos gyermekei. Kezdett nyilvánvalóvá lenni, hogy nem hoz eredményt ha olyan elsődleges attitűdök felől közelítenek a fogyatékosság kérdéséhez, mint : bűnösség-hibásság, visszautasítás, megváltoztathatatlan harag, bánat, szerencsétlenség, vagy olyan viselkedési kategóriákkal mint: megszakadt, visszautasított szerep, házastársi kohézió hiánya, szociális visszavonulás. Ez a viszonyulás ártalmas volt és belterjes. „A szakemberek megértették, hogy a szülők karakterében látni a gyermek fogyatékosan születésének magyarázatát hiányával van mindenféle professzionálitásnak” (Ferguson 2002 /125. old.) A kutatási érdeklődés ezután a fogyaték biológiai és genetikai tényezőire irányult és egy medikális modell kezdett kibontakozni, ami nemcsak a fogyatékos gyermekre, hanem a családra is kiterjedt, de meghatározóan gyermek és fogyaték-centrikus volt. Ez a szemlélet a szülőket a gyermek környezetéhez tartozó ’elemként’, legjobb esetben is csak, mint a gyermekkel folyó terápiás munka otthoni megbízottjaiként tekintette, és azt kereste hogy mi disszfunkcionális, mi károsodott a családban a fogyatékosság miatt. 
Prekop Jirina így jellemezte ennek az időszaknak a szemléletét: „A szakemberek gondolkodását is meghatározták a háború utáni általános törekvések: a humánus célok támogatása és az anyagi jólét biztosítása. Ez a szemlélet párosult az amerikai gondolkodásból átvett „mindenhatóság” filozófiájával, és az ebből fakadó szakmai optimizmussal: egy jól megtervezett rendszer szerint változtathatók az egyén lelki folyamatai és körülményei egyaránt. Tömegesen jelentek meg a szakirodalmi kiadványok. A segítő szakma  a nyelvi fogalmak és szakirodalom inflációjával küszködött.  A szülő - szakember kapcsolat szemlélete is folyamatos változásokon ment át. Előbb az erősen medikalizált hatások érvényesültek: nem csak a fogyatékos gyermek, de teljes családja is ’páciens’, a segítői folyamat tárgya. Később erősebb tendenciájú lett a családot is aktívan implikáló törekvés, amely úgy tekintett a szülőre, mint ko-terapeutára: fogadja el és végezze a szekember által kidolgozott fejlesztő programokat. Ez a szemlélet úgy tartotta, hogy a  gyermek fejlődésének feltétele a szülő feltétlen engedelmessége a szakember felé.” (Prekop, 1989: 63. old.)


A partnerség kezdetei (1980-2000)
Az utóbbi két évtized kutatásai eltávolodtak a probléma-orientált megközelítéstől (milyen disszfunkciók okozzák, illetve követik a fogyatékosságot) és egyre inkább a szükséges források, szolgáltatások feltérképezése felé haladtak. Erre a változásra erőteljesen hatott a szociálpolitika refomja is, amely a családi és közösségi ellátási formákat támogatja. Családba integrált, globális megközelítésű fejlesztési és nevelési koncepció lett jellemző a fogyatékos gyermekkel való munkában. Ezt a változást egy, a szakemberek és szülők közötti nyíltabb kommunikáció indította be, amely azt a kérdést élezte ki, hogy vajon a szülő a szakember segédje, utasításainak végrehajtója-e vagy a nevelési folyamat főszereplője? Hesse, 1978: 18. old Világossá vált, hogy a szülők és szakemberek eddig két különböző és egymással gyakran szembenálló tábort képeztek, miközben ugyanazt a célt, a gyermek fejlesztését, a szociálpolitika kedvező befolyásolását próbálták követnei. A tudományosan megépített fejlesztő programok nem voltak adaptálva a gyermek, a család otthoni környezetéhez, a szülők elvesztették önállóságukat, kompetencia-érzésüket. Ezeket a hiányokat és szükségleteket próbálta betölteni a szülő-szakember partnerséget hangsúlyozó szemlélet. Ugyanakkor a szociálpolitikában is kezdett terjedni az önrendelkezés elvének és a saját kompetencia átélésének és megerősítésének elve.
A partnerség elvét hangsúlyozó szemlélet is létrehozta a saját értelmező mátrixát, de ez a megközelítés nem elsősorban a problémák felől közeledett a fogyatékosság megértéséhez, hanem a sikeres elfogadást és egészséges élet-eberendezést mutató családokat kutatta. Mi a titka annak -- tette fel a kérdést ez a megközelítés -- hogy ugyanaz a fogyaték egyik családot szétzilálja, a szülő-szakember együttműködést folyamatosan feszültségekkel terheli meg, a másik családban a kohéziót erősíti és életképes együttműködési kapcsolatba hozza össze a szülőt és szakembert? Erre a kérdésre kétféle válaszlehetőséget láttak az akkori kutatók: az adaptív modellt és a családi életciklus modellt.
1. Adaptív modell: az adaptálódó család
Az adaptív modell (vagy ABCX modell) ABCX modell: X- családi krízis,  A- stresszet okozó esemény, tényező,  B- a családi erőforrások viszonyulása a krízist kiváltó tényezőhöz,  C- a család definíciója a stressz-forrásról Reuben Hilltől származik. A családot érő bármilyen stresszt kiváltó történés (nem csak a fogyatékosság) aktiválni tudja a családban rejlő erőforrásokat. Ez nem azt jelenti, hogy nem alakul ki krízis, de a család nem ragad bele a krízisbe, hanem megküzd vele, és adaptálódik ahhoz az újfajta helyzethez ami kialakult. A megküzdési stratégia döntő momentuma, hogy nem megszüntetni kívánja a stresszt kiváltó tényezőt, eseményt – jelen esetben a fogyatékosságot --, hanem erejét, kreativitását arra használja fel, hogy adaptálódjék.
A kutatók szerint az adaptív modell nagyon hatékonynak bizonyult mind az értelmezésben, mind az intervencióban (Antonovsky 1993, Sumers, Behr és Turnbull 1989). Fő erőssége, hogy dinamikus: időről időre előjöhetnek a fogyatékosság különböző vonatkozásai, amelyek stresszorként hatnak, ilyenkor mindig vissza lehet keresni, hogy mik azok az erőforrások, amelyek mozgósíthatók az adaptáció érdekében. 
Folkman és Lazarus (1984) modellje részben megegyező az adaptív modellel, a kontextuális hatásokat viszont erőteljesebben figyelembe veszik, mint Hill.  Szerintük két szakasz különíthető el abban, ahogyan a családok az őket érő nehézségeket –például a fogyatékosságot fogadják: első- szembesülés a problémával, második- a problémára való rálátás az elérheő segítségek, források szemszögéből. 
Marty Krauss (1996) még továbbmegy a kontextuális hatások hangsúlyozásában: ahhoz, hogy a családok sikeres megküzdésének a feltételei biztosítottak legyenek elengedhetetlen, hogy olyan szolgáltatások álljanak a rendelkezésükre mint a korai fejlesztés, integrált oktatási lehetőség, szociálpolitikai támogatások, családtámogató programok.  A szolgáltatások megtervezésében a család igényei elsődlegesek, a szülők aktív résztvevői kell legyenek a terápiás folyamatnak. 	

Családi életciklus modell: a fejlődőképes család 
A modell a Haley (1980) életciklus szemléletére alapoz, de figyelembe veszi azt is, amit Carter és McGoldrick (1981) tartanak a család erejének-gyengeségének vertikális és
horizontális tengelyeiről A család erejének-gyengeségének vizsgálatakor két tengelyt különítettek el: egy horizontálisat és egy vertikálisat. A horizontális tengely magában foglalja az előre jelezhető, a fejlődéssel járó stresszorokat és erőforrásokat, valalmint az előre nem látható eseményeket, amelyeket nem tud kontrollálni (pld. fogyatékosság) a család. A vertikális stresszorok és erőforrások magukba foglalják az előző generációk tapasztalatait. A család azon a ponton a legsérülékenyebb, ahol az aktuális krízis feléleszt bizonyos, az előző generációktól átvett szorongásokat, terheket. A család ereje ott a leghatékonyabb, ahol a generációsan hozott minták, rítusok, hitek erősítik az aktuális helyzetben is ható erőforrásokat..  
Ha összehasonlítjuk a fogyatékos gyermeket nevelő családban és egy másik családban uralkodó életvezetési és nevelési  patterneket, nagyon sok hasonlóságot találunk az életútjukban az első gyermek születésétől az utolsó szülő haláláig, abban ahogyan az adódó, megoldandó problémákhoz viszonyulnak. Ami különböző, hogy családi életciklusonként mindig másként jelentkeznek a gyermek fogyatékosságából származó problémák, feladatok. A családnak újból és újból fel kell fejlődnie oda, hogy ezeket a feladatokat meg tudja oldani.
Belső és külső erőforrások megléte alakítja azt, ahogyan a család a  fogytékosságnak az életükre gyakorolt hatásáról gondolkodik. Meghatározó a társadalom-történeti és szociálpolitikai befolyás: az anyagi teherben való állami részvétel mértéke, országos támogató programok megléte vagy hiánya. Életciklusonként más-más típusú segítségre van a családnak szüksége, s ehhez nemcsak a szülőknek és többi családtagoknak, hanem az ellátórendszer szolgáltatásainak is rugalmasnak kell lennie.

Egy terület folyamatos erőforrás szükséglettel
	Annak a  fejlődési útnak a tanulságait, amelyet a segítő szakmák és részben a szociálpolitika is bejártak a fogyatékosokhoz és családjaikhoz való viszonyulásban, az értük és velük való munkában Engel (1993, 797old.) három pontban összegzi:  
	Kalitatív kutatási módszerek kidolgozása szükséges ahhoz, hogy minél valósabb képünk legyen mindarról, amiben segíteni kell és lehet. Ajánlott lenne a fogyatékossággal kapcsolatos narratíva kibővítése az összes családtag véleményével, értelmezésével (Eddig túlnyomóan csak az anyák és részben az apák véleménye kutatott.)

	A családok történetei nem csak élettörténetek: mindazok a hitek, tévhitek, mítoszok és értékítéletek, amelyek a családok történeteiben megelevenednek a probléma történeti előzményéről, a kulturális háttérről és kontextusról is beszélnek. A figyelmes begyűjtés és analízis teszi érthetővé az életsorsok tágabb társadalmi és történelmi megértését. (pld. félig strukturált interjú)  Generációs hatások is érvényesülnek.   (Gallimore megfigyelése in Ferguson, 2002: 129. old.: a többgenerációs együttélés jobban elviselhetővé teszi, többfajta erőforrást mozgósít, megosztja a felelősséget.) A nem-európai kultúrákban a fogyatékosság kérdése egészen másként vetődik fel.   

Ezeknek a családoknak többre van szükségük, mint jól körülírható és szakmailag helytálló elméleti modellekre. Egy olyan terület ez, amelynek foylamatosan szüksége van erőforrásokra: szociálpolitikailag biztosított szolgáltatásokra és az önrendelkezés elveit tiszteletben tartó terápiás és fejlesztő szakmai segítségre.

A szakember munkájának tere és határai

	A segítő szakma iránt elháríthatatlan elvárás, hogy az etikai és morális normák tiszteletben tartásának kiemelt szintjén, s ugyanakkor a tárgyi tudás  magas színvonalán végezze hivatását. Egy olyan fokozottan érzékeny területen, mint a fogyatékkal élőkkel és családjaikkal való munka, különösen érvényes ez az igény.  A szakembernek tudnia kell, hogy mit kell tennie, de nem kevésbé fontos a beavatkozás határainak a kijelölése is. 
A család intim szférájának tiszteletben tartása: óvakodni az egyoldalú azonosulástól, érzelmi részrehajlástól, nyitottan és egyértelműen kommunikálni, megalapozott, teljes információkat nyújtani a gyermek problémáiról. Fontos támogatni, építeni a család saját  erősségeit, elismerni és ’bevállalni’ a gondjaikat, szükségleteiket
Az egyoldalúan gyermekcentrikus látásmód kerülése.  A reális élethelyzet, lehetőségek figyelembevételével lehet csak fejlesztési tervet felépíteni a gyermek számára.. „A szülők túlterhelése, elbizonytalanítása rontja a gyermek nevelési szituációját.” (Klein 1979 152.p.) Ha más értékrendből, normákból indulunk ki, mint amilyenek az otthoni környezetre jellemzőek, ha a segítői tevékenységet a középrétegben uralkodó elvekhez szabjuk,  akkor figyelmen kívül hagyjuk a szocio-ökonómiai tényezőket és nem segítünk megfelelően. A család értékeit, hitét, szokásait elismerő és helybenhagyó attitüd a megfelelő kiindulási alap a változásokhoz is. A szolgáltatásokat azokra a szükségletekre kell alapozni, amelyeket azonosítottunk, tiszteletben tartva a szülők döntését, választását.
A partnerség szabályai szerint tervezni, követni. Fontos a folyamatos nyílt kommunikáció, a problémák mergbeszélése. A szülőt a szakember nem kell ’kompetensebbé’ tegye. Azzá lesz, ha megkapja azt a figyelmet, tiszteletet és információt, amire szüksége van. Megbeszélni a teljesítmény-kényszert bármelyik félben merülne is fel: ellenállni annak a késztetésnek, hogy ’mindent kihozni a f.gyermekből, ami benne van’ (az egészségesből sem hozhatunk ki mindent). 
Mivel a fogyatékos gyermek családja többnyire sokféle segítővel van kapcsolatban, fontos a szakemberek közötti együttműködés, kommunikáció, a feladatok egyeztetése. Sok energiát elvehet a családtól, ha ez az együttműködés nincs meg. 
Nagyon fontos, hogy a szülő-szakember kapcsolat hátterében ott legyen egy intézmény szuportív fedezete is. Mindkettőjüknek szükségük van erre: a szakembernek a team-re, a szupervízió és mentálhigénés segítség elérhetőségére, a szülőnek a szülőcsoportra és a többi szakember megerősítő reagálására.
  
A rizikó és protektív faktorok általános ökológiai modellje

Az életút különböző pontjain ható rizikó és védő faktorok is kumulálódhatnak. Minden szinten megjelennek károsító és védő hatások is. Ezek nem mindig teremtenek egyensúlyt az adott rendszerszinten. Az egyén sokféle rendszernek része, emiatt sokféle hatás éri.
	A tág, kiterjedt környezet általános rizikó-faktorai közül az egyik a tanulás és munkavállalás lehetőségeinek korlátozottsága.  Ez szociális, anyagi és nevelési problémákat is okoz (sokak szerint minden baj forrása). Ezen a rendszerszinten azt is figyelembe kell venni hogy mik az egyén vagy család vágyai és milyenek a valós lehetőségei. (Agnew 1993, Farrington, 1993 in. 20.old.) A lehetőségek korlátozottsága frusztrációt okoz. Ma már  képzési-, munkavállalási-, kapcsolati-frusztrációról is beszélhetünk. 
	A diszkrimináció és igazságtalanság szintén olyan rizikó-faktorok, amelyek a rendszer valamennyi szintjén hathatnak. Az emberjogi dokumentumok nemi, faji, etnikai, vallási és fogyatékosság miatti megkülönböztetésről is beszélnek. Ezeknek oktatási, munkavállalási és pszichoszociális vonzatai is vannak, osztilitást, negativizmust válthat ki, ami exklúzióhoz vezet. 
A szegénység a ’multiple stressor’ kategóriába tartozik. Nemcsak életminőséget, de kapcsolatokat, önbecsülést is befolyásol. Teljesítményre is sarkalhat, de csak akkor, ha ki lehet törni belőle.
A család, iskola, lakókörnyezet rizikó-tényezői mindenekelőtt a legelemibb szükségletek kielégítetlenségét okozzák. Legsúlyosabbak az elhanyagolás és bántalmazás, a szülők közötti konfliktusok, a parentális pszichopatológia, a szegényes szülőszerep (in. O’Donnell 1995: 23. old.). Valamennyien multifaktoriális hatásúak: kihatnak a kommunikációra, a mindennapi élet menedzselésére, a felelősségvállalásra, a jövőtervezési koncepcióra. Javíthatóak, de szintén csak multifaktoriális hatásokkal.
Az egyéni pszicho-szociális és biológiai rizikó-tényezők között a biomedikális problémákat és a nemet tartja számon a szakirodalom (Morisset, 1993, Compa, Hinden, Gerhardt 1995). A biomedikális rizikó faktorok elsősorban a veleszületett, genetikai vagy sérülések következtében létrejött károsodásokat jelölik. A nem potenciálisan válhat rizikó-tényezővé, mivel a statisztikai adatok szerint a fiúknál több a veleszületett sérülés, nagyobb az agresszióra, antiszociális viselkedésre való hajlam. (Ez nem kauzális, de prediszpozicionális hatású.)

A kiterjedt környezet támogató faktorai elsősorban a megélhetést, tanulást és munkavállalást biztosító lehetőségek. Fontos, hogy az egyén vagy család társadalmi mobilitása előtt nyitott út legyen, későbbi továbbhaladását ne határolja be az indulási szint, tartós szegénység vagy diszkrimináció. Nagy jelentőségűek ilyen szempontból a közösségi felzárkóztató programok.
A család, iskola, lakókörnyezet támogató tényezői elsősorban a pozitív interperszonális kapcsolatokra való lehetőség. Ez lehet a jó szülő-gyermek kapcsolat, egy elérhető pozitív felnőtt-modell, vagy segítő, szuportív környezet. 
	Az egyéni pszicho-szociális és biológiai támogató-tényezők közé tartozik a kellemes temperamentum (szociabilitás), kompetencia a normatív szerepekben (hatékony személyiség), s nem utolsó sorban az egészség, önbecsülés és intelligencia. 
	
Kultúránként változó, hogy mit nevezünk adaptívnak és normatívnak. Van, ahol az asszertivitás pozitív személyiségjegy, van ahol negatív (problematikusan temperamentumos). (Masten 1990, 15. old.). Ennek ellenére minden kultúra és minden társadalom kifejlesztette azokat a normákat, amelyek alapján a megküzdés és felülemelkedés módszereit legitimnek vagy deviánsnak ítéli. Létezik magas rizikójú viselkedés és magas rizikójú környezet és vannak fokozott rezilenciájú egyének és kiemelten protektív környezet is.
Ha az additív szemlélet felől közelítjük a rizikó és rezilencia hatásait, akkor egymást kiegyensúlyozó hatásokként tételezzük őket. (Masten, 1987) Ha az interaktív perspektíva kredibilitására voksolunk, akkor a közöttük levő hatásokat az elhárítás-megszakítás- megelőzés fogalmaival tudjuk megragadni. (Rutter, 1979) Az emberi magatartás ökológiájában a rezilencia nem a rizikó és védő tényezők egyszerű interakciójának vagy addiciójának az eredménye. Sokkal inkább a rendszer különböző szintjein ható relatív egyensúly megteremtésének az egyéni képessége. 

Kockázati és támogató hatások a fogyatékosság vonatkozásában

A fogyaték hatásainak vizsgálatában C. Stoenescu, L. Teodorescu, és O. Mihaescu Constantin Stoenescu, Liviu Teodorescu, Ovidiu Mihaescu: Sistemul de protectie speciala a persoanelor cu handicap din Romania 2003: 271-275. old. 
 román szociálpolitikusok az ökológiai modellt követik. Abból indulnak ki, ahogyan az aktuális törvény a fogyatékosság-akadályozottság fogalmát meghatározza, miszerint „a fizikai, érzékszervi, mentális vagy pszichikus fogyatékhoz nem adaptált társadalmi környezet akadályozza meg, vagy korlátozza a fogyatékkal élő személyeket abban, hogy egyenlő eséllyel vegyenek részt a társadalmi életben”. Ezért fontosnak tartják, hogy a környezet minden szintjére kiterjedjen az adaptáció, ezzel előzve meg, hogy a fogyatékból adódó hátrányt. Ezeket a szinteket így definiálják:
1.fizikai környezet: klima, flóra, fauna, és a természeti környezet feltételei (tisztaság - szennyezettség)
2.ember által létrehozott ’tárgyi’ környezet: épületek, közlekedési lehetőség stb.
3.’humán’ környezet
4. értékek, mentalitás: egyéni, közösségi, társadalmi attitűdök, kulturális és társadalmi értékek
5. szolgáltatási rendszerek
6. törvények, jogrendszer, politikák
Facilitáló faktorok, amelyek meglétét fel kell mérni ahhoz, hogy egy fogyatékkal élő személy  életminőségére nézve valós információkat nyerjünk.
	mindkét szülő megléte (kiskorúak esetében)

nukleáris család (testvérkapcsolattal) és kiterjedt család is van
rendezett családi viszonyok (a szülők össze vannak házasodva)
harmónikus családon belüli kapcsolatok
a gyermek szempontjából biztonságos családi környezet
egészséges családtagok
anyagi körülmények, amelyek biztosítják a minimális életminőséget
megfelelő oktatási lehetőség 
közösséghez tartozás, részvétel, integráltság
 a szükségleteknek megfelelő szolgáltatások biztosítottsága: egyészségügyi, oktatási, szociális, speciális
közösségi és szociális erőforrások megléte és az ezekkel való hatékony gazdálkodás
koherens család és gyermekvédő valamint fogyatékkal élőket védő nemzeti politika
nemzetközi politika, jogrend 
A fogyaték felmérésével egyidőben, egy egyénre szabott fejlesztési és integrációs program felállításakor, de a fogyatékkal élők helyzetének kutatásakor is számba kell venni, hogy mi az, ami a támogató tényezők közül megvan és amire építeni lehet. A facilitáló faktorok közül jónéhány kifejleszthető, kialalkítható. Vannak a család hatáskörébe és felelősségébe tartozó paraméterek, vannak közösségi és szociálpolitikai felelősségűek. Minél több támogató hatás érvényesül, annál nagyobb az esélye annak, hogy  a fogyatékkal élő személy ’egészleges’ életet éljen minden szinten.

Korlátok, akadályok, nehézségek, amelyek minden egyén esetében okozhatnak hátrányt, kiileszkedést vagy deviáns életútat, de a fogyatékkal együtt, vagy ennek következményeként hatva,  fokozott védelmet, speciális támogatást tesznek szükségessé.
	szülők hiánya

egyszülős család
rendezetlen család: házasság nélküli együttélés, elkülönülés, válás
egyik szülő halála
feszült, konfliktusos családi kapcsolatok
a gyermek elhagyása, intézménybe adása
abúzus, elhanyagolás
házastársi erőszak
a családtagok egészség-problémái (fizikai, pszichikai, krónikus betegségek)
szegénység, munkanélküliség, izoláció, marginalizáció
a családtagok alacsony iskolázottsága
kisebbséghez tartozás (vallási, etnikai)
közösségi izoláció, kirekesztettség
szolgáltatásokhoz való hozzáférés akadályozottsága, lehetetlensége: egészségügyi, oktatási-nevelési, szociális, speciális
közösségi erőforrások hiánya, vagy az ezekkel való nem hatékony gazdálkodás

 

A fogyatékos gyermek  családi és szociális helyzetének felmérésére használt aktuális egységesített felmérőlap  megjelent a Hivatalos Közlöny 2003 július 25.-i számában (Monitorul Oficial, Partea I nr. 538/2003, anexa Nr.X.)

 	
Dosar nr. ...........................
Data inregistrarii ..................
Asistent social .....................
Sef serviciu ........................

                            MODEL DE ANCHETA SOCIALA

I. Date de identificare
a) Numele copilului ............................................................
   Prenumele ...................................................................
   Data nasterii ...............................................................
   Locul nasterii ..............................................................
   Domiciliul...................................................................
   Religie .....................................................................
   Etnie .......................................................................
b) Parinti
   Mama          Nume ..............................................
                 Prenume ...........................................
                 Domiciliul ........................................
                 Profesia ..........................................
                 Locul de munca ....................................
                 Religie ...........................................
                 Etnie .............................................

   Tata          Nume ..............................................
                 Prenume ...........................................
                 Domiciliul ........................................
                 Profesia ..........................................
                 Locul de munca ....................................
                 Religie ...........................................
                 Etnie .............................................
c) Frati/surori  Nume ..............................................
                 Prenume ...........................................
                 Data nasterii .....................................
                 Domiciliul ........................................
                 Ocupatia ..........................................
d) Alte persoane care locuiesc impreuna cu copilul si familia:
                 Nume ..............................................
                 Prenume ...........................................
                 Data nasterii .....................................
                 Domiciliul ........................................
                 Ocupatia ..........................................

II. Date privind istoria personala a copilului
a) Familia largita:
         Nume ..................................................................
         Prenume ...............................................................
         Domiciliul ............................................................
         Grad de rudenie .......................................................
b) Persoane apropiate:
         Nume ..................................................................
         Prenume ...............................................................
         Domiciliul ............................................................
Se vor atasa:
- Genograma
- Traseul institutional
- Cartea vietii (Jurnalul copilului)

III. Situatia socio-economica a familiei (se vor descrie)
     I.   climatul familial, relatiile dintre membrii familiei
     II.  relatiile familiei cu comunitatea (ecomap)
     III. situatia economica a familiei (venituri)
     IV.  climatul educational al familiei, care poate diferi de nivelul
          educational (profesie)
     V.   locuinta: conditii igienico sanitare, utilitati, facilitati speciale
          etc.
     VI.  gradul de integrare si participare sociala

IV.  Descrierea problemei
     I.   prezentarea faptelor si evenimentelor in contextul in care se
          desfasoara;
     II.  identificarea resurselor familiei si a celor comunitare;
     III. identificarea nevoilor copilului si familiei.

V. Planul individual de interventie (din punct de vedere social)
     I. recomandarile asistentului social









Iskolai és munkahelyi integráció

Az integráció alapelvei:

	egyenlő jogok elve

Az emberi jogok tiszteletben tartása.

	az esélyek egyenlősítésének elve

Az esélyegyenlőségi törvény előírásainak tiszteletben tartása. Azoknak az akadályoknak, korlátoknak a felismerése és eltávolítása, amelyek az esélyeket csökkentik.

	a korai fejlesztés elve

A rehabilitáció és fejlesztés minél hamarabb elkezdődik, annál esélyesebb és teljes körűbb lehet az integráció:
- az életkorral nő a különbség a fogyatékos gyermek és a többiek között (olló hatás)
- nagyobb a fejlődési esély a korai életévekben
könyebben elfogadják egymást a sérült és egészséges gyerekek, ha már egészen kicsi kortól együtt vannak
	a család túlvédő hatása még nem érvényesül olyan erőteljesen, vagy ki sem alakul, ha a korai fejlesztés valóban korai


	a támogató, segítő szolgáltatások biztosításának elve  

	humán erőforrás : szakképesített személyek és a család jobb bevonása

anyagi erőforrás: megfelelő speciális eszközök biztosítása, az integrációban dolgozó alkalmazottak megfelelő bérezése (létszám csökkentés az integrált osztályban, munkacsoportban, munkaidős kedvezmények a foglalkoztatók számára)
menedzselés

5.    partnerség elve
Folyamatos együttműködés az implikált felek között. Pld.: Iskolai felnőttek, gyermekközösség, család együttműködése egy fogyatékos gyermek iskolai integrációja érdekében.
 
Az integráció típusai:
	Iskolai integráció: közoktatási vagy ezekhez közel álló oktatási formák kidolgozása. Kétirányú folyamat: A gyermek adaptálása az iskolai követelményekhez. Az iskolai követelmények adaptálása a gyermek képességeihez és szükségleteihez.
	Szakmai integráció: olyan megoldások stimulálása, amelyek mindenki számára foglalkozást biztosítanak. A cél: a személyi autonómia, a gazdasági és társas önállóság elérése.

Szociális és társas integráció: a közösségi életben, társas kapcsolatokban való részvétel. Kölcsönös értékrend asszimilációt feltételez a teljesítmény és a másság értékeinek az egymásmellé rendelését jelenti. A normalizációs törekvések és a környezet, közvélemény pozitív nevelésének fontos lépése.


Az integráció, mint folyamat egymásra épülő lépésekben történik:
Fizikai: a fizikai távolság lecsökkentése, a közös tér használata. Gyakorlatilag: a fogyatékos személyek jelenléte a többiek között.
Funkcionális: nemcsak jelen van a fogyatékos személy, de ugyanazt a foglalkozást, tevékenységtípust végzi, mint a többiek. Pld.: neki is matek órája van, és az osztállyal párhuzamosan ő is végzi a saját szintjének megfelelő feladatokat.
Szociális: kölcsönös kapcsolatokat, interakciót feltételez. Minden tevékenységbe bevonják, órán/munkaidőben és szünetben egyaránt.
Társas: az integrált személy odatartozónak érzi magát, a közösség része, van szerepe, feladata, közte és az osztály-, munka-közösség között a bizalom kölcsönös.


Az oktatási  vagy iskolai integráció

Az oktatási  vagy iskolai integráció formái:
Speciális iskolába hasonló problémájú és korú gyerekek közé integrálnak egy szintén fogyatékos gyermeket. (A sorstársak közé való integráció.)
Speciális iskolába integrálnak életkorban vagy iskolázottságban vagy fogyatékossági kategóriában a többiektől különböző gyermeket vagy fiatalt. 
(pld. Down kóros gyereket integrálnak nagyothallók iskolájába. 
Túlkoros, de eddig még be nem iskolázott fiatalt oktatnak együtt elemis korú      fogyatékos gyerekekkel.
Autista gyerekek foglalkoztatása értelmi fogyatékosok számára létrehozott kisegítő iskolában.)  
	Egy kihelyezett osztály, csoport létrehozása más profilú intézménybe (pld. iskolai osztály működtetése árvaházban, kórházban, stb.)

Otthoni oktatás nem szállítható gyerekek, fiatalok számára
Speciális osztály vagy csoport normál iskolába integrálása
egyéni integráció normál osztályba

Az iskolai integrációt támogató tevékenységek:
	egyéni oktatás lehetősége

a tananyag és az értékelés adaptálása 
egyéni felzárkóztató programok lehetősége
tanácsadás a szülők számára
képzési, munka- és eset-megbeszélési lehetőségek a pedagógusok és a többi alkalmazott számára 

Az oktatási integrációt szabályozó romániai törvények:
84/1995 Tanügyi Törvény
128/1997 Tanügyi Törvény
23/2001 Kormányrendelet


2. A foglalkoztatási vagy munkahelyi integráció

A fogyatékos személyek munkavégzésének lehetséges formái:
	védett munkavégzés, védett munkahely: speciális műhelyben csoportosan vagy egyénileg

támogatott munkavégzés: a munkát felügyelő és részben irányító vagy összehangoló támogató személy jelenléte mellett zajlik
piaci munkavégzés:  a piaci teljesítménynek megfelelő, támogatottságot nem igénylő
Ezek egymásra épülő fokozatok is lehetnek.

A fogyatékos személy munkára való felkészítésének lépései:
A munkavégzés elfogadása
A legmagasabb egyéni önállósági szint elérése
A munkakészségek kialakítása
A munkahelyi viselkedés kialakítása
	biztosított legyen, hogy naponta megjelenik a munkahelyén

rendelkezzen az adott munka elvégzéséhez szükséges megalapozott és begyakorlott készségekkel
a szabadidő eltöltésével kapcsolatos készségei legyenek azon a szinten, hogy a pihenő időben ne zavarja társait

A munkaadó részéről fontos feltételek az integráció érdekében:
1. Legyen képes elfogadni a munkavállaló fogyatékosságából fakadó nehézségeket
2.  Fogalmazza meg konkrétan a munkavállaló számára a munkahely elvárásait az elvégzendő feladatot, valamint a biztonsági előírásokat
3. Legyen képes legalább minimális szinten alkalmazkodni a fogyatékos munkavállaló speciális szükségleteihez
	- akadálymentes környezet
	- tömör, egyszerű utasítások
	- a fogyatékos személy integrációját támogató vagy felügyelő segítő szakemberrel       való együttműködés
	- az esetleges atrocitások érzékelése, megoldása

A munkahelyi integrációt szabályozó romániai törvények:
	102/1999 Sürgőségi Kormányrendelet
76/2002 Törvény
519/2002 Törvény

Az integráció előkészítése

A szociális munkásnak körültekintően kell előkészítenie egy fogyatékos személy iskolai vagy munkahelyi integrációját. Az előkészítés két síkon történik: a személyi feltételek (humán környezet) előkészítése  és a környezeti feltételek (tárgyi környezet) kialakítása vagy adaptálása.

Felkészülés az integrációra
i								i

Szakmai alkalmasság					Pszichológiai alkalmasság

i			i			i			i

általános 		szituatív 		attitűd			pszichés
felkészültség		felkészültség		értékrend		kompetencia


Az előkészítés legfontosabb lépései:
1. információgyűjtés
	ismeretek a kliensről: fogyatékosságának típusa és mértéke, szükségletei és képességei (az előző pedagógusok, szakemberek és a Beiskolázási Bizottság véleménye)

ismeretek a hatályos rendelkezésekről, törvényekről, amelyek az integrációt szabályozzák
az integrációs lehetőségek felmérése: milyen iskolák, munkalehetőségek vannak az adott települése

	lobbyzás

	az integrációnak, mint fogalomnak, és mint gyakorlatnak a megismertetése 

a fogadókészség felmérése
az együttműködés feltételeinek a tisztázása (szerződés)

	az integráció tulajdonképpeni előkészítése  

	az integráció szempontjából legérintettebb személy kiválasztása, tájékoztatása, informálása (pld. iskolai integráció esetén a tanítónő, osztályfőnök vagy munkahelyi integráció esetén a csoportvezető mester vagy műhelyfelelős)

a várható pozitív és negatív aspektusok megbeszélése
	az integrációs közösség előkészítése (osztálytársak, munkatársak, tanári kar, stb.)
	a környezeti feltételek előkészítése, akadálymentesítés, speciális eszközök (lépcsőfeljáró, fürdőszoba átalakítása, stb.)
	az integrálandó személy előkészítése arra, ami rá vár
	a támogatók együttműködésének a megszervezése: 
speciális tanár vagy segítő + család + a közösség egy tagja („nagytestvér”: iskolatárs vagy munkatárs) + az intézmény egy felelőse

	az integráció kivitelezése

	az integráció ’próbaidőre’ bocsátása

a beilleszkedés folyamatos támogatása és nyomon követése
az együttműködés fenntartása







A fogyatékosság társadalmi megítélése

„A stigma lényege nem az, hogy látható, hanem, hogy lemoshatatlan: az ember nem úgy viseli, mint egy rossz ruhát, hanem úgy, mint a bőrét: önmaga nem képes levetni magáról. ”
(Erving Goffman, 1981:193. old.)

	Az öröklés - környezeti hatások vita, vagy a fogyatékosság társadalmi illetve biológiai meghatározottságát eldönteni kívánó vita analógiájára a társadalom 'nevelhetőségének' vitája is felvázolható. Kulturálisan meghatározott és nemzedékről-nemzedékre átörökített az, ahogy a fogyatékossághoz viszonyul egy-egy társadalom, vagy a személyes tapasztalat és a társadalmi életre nevelés hatásai (pld. integrációs és normalizációs kezdeményezések)  határozzák meg a fogyatékosok társadalmi megítélését / elfogadását?
	Minden bizonnyal az, hogy a társadalom hogyan viszonyul a sérültekhez, nem csak a társadalmat alkotó személyek egyéni döntésének az eredménye, hanem kulturálisan is meghatározott. Marcel Maus szerint a kulturális áthagyományozás alakítja ki azt, hogy mit jelent az adott kultúrán belül egyik vagy másik társadalmi csoporthoz tartozni, és azt is, hogy milyen megítélés illeti az öreget vagy gyermeket,  hogy szentként vagy megszállottként tekintenek-e az értelmi fogyatékosra. Mindez kicsit determinisztikusnak tűnik a fogyatékosság megítélése szempontjából, és kevés teret hagy az egyéni választási lehetőségek számára.
	Ruth Benedict kicsit  kitágítja ezt az értelmezést. Szerinte az egyén a különböző kultúrák által kidolgozott szociális megoldások sokféleségéből választhat,  és hangsúlyozza, hogy a  kultúrák társadalmi funkciói közül legfontosabb a szociális integráció. Ruth Benedict, 1961 in Somlai Péter, 1997: 83.old. Megvan a kulturálisan átörökíthető modellje mind az elutasításnak, mind az elfogadásnak, és az egyén személyes értékrendje, és élettapasztalata alapján vesz át és ad tovább egy mentalitást.
	Habermas és Lockwood az integráció elemzése  során rendszerintegrációról és szociális integrációról beszélnek. A rendszerintegráció esetén személytelen erők és szervezetek fogják össze a társadalom működését, s bár megvannak a rendszer alapvető működését szavatoló  intézmények, az mégsem válik "élhetővé", nem válik 'életvilággá' az egyén számára. "Életvilágomat olyan fokig kell megértenem, amely szükséges ahhoz, hogy tevékenykedhessem benn”- tartja a. Shütz in. Jürgen Habermas, 1983: 159.old.. A szociális integráció személyes, társas jellegű kapcsolatokat feltételez és a közös kultúrán alapul. Nyilvánvaló, hogy a sérültek társadalmi integrációja feltételezi a megfelelő intézmények, társadalmi létesítmények létét is, de a személyes kapcsolatokat is. A fogyatékosoknak társadalmi csoportként is, egyénként is integrálódniuk kell. Csoportként -makroszociális szinten- a törvényhozás és közösségi életstratégiák befolyásolása érdekében, egyénekként pedig -mikroszociális szinten- a családjukba, lakóhelyükön, osztály vagy munkaközösségükbe, baráti körükbe. Csak így válik "élhetővé" számukra a társadalom.  A személyes kapcsolatok szükségessége a társadalom elfogadó-képességének oldaláról tekintve is nagyon fontos: jelen kell lenniük a fogyatékkal élőknek, láthatóvá kell válniuk ahhoz, hogy a ’többségiek’ számoljanak velük, ismerjék őket, személyes tapasztalatokat szerezhessenek. 
	Integrációjuk azonban nem csak rajtuk múlik. Nem elfogadtatniuk kell magukat, hanem a társadalomnak kell befogadnia őket, csoportként és egyénként is. Piaget "decentrálás" elmélete in Somlai Péter, 1997: 144.old. azt igazolja, hogy az ember, pszicho-szociális adottságait tekintve képes az elfogadásra. A fejlődés folyamatában az adaptáció két mechanizmusa különül el: az asszimiláció (meglévő érzéki-fogalmi sémáinkba új tapasztalatokat  vonunk be) és az akkomodáció (meglévő sémáinkat módosítjuk). A decentrálás azt jelenti, hogy képesek vagyunk kilépni saját nézőpontunkból azért, hogy elképzeljük, milyen lehet a másik személy szempontjából egy tárgy, egy jelenség, a világ. Az egocentrikus nézőponton való túllépés kell ahhoz, hogy a decentrálásra képesek legyünk, s ezt a társas kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció   teszi lehetővé.  Az integrációs gyakorlat teremti meg a terét ezeknek a társas kapcsolatoknak, együttműködéseknek, kommunikációnak, ahol megpróbálhatjuk a fogyatékkal élők szempontjából nézni a társadalmat. Így születik az empátia, amely a szociális érettség fokmérője is egyszersmind. 
	Az előítéletek és címkézés a szolidaritást, az elfogadókészséget gyengíti. Lefokozza az egyén és csoport minőségét és legtöbbször csak a negatív tartalmat, hagyja meg.  Az érthetetlen, a megmagyarázhatatlan kiválthatja a címkézést: mivel nincs elég ismeretünk, tapasztalatunk úgy próbáljuk megoldani a bizonytalanságot, hogy egy általánosító címkével látjuk el. Goffman Erving Goffman, 1981 szerint a stigmatizáció mindig hatalomgyakorlással is jár. Akire rásütöttük a bélyeget, azt egy kicsit a saját csökkentebb értékű tulajdonunknak tartjuk, rendelkezési jogunk van fölötte. 
Az attribúciós elméletek kidolgozásakor Jones és Davis, mint a sztereotipizálás egy különleges esetét mutatja be az oktulajdonítást: "Amikor valaki cselekszik valamit, akkor a megfigyelők következtetéseket próbálnak levonni arról, hogy mi okozhatja az illető viselkedését, anélkül, hogy valós információkkal rendelkeznének, vagy empátiásan közelednének a megfigyelthez" Eliot Aronson, 1980: 185.old.. Így van ez a fogyatékossággal kapcsolatos oktulajdonítás esetén is.  A súlyos, negatív előítéletek egy része abból származott, hogy a társadalom az adott fogyatékot nem a maga valóságos jellemzői szerint, hanem „szájhagyomány útján terjedő erősen kiszínezett formában vette figyelembe.” (Könczei Gy. 1994: 40.old.) A fogyatékossággal kapcsolatos információ-hiány a hibás sztereotípiákat konzerválja. Ezzel szemben a megfelelő tájékozottság az előítélet és  tabu-bontás eszköze lehet	
Gyakran elhangzanak utilitarista kérdések az integrációt illetően: profitál-e abból a közösség, a társadalom, ha befogadóbbá válik? A szociális tanulás mindig interaktív folyamat -mondja Parsons-  nemcsak a szocializáló szereplő hat a másikra, hanem ezalatt az is visszahat őrá, így ő is szocializálódik  in Somlai Péter, 1997: 70.old.. Hogy milyen irányba alakulhat,  mit tanulhat  a társadalom a fogyatékkal élőket befogadva: elsősorban szolidaritást, de sokszor megküzdési stratégiát, rugalmasságot is. 
Ferge szerint mindenféle kirekesztés -a sérülteké is- a társadalmat gyengíti  Ferge Zsuzsa, 1995: 360.old., mert az integráció ellentéte  ebben a vonatkozásban nem egyszerűen a szegregáció, hanem az anómia. "A társadalom nem érdekek egybeeséséből szerveződik, hanem szolidaritáson, a részek spontán konszenzusán alapul, s így szabja meg, hogy milyenek legyünk  Dürcheim, 1978. 
Szociális integrációjuk szempontjából a sérültek még a legelfogadóbb társadalmakban is a 'sebezhetőség zónájába' Robert Castel , 1993 tartoznak. A társadalom ’nevelhetőségében’ vetett hitet az alapozza meg, hogy az embert személyiségfejlődése és szociális tanulékonysága képessé teszi arra, hogy elfogadóan viszonyuljon a mássághoz, és  kulturális hagyományaival ne az előítéleteket, stigmatizálást, kirekesztést örökítse át . Ezért a sérültségnek nem kell feltétlenül azonosnak lennie a fogyatékossággal. Míg előbbi leggyakrabban biológiai eredetű, addig "a sérültet a világ ítélete” Kálmán Zsófia, 1994: 16.old., a kirekesztés teszi fogyatékossá. 
	Valós információkat kapni az egyes fogyatékosságokról és empátiásan viszonyulni a fogyatékkal élőhöz-- ezek az első lépések a másság társadalmi elfogadása irányába. A szolidaritás megszületése és/vagy feléledése lehetetlen a 'közös tér', 'közös intézmények' nélkül. A fogyatékosságnak, mint ténynek, és mint közösségi problémának, a fogyatékkal élő gyereknek, felnőttnek, mint a lakó-, falu-, munkahelyi-, iskolai- közösség tagjának jelen kell lennie ahhoz, hogy a valós integráció elkezdődhessék. 
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Feladatok: 
I. Olvasd el figyelmesen és elemezd az alábbi esetet:
1. Gyűjtsd két külön oszlopba, milyen  tényezők támogatták és melyek akadályozták L. iskolai integrációját:
- támogató tényezők: 						-rizikó faktorok:
3. Mit jelentene a környezeti és humán feltételek adaptálása az integráció szempontjából?
2. Ha szociális munkásként ennek a gyermeknek a családját kellene támogatnod, mit tennél ebben a helyzetben?

L.  izomleépülésben szenved, ami a mozgását (különösen a finommozgásokat), beszédét és látását is érinti. Érdeklődő, a tanulásra nyitott kisfiú volt az óvodában, ezért szüleinek a Beiskolázási Bizottság azt tanácsolta:  igaz ugyan, hogy már csak kerekes-székkel közlekedik, az önellátásban segítségre van szüksége, de  szellemi képességei jók, tehát a lakhelyéhez legközelebbi normál iskolába kell integrálni. 
Az iskola az első napokban nagy élményt jelentett L.-nek. Órákon nagyon figyelt, szorgalmasan, bár keservesen húzogatta a vonalkákat. Osztálytársai szünetben körbevették, beszélgettek vele. A gyerekek sokat kérdezősködtek a tanító nénitől: miért nem jár L., miért csak egyszer-egyszer tud lábraállni, miért jöhet be az anyukája szünetben, miért csak hajtogat kézimunkából és nem vág, pedig azt is kézzel kell csinálni, miért születik így egy gyerek, miért, miért... A tanító néninek nem mindig volt könnyű válaszolni. Igyekezett kerülni azokat a helyzeteket, amikor a többi gyerek felfigyelt arra, hogy L. nem azt, nem úgy csinál valamit, mint ők: hazaküldte kézimunka és tornaórákról, nem beszélgetett többet az anyukájával, mint a többi gyermekével. Hetente más gyereket ültetett mellé, hogy lassan mindenki megismerje. L.-nek nem mindig tetszettek ezek a 'kedvezmények': szerette nézni a tornaórát, szeretett volna maradni kézimunka órákon, mire megbarátkozott egyik padtársával, ismét új padtársa lett. Néha rendetlenkedett órán: ledobta a radírját, ceruzáját, tetszett neki, hogy a mögötte ülő kislány felveszi, meg-meglökte a gyöngybetűkkel író padtársa könyökét, ne legyen az ő füzete se tökéletes.
Aztán ahogy teltek a hetek, egyre másra gyűltek a közepes, elégséges osztályzatok: a feladatlapon a számok túl aprók voltak neki, az írott betűket sehogysem tudta kikanyarítani, diktáláskor pánikba esett, feleléskor lassan beszélt, a többiek megelőzték a válaszadásban. 
Két hónappal az iskolakezdés után megkereste a tanító nénit az iskola orvosa. Megdöbbenésének adott hangot, hogy ilyen könnyelműen felvállalta ezt a ’beteg gyermeket’: "Egy oldalas diagnózisa van" -érvelt az orvos- "kockázatos dolog normál iskolában tartani". Ekkor a  tanító néni megijedt, de sajnálta is a gyermeket. Magában elismerte, hogy L. valóban nem buta, csakhát más mint a többi. 
Mivel egyre többet kellett írni minden órán, az apának az az ötlete támadt, hogy próbálkozzanak egy hordozható számítógéppel, amit, majd az iskolában is használhatna. A tanító néni ekkor kifakadt: „Hogy fogja megmagyarázni az osztálynak ezt az újabb kedvezést: másfajta füzet, másféle feladatlap, másféle órarend, most meg ez a számítógép-ötlet?! Amit tőle elvárnak, az már pozitív diszkrimináció, amúgy sem segít neki senki, csak baja van ebből az egészből. Oda a tekintélye az osztály előtt, a szülők előtt, ha ebbe is belemegy!” 
A téli vakáció utolsó napjaiban telefonon felhívta a családot és sajnálkozva, de nyíltan kijelentette: nem vállalja tovább azt, hogy a gyermek az osztályába járjon, nem ott a helye. A szülők sejtették, hogy ezt a választ kapják majd, sőt a gyerek is. Hallgattak, nem érveltek, nem magyarázkodtak. Januártól beíratták a lakhelyétől 8 kilóméterre levő, román tannyelvű mozgássérültek speciális iskolájába. Első nap kitűnőt vitt haza... 
Három év telt el azóta. Nemrég, mikor megkérdezték tőle, milyen iskolába jár, ezt válaszolta: "olyanba, ahol hozzám hasonló gyerekek vannak".

Modalitatea de evaluare

Ponderea în notare
{Total:100 puncte = 4 credite}
Test de cunoştinţă 
40

Elaborarea unui eseu (6-8 pagini) cu caracter descriptive - analtic din tematica cursului.
Lucrarea va fi predată la ultima oră de curs din luna decembrie.
40
Interviu cu o persoană cu dizabilitate 

20


Criteriile de evaluare a referatului
Referatele vor fi redactate pe calculator şi vor fi predate tipărite.
Nu se acceptă referate trimise în format electronic, sau predate după ultima oră de curs.

Criteii / număr de puncte
Indicatori
Volum, calitatea redactării 
0-5 puncte.
Lucrarea scrisă va avea 6-8 pagini la 1,5 rânduri, caractere corp 12. 
Bibliografia şi respectarea standardelor filologice
0-10 puncte
Minimum 3 surse bibliografice, maximum două resurse de pe internet.  Nerespectarea standardelor de citare a bibliografiei se depunctează (autor, titlul sursei, anul apariţiei, pagina unde se gâseşte citatul respectiv).
Plagiatul sau frauda se pedepseşte cu neaceptarea lucrării.
Calitatea structurării referatului
0-10
Structura propusă: 1. expunerea problemei, 2. tratarea analitică şi/sau descriptivă a noţiunilor principale, 3. sumarizarea, 4. aplicarea cunoştinţelor (exemple, prezentare de caz, etc.) 5. concluzie generală şi personală.
Lucrarea să fie coerentă şi clară (ideile sunt introduse gradual, sunt clar expuse, prezentate într-o logică anume).
Atenţie la respectarea regulilor ortografice şi gramaticale!
Prezentarea ideilor şi argumentare 
0-15
Folosirea corectă a limbajului profesional, specific domeniului. 
Coerenţa conţinutului.
Argumentare logică şi consecvenţă în urmărirea şi dezbaterea ideii principale.
Evidenţa cunoaşterii şi înţelegerii temei tratate. 
Stil personal, original în aplicarea, adaptarea cunoştinţelor profesionale şi în concluzionare.
0-40 puncte
Maximum 40 de puncte 
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