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Bevezetés 
Ha az értelmi fogyatékos embereket érintõ legaktuálisabb, legsürgetõbb problémát kel-
lene megneveznünk, sokan – mind laikusok, mind szakmabeliek – elsõk között vág-
nánk rá: a lakhatás. Mi lesz az érintettel, ha a szülõk már nem lesznek? Meddig mû-
ködhetnek még a korszerûtlen ellátási formák, a nagy létszámú intézmények? Milyen
alternatívát kínálnak a civilek, és milyet a szociális ellátórendszer? Hogyan zajlik majd
a kitagolás? Milliónyi a kérdés – konkrétum egyelõre annál kevesebb. 

Az ÉFOÉSZ, azaz az Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Országos Érdek-
védelmi Szövetsége e kérdés rendezésére évtizedek óta tesz lépéseket. Az ÉFOÉSZ egy
30 éves civil szervezet, 22 ezer taggal és az ország valamennyi megyéjében mûködõ
helyi szervezettel. A szervezet küldetése a hazánk területén élõ értelmi fogyatékos em-
berek és családtagjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik védelme, képvi-
selete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk
biztosítása, esélyegyenlõségük megvalósítása. Ezeken belül kiemelt cél az önálló élet-
vitel, illetve az egyénre szabott lakhatási lehetõségek megteremtése. Az ÉFOÉSZ ezen
célok érdekében indította el 2010-ben támogatott lakhatási modellkísérletét, a KULCS-
programot. 

Az alábbiakban bemutatjuk, milyen szakmai elvek mentén és milyen gyakorlati ta-
pasztalatokkal valósult meg a program. Mivel a program lényeges eleme volt a szemlé-
letformáló törekvés, ennek megvalósulása érdekében a munkát kezdetektõl egy
strukturált kommunikációs kampány kísérte. A cikk második felében a kommunikációs
tevékenység folyamatának stratégiáját és eredményeit részletezzük. 

A KULCSprogram
„Ki legyen írva a nevem a postaládámra.” „Legyen saját csengõm.” „Nekem kelljen be-
fizetnem a csekkeket.” „Legyen saját kulcsom az otthonomhoz.” Konkrét, személyes
kívánságok ezek olyan emberektõl, akik nagy létszámú intézményekben élnek. Jelenleg
bentlakásos szociális intézményi ellátásban 19 471 fõ részesül, közülük 17 467 fõ ápoló-
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gondozó intézményi ellátásban, 2 004 fõ pedig rehabilitációs intézményi ellátásban.1

A jelenlegi nagy létszámú intézmények sok esetben a település szélén, rosszabb esetben
az országhatáron, izoláltan, korszerûtlen épületekben mûködnek.2

Az önálló életvitel lehetõsége mint alternatív szociális szolgáltatás egyelõre nem
jelent meg az érintettek számára elérhetõ lehetõségek között, így azok számára, akiknek
egyéni szükségletei és igényei az önálló életvitelt indokolnák, a fentiek igen fontos,
szimbolikus célok lehetnek. Amikor az ÉFOÉSZ elindította saját támogatott lakhatási
modelljét KULCSprogram néven, nem véletlenül választotta tehát ezt a jelképes tárgyat
a névadáshoz. Segítségével a résztvevõk egy új, egyéni szükségleteikre szabott, önál-
lóbb élethez kapnak kulcsot.

Szakmai alapelvek

A KULCSprogram legfõbb célja kezdetektõl egy olyan lakhatási forma létrehozása értel-
mi fogyatékos személyek számára, amely a leginkább közelít a többségi társada-
loméhoz. A mûködtetés legfontosabb alapelve a személy szükségleteinek és akaratának
megfelelõ támogatás biztosítása – se több, se kevesebb. Az egyénre szabott támogatá-
soknak és szolgáltatásoknak képessé kell tenni az egyéneket, hogy saját otthonaikban
éljenek, közösségükben értelmes, hasznos tevékenységekben vegyenek részt, és meg-
hozzák saját életükkel kapcsolatos döntéseiket. Így tehát ez a támogatási-szolgáltatási
forma nem egy automatizmusokon alapuló segítségnyújtás, hanem az igényekhez illesz-
kedõen rugalmas, akár napi szinten változó természetû és intenzitású, valamint kiemelt
eleme a képességek fejlesztése, a mindennapi teendõk elvégzésére való ránevelés. Ezért
is használjuk a programban a „mentor” (nem pedig például a segítõ, gondozó) kifejezést
az önállósodó érintettek életét támogató szakemberre.3

A közösségi életmód kialakításának másik legfontosabb tényezõje tehát a szakkép-
zett dolgozók biztosítása, akik az egyénesített támogatásról gondoskodnak. A rehabili-
tációs szemlélet ennek a szakmai munkának az egyik kulcsmomentuma: „megmutatom,
megcsináljuk együtt, te megcsinálod egyedül.” A mentor feladata, hogy képessé tegye
a lakókat a mindennapi életben elõforduló és a mindennapi életet megkönnyítõ kom-
penzációs technikák elsajátítására, legyen szó akár sütés-fõzésrõl, házimunkáról, bevá-
sárlásról, pénzkezelés, önellátásról, vagy akár nagyobb döntések meghozataléról.

A minõségi támogatások biztosítása mellett bizonyos óvintézkedések megtétele is
igen fontos volt tekintettel arra, hogy az értelmi fogyatékos emberek sok esetben sebez-
hetõbbek, érdekérvényesítõ képességük az átlagnál alacsonyabb lehet. A személyköz-
pontú gondoskodásnak és tervezésnek emiatt is fontos alkotóeleme az egyént körülve-
võ formális és informális támogatási lehetõségek számbevétele, és a kapcsolódási
pontok, a háló megteremtése. Az egyén számára magasabb fokú biztonságot jelent, ha
minél több közösségi kapcsolata van, és a különbözõ igényeit különbözõ személyek,
szolgáltatók elégítik ki. Ez a fajta mûködés egyben az átláthatóságra, a visszaélések
elkerülésére is biztosíték. 
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1 A KSH 2009. évi adatai alapján. In „Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó
szociális intézményi férõhelyek kiváltásáról, 2011–2041”

2 A nagy létszámú intézmények korszerûtlen mûködésérõl és átalakításának szükségességérõl lásd többek
között Verdes (2009).

3 Az egyéniesített szolgáltatásról és a támogatás alapelveirõl lásd még Kovács (2011).
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A résztvevõk számára kidolgozandó egyéni jövõtervek a meglevõ képességeken, az
elérni kívánt célokon, várható eredményeken, felmerülõ kockázati tényezõkön alapuló
rendszer. Ennek legfontosabb elemei az önellátás, kapcsolatok, szociális helyzet,
oktatás, munkahely, önérvényesítés, szabadidõ. A rendszer tartósságát, az egyén önálló
életét a fent felsoroltak határozzák meg, így a programunk célja a szolgáltatások segít-
ségével minden egyes pillér szükség esetén történõ megtámogatása. Így egy állandó
körforgás biztosítja a rendszer mûködését. 

A KULCSprogram a támogatott lakhatást tehát egy komplex rendszerként kezeli, egy
olyan strukturált szolgáltatási formát készítve elõ ezzel, amely alkalmas arra, hogy
ennek alapján egy országos hálózat fejlõdhessen ki, és a tapasztalatokra építve törvényi
keretek születhessenek. 

Gyakorlati megvalósítás

Az ÉFOÉSZ szociális munkás, szociálpedagógus, gyógypedagógus, jogász végzettségû
szakemberekbõl álló teamje számos nemzetközi példát és szakirodalmat tanulmá-
nyozott a projekt elõkészületének folyamatában.4 Kanadában és az USA-ban a 1970-es,
’80-as években kezdõdött a támogatott lakhatás gyakorlata, azóta kidolgozott képzési és
minõségbiztosítási rendszerrel rendelkeznek. Országszerte szakemberhálózatot mûköd-
tetnek a felmerülõ kérdések megvitatására, éves találkozót szerveznek a támogatott lak-
hatásban élõ személyek számára. A fenti alapelvek részben ezen külföldi példákon ala-
pulnak. 

A szakmai tartalom kidolgozása után az ÉFOÉSZ központi irodája tapolcai helyi
szervezetével közösen kezdte meg a gyakorlati megvalósítást. Az ÉFOÉSZ szervezetei
a projektben a Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok
Otthonával mûködött együtt – az itt élõk közül kaptak néhányan lehetõséget a részvé-
telre, valamint az intézmény dolgozói is aktív szerepet vállaltak. 

Elsõ állomásként Tapolcán lezajlott egy az intézmény dolgozói és a helyi szervezet
támogató szolgálatának szakemberei számára meghirdetett mentorképzés, amelyen a le-
endõ lakók mindennapjai során majdan támogatást nyújtó szakemberek vehettek részt.
A hatvan órás mentorképzés fõ témái az önérvényesítés, támogatott döntéshozatal,
a konfliktuskezelés, a könnyen érthetõ kommunikáció, a szociális háló, az együttélés sza-
bályai, az intimitás voltak, valamint külön képzési napot szenteltünk az alapvetõ elsõ-
segély-ismereteknek is. A segítõ szakemberek gyakorlati feladatokon keresztül néhány
olyan elképzelt helyzettel is szembesülhettek, amelyekre a mentorálás során a késõb-
biekben számítani lehetett. 

A programban megvalósuló elsõ otthon helyszíne egy belvárosi önkormányzati lakás
lett, amelyet Tapolca Város Önkormányzata jóvoltából kapott meg a helyi szervezet.
A lakás felújítása civil segítséggel, cégek, magánszemélyek, érintettek hozzájárulásával
valósulhatott meg – így példázva már a program megkezdése elõtt azt a feltételezést,
hogy az önállósodás egyik fontos alappillére a már meglévõ informális segítõi háló. Ez
már a lakás elõkészítése során életbe lépett.
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4 Többek között: „From Values to Action” és „The right way”, a Canadian Association for Community Living
ajánlásai, az Association for Community Living éves jelentései és kampányriportjai, a Social Care Institue
for Excellence „Community-based day activities and supports for people with learning disabilities” címû
kiadványa, valamint több hasznos külföldi esettanulmány olvasható a Kézenfogva Alapítvány által kiadott
„Szakértõi anyag a fogyatékos emberek számára tartós bentlakást nyújtó intézményrendszer átalakításá-
hoz” címû munkában. 
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A mentorok képzését követõen a lesencetomaji intézmény falai között megkez-
dõdött a lakók képzése. Az intézményben élõk közül tizenegy fõ vett részt a hatvan órás
tréningen, akik érdeklõdtek a támogatott lakhatás lehetõsége iránt és segítõikkel közö-
sen úgy ítélték meg, hogy eséllyel pályázhatnak a programban való részvételre (készsé-
gek, képességek, igények és anyagi helyzet alapján). 

A lakók elméleti képzésének legfõbb elemei a mentorképzéshez hasonlóak: a támo-
gatott lakhatás maga, önismeret, a támogatott döntéshozatal, konfliktuskezelés és
együttélés, kapcsolati háló és önérvényesítés. A résztvevõk a képzést írásbeli vizsgával
zárták, amely – a képzésen nyújtott teljesítmény mellett – támpontot nyújtott a végsõ ki-
választáshoz. Fontos emellett hangsúlyoznunk, hogy a képzés lezárultával a résztvevõk-
nek újra feltettük a kérdést: megfelelõnek találnák-e a támogatott lakhatást saját maguk
számára? A modell részletes megismerését követõen tehát a résztvevõk újból lehetõ-
séget kaptak a mérlegelésre, így az eredmények és a résztvevõk saját döntése alapján
vált egyértelmûvé: ki lesz, aki költözik.

A tapolcai lakásba végül beköltözõ érintettek (három, harmincas éveiben járó férfi)
az áprilisi ünnepélyes megnyitót követõen egy hatvanórás gyakorlati képzésen is részt
vettek – már jövendõ otthonuk falai között. Ez alkalommal jóval gyakorlatiasabb témák
szerepeltek a képzési programban: fõzés, házimunka, hivatalos ügyintézés, egészség,
higiénia, baleset-megelõzés. Az önállósuló lakók végül 2011. június elsején költöztek be
saját otthonukba.

A KULCSprogram mûködése

A programban a személy szükségleteinek és akaratának megfelelõ támogatás biztosítása
a legalapvetõbb cél. Kezdetben a résztvevõk a koordinátor-mentor jelenlétét szinte na-
ponta igényelték, ezt az igényt azonban az idõ elõrehaladtával bizonyos feladatok elvég-
zéséhez lehetett kötni: segítséget kértek a vásárláshoz, takarításhoz, mosáshoz, bizony-
talanok voltak a napi rendszeres feladatokban. Mára csak a fõzéshez, pénzkezeléshez,
csekkek feladásához és a szabadidõ hasznos eltöltéséhez igényelnek kisebb-nagyobb
támogatást. Programunkban az adott pillér megerõsítése mellett az önérvényesítés, az
érdekérvényesítõ képesség fejlesztése heti szinten jelen van, aminek köszönhetõen egyre
önállóbbak, és saját maguk véleményüket egyre inkább el tudják és el merik mondani. 

Minthogy a szabadidõ hasznos eltöltésének megítélése igen relatív, ezen a téren
különösen nehéz elkerülnünk saját akaratunk, saját kedvtelésünk túlzott elõtérbe helye-
zését – éppen ezért a szakemberek, a mentor számára fontos az erre való tudatos
odafigyelés. Ezzel együtt lényegesnek tartottuk minél több lehetõség, minél szélesebb
paletta megismertetését, hiszen valószínûsíthetõ, hogy a szabadidõs tevékenységek,
a szórakozás, a pihenés különbözõ formái közül az intézményi évek során a legtöbb
lehetõséggel nem is találkoztak (hármójukból ketten állami gondozottként nõttek fel).
Nem csoda hát, hogy a kötött, szigorú beosztás szerint zajló intézményi rendben eltöl-
tött évek után a szabadidõ hasznos eltöltését kimondottan tanulni kellett. 

Az újabb lehetõségek felvillantása során szakembereink igyekeztek megszerettetni
a fiatalemberekkel többek között a kirándulást, az olvasást, a kerti munkát, a vetemé-
nyeskert mûvelését. Ez utóbbi tevékenység egyébként több szempontból is hatékony
volt: nemcsak a szabadidõ eltöltésében, hanem az anyagi lehetõségekre való odafigye-
lés, takarékosság, törõdés megtanulásában is. A szabadidõs tevékenységek közül
népszerûnek bizonyultak még a különbözõ helyi rendezvények, belvárosi események
is, amelyeken rendszeresen részt vesznek.
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A gyakorlati mûködés másik sarkalatos pontja a program pénzügyi oldala. A lakást
Tapolca Város Önkormányzata biztosítja a résztvevõk számára, ennek köszönhetõen
lakbérre nem kell költeniük. A havi rezsit közösen fizetik, egyenlõ elosztásban, bankon
keresztül – néha már teljesen önállóan. Hónap elején mindhárman egy fix, elõre meg-
beszélt összeget tesznek a közös kasszába, innen a közös megegyezés alapján blokkok
ellenében, elõre megbeszélt tételekre lehet kivenni a pénzt. Innen rendezik a rezsin
kívül fennmaradó költségeket – élelmiszer, mosópor, tisztítószer. Az elmúlt egy évben
megtanulták, hogyan kell emellett bizonyos elõre eltervezett célokra félretenni. Fontos
része a folyamatnak ez a fajta elõrelátás, a felismerés, hogy adott cél elérése érdekében,
tudatos odafigyeléssel lehetséges összegyûjteni a szükséges összeget. 

Bevételüknek legnagyobb része továbbra is az intézménybõl érkezõ összeg: jelenleg
ugyanis az intézményi fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásban vannak jelen mint nappali
ellátottak, minden nap visszajárnak dolgozni Lesencetomajra. A program elsõ, kísérleti
fázisát követõen, az eddigi sikereken felbuzdulva azonban már szeretnének Tapolcán
munkát találni.

A KULCSprogram kommunikációja

Kommunikációs célok

A KULCSprogramnak az indulástól kezdve fontos célja volt, hogy egyfajta modellkísér-
letként, szimbolikus vállalkozásként, ezáltal a döntéshozók számára példaként, és nem
utolsósorban a társadalom számára pedig szemléletformáló erõként jelenjen meg. Ez
utóbbi hatás eléréséhez azonban nagy szükség volt arra, hogy a program sok más, a fo-
gyatékosságügy területén megvalósult projekttõl eltérõen széles körben ismertté váljon,
és nem mint kivételes eset, kuriózum, hanem mint követendõ példa és a közeljövõben
elérhetõ szakmai-társadalmi cél. 

A tudatformálás érdekében különösen szem elõtt kellett tartani az ÉFOÉSZ szakmai
alapelveit, és a programot ezeken keresztül kommunikálni a médiában. Fontos volt,
hogy kivédhetõ legyen a fogyatékosságügyi témák terén gyakran tapasztalt hozzáállás:
a kissé lesajnáló, patriarchális, érzelmekre, szánalomra apelláló beszédmód. Ehelyett az
önállóság, az önérvényesítés, a társadalmi szemlélet kellett, hogy legyenek a kommuni-
káció kulcsszavai. 

A két törekvés összeegyeztetése azonban nem egyszerû kommunikációs feladat:
egyszerre kellett széles körben ismertté tenni, reklámozni, „eladni” a projektet, ám kike-
rülni a bulváros, szenzációhajhász megközelítést. A sajtómunka utólagos eredményes-
ségmérése során úgy értékeltük, hogy ezt a kettõs célt a kampány során sikerült telje-
síteni.

A KULCSprogram szemléletformáló kommunikációjának
stratégiája

A KULCSprogram szakmai modelljének kidolgozásával párhuzamosan megterveztük
aprogramot végigkísérõ kommunikációs kampányt is. Elsõ lépésként egy olyan kom-
munikációs terv készült, amely meghatározta a kampány stratégiáját: alapelveit, kommu-
nikációs céljait, üzenetét, célcsoportjait, eszközeit, a sajtómunka és az online kommuni-
káció menetét. 
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A kampányüzenet kiindulópontja a bevezetõben is említett ellentmondás volt: sokakat
annak ellenére zárunk ki a közösségi életbõl, zsúfolunk intézményekbe, hogy a kellõ tá-
mogatást megkapva képesek lennének az önálló életre. A fõ üzenet tehát, hogy a KULCS-
program – hazánkban elsõként – éppen ennek a lehetõségét teremti meg. Kulcsszó tehát
az önállóság, a jelenlegi rendszer tarthatatlansága, valamint a KULCSprogram mint úttörõ
vállalkozás pozicionálása. 

Az üzenetnek további eleme az alapvetõ emberi jogok hangsúlyozása, miszerint min-
denkinek joga van az emberi méltósághoz, a teljes élethez – amelyhez természetesen
rendre a Fogyatékos Emberek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt5 idézzük. Ehhez hozzá-
tartozik az integráció fontossága, azaz annak kiemelése, hogy a társadalmi elfogadottság
növelése nagyban elõsegítené az értelmi fogyatékos emberek mindennapi boldogulását. 

A program abban is újszerû volt a korábbiakhoz képest, hogy kommunikációja során
a fogyatékosságügy szereplõi, a fogyatékos személyek, családtagjaik, szociális szakem-
berek mellett a társadalom egészét, a „laikusokat” is célcsoportként szem elõtt tartottuk. 

Sajtómunka és online kommunikáció

A KULCSprogram sajtójának elsõ fontos lépése a 2011 áprilisában tartott megnyitó
ünnepség volt, amelyen egyben a sajtónyilvános kulcsátadásra és a lakás nyilvános be-
mutatására is sor került. Az esemény a kiküldött sajtómeghívók és közlemények hatá-
sára igen nagy országos és helyi médiaérdeklõdéstõl övezve zajlott le. A köszöntõ-
beszédeknek és a kulcsok hivatalos átadásának a tapolcai városháza adott otthont, majd
ezt követõen az érdeklõdõk közösen átsétáltak a KULCSprogram elsõ modell-lakásába,
ahol ünnepélyes pezsgõzéssel egybekötött lakásavatóra került sor – immár a három be-
költözõ, mint házigazdák vezényletével. 

Az is jellemzõ azonban, hogy a média képviselõi sokszor nem a hivatalos ünnep-
ségre kíváncsiak, hanem a program „életszagú” mindennapjaira. Így az áprilisi megnyitó
csupán apropó volt arra, hogy érintett újságírók értesüljenek a KULCSprogramról: a ké-
sõbbiekben a vártnak megfelelõen folyamatos volt a médiaérdeklõdés. Néhányan az
országos médiumok képviselõi közül a képzés során, néhányan pedig a késõbbiekben,
a beköltözést követõ hónapokban látogattak el Tapolcára, sõt, utókövetéses megjelené-
sek is születtek. A kommunikáció sikereirõl számokban az Eredményességmérés címû
táblázat ad számot alább. 

A hagyományos PR-eszközök és sajtómunka mellett fontosnak tartottuk a program
intenzív webes megjelenítését is – részben ennek költséghatékonysága, gördülékenysége,
részben pedig az interaktivitásra való kiváló lehetõségek okán. Elsõ fontos lépésként tehát
2011 februárjában létrehoztuk a program saját blogját (www.kulcsprogram.blog.hu), ame-
lyen a kezdeti szakmai munkáról, a projekt aktuális folyásáról, a képzések napi témáiról
is tudósítottunk. A beköltözést követõen a fiatalok mindennapjairól szóló színes leírások
mellett a tágabb kontextusról is lényegesnek tartottuk beszámolni: a kormányzati kita-
golási stratégia megszületésérõl, az intézményi átalakítás menetérõl, valamint külföldi
példákról egyaránt. 

Ez egyébként a késõbbiekben kiváló eszköznek bizonyult a hagyományos sajtó-
munka elõsegítéséhez is, hiszen az érdeklõdõ újságírók bármikor nyomon követhették
a program állását, és azokban a pillanatokban kapcsolódhattak be annak sajtónyilvá-
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5 A 2006 decemberében, New York-ban elfogadott Egyezményt hazánk 2007-ben elsõk között ratifikálta,
az Egyezmény szövegét lásd: http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
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nossá tételébe, amikor azt õk saját médiumspecifikus szempontjaik alapján célszerûnek
látták. 

Eredményességmérés

A 2011-es évet lezárva, de még a 2012-es év elsõ félévét tekintve is elmondható, hogy
a KULCSprogram nem csak szakmai körökben aratott sikert. A vártnál is nagyobb mé-
diaérdeklõdés vette körül már a kezdetektõl, ami közel egy évig kitartott. A téma iránti
lelkesedést tekintve biztosra vehetõ, hogy ha a program tervezett folytatására sor kerül,
akkor hasonlóan sikeres visszhangra számíthatnánk, hiszen ezzel kapcsolatban azóta is
érkeznek megkeresések a Szövetségünkhöz. 

Az elsõ egy évben (azaz az április megnyitótól 2012. áprilisig) összesen 22 megjele-
nés született a témában (lásd: Függelék). Nem túlzás azt állítani, hogy az országos mé-
diapaletta minden fontos képviselõje beszámolt a programról: a közszolgálati hírcent-
rum, a két legolvasottabb közéleti napilap, a leglátogatottabb online portál, az egyik leg-
népszerûbb nõi lap, a leghallgatottabb országos rádió, a közszolgálati televízió regionális
és országos csatornái. Ha csupán a Népszabadság napi 80 ezer vagy a Nõk Lapja heti
270 ezer eladott példányát, az [origo] mintegy félmilliós olvasottságát és a Kossuth Rádió
körülbelül szintén félmillióra tehetõ hallgatottságát nézzük, bizonyosra vehetjük, hogy a
magyarországi felnõtt lakosságnak kiemelkedõ hányadához eljutott a program üzenete.6

A KULCSprogram blogjának indulása óta az oldalletöltések száma elérte a 12 ezret. 
A siker lényege tehát éppen ez: nem csupán az ÉFOÉSZ szakmai törekvéseit tettük

széles körben ismertté (valószínûleg legtöbben nem is a szervezet nevét jegyzik meg
egy ilyen sajtóhír hallatán), hanem azt az üzenetet juttathattuk el széles társadalmi
rétegekhez, miszerint a fogyatékos emberek köztünk élnek, a megfelelõ segítséget meg-
kapva képesek az önálló életvitelre, a közösség megbecsült tagjaivá akarnak válni – és
a KULCSprogram segítségével válnak is. 

Emellett természetesen legalább ilyen fontosak a program gyakorlati eredményei.
A modellkísérlet az elsõ év során a mindennapokban is bebizonyította, hogy egy értelmi
fogyatékos ember is képes az önellátásra, képes megtanulni a mindennapos teendõket,
megfelelõ segítséggel képes a pénzét kezelni, képes önállóan közlekedni, dolgozni,
mint bármelyik állampolgár. 

A fentiek alátámasztásának, gyakorlati eredménynek tekintjük, hogy a programnak
köszönhetõen mára mind a három résztvevõ önálló bankszámlával rendelkezik, amelyet
segítséggel kezelnek, de amelyrõl pontos fogalmaik, naprakész információik vannak. Az
elsõ év másik nagy eredménye, hogy képesek megfogalmazni mindennapi terveiket és
kívánságaikat, tudnak nemet mondani, ha valamit nem szeretnének, saját igényeiknek
megfelelõen képesek alakítani az életüket, a mindennapjaikat. 

Lényeges ezen kívül az erõsödõ kapcsolati háló, amely kezdetben szinte kizárólag
a mentorból, az intézmény és a támogató szolgálat munkatársaiból állt, mára azonban
a programokon, kirándulásokon szerzett barátok, a szomszédok, a lakóközösség is
beépült ebbe a körbe. Ez a fajta szociális háló spontán módon alakult ki a hétköznapi,
az átlagoshoz hasonló életvitelnek, az integrált közösségi létnek köszönhetõen.
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6 Forrás: Ipsos 2011. decemberi kutatása (http://www.piackutatasok.hu/2012/01/ipsos-2-sajtotermekek-
olvasottsaga-2011.html), a Magyar Terjesztés-ellenõrzõ Szövetség adatai, valamint a Magyar Rádió saját
adatszolgáltatása.
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Kitekintés
A KULCSprogram kezdetén átadott lakáskulcs a kezdeményezésben résztvevõk számára
szimbolikus értékkel bír: konkrétan és átvitt értelemben is. Nem csak kulcsot kaptak
életük elsõ saját otthonához, de ez a program jelentette a kulcsot az önálló élethez, az
intézménybõl való kiköltözéshez, a társadalmi beilleszkedéshez, azaz annak a folyamat-
nak a kulcsa, amelynek köszönhetõen a társadalom teljes jogú tagjává válhatnak. 

Hosszú távú célunk, hogy maga a kezdeményezés a nagy létszámú intézmények
éppen induló átalakítása során kulcsfontosságúvá váljon, hiszen az ennek során szerzett
és dokumentált tapasztalatok jó szolgálatot tesznek majd a további, országos szakmai
keretek kidolgozásakor. A cikk írásakor, 2011 júniusában a „2012. évi törvény az egyes
szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról” címû elõterjesztés még
társadalmi egyeztetés alatt áll7, amelyhez kapcsolódóan az ÉFOÉSZ is elküldte javasla-
tait, a program tanulságaiból kiinduló észrevételeit. 

Minden állampolgárnak joga van a teljes élethez, az emberi méltósághoz, a közös-
ségben való részvételhez. A KULCSprogram óriási lépés abban, hogy ezek a jogok az
értelmi fogyatékos emberek esetében is maradéktalanul érvényesüljenek. 

Függelék

Eredményességmérés
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7 A tervezet elérhetõ itt: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-csaladi-
es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-egyes-szocialis-targyu-es-egyeb-kapcsolodo-torvenyek-
modositasarol-szolo-kormany-eloterjesztes
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